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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την 
ευελισφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου
(2009/2220(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια κοινή δέσμευση για την 
απασχόληση» (COM(2009)0257),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Οικονομικής Ανάκαμψης» (COM(2008)0800) και το συναφές ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 20091,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση στην ευρωπαϊκή 
ανάκαμψη» (COM(2009)0114),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνεταιρισμός για αλλαγή σε 
μια διευρυμένη Ευρώπη – Ενίσχυση της συμβολής του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
διαλόγου» (COM(2004)0557),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς Κοινές Αρχές 
Ευελισφάλειας: Περισσότερες και καλύτερες δουλειές μέσω της ευελιξίας και της 
ασφάλειας» (COM(2007)0359) και το συναφές ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 
29ης Νοεμβρίου 20072,

– έχοντας υπόψη το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός της εργατικής 
νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα» 
(COM(2006)0708) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 20073,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 (ευελισφάλεια
σε καιρούς κρίσης),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής για την Ευελισφάλεια, «Εφαρμογή των 
κοινών αρχών της ευελισφάλειας εντός του πλαισίου του κύκλου 2008-2010 της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας», της 12ης Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO της 5/6 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων που παρουσιάζονται 
στην έκθεση που τιτλοφορείται «Κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: μια από κοινού ανάλυση των ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων», της 18ης Οκτωβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(A7-0000/2010),

Α. ότι οι άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως η μερική απασχόληση, η προσωρινή ή 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0574.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0339.
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ορισμένου χρόνου εργασία, η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, η 
αυτοαπασχόληση, η ανεξάρτητη ή κατ’ οίκον εργασία και η τηλεργασία, έχουν αυξηθεί 
σημαντικά από το 1990, ενώ συνεχίζουν να θεωρούνται «άτυπη» απασχόληση,

B. ότι η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ευρύτατη 
οικονομική αναδιάρθρωση, προκαλώντας αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στο 
αντικείμενο των καθηκόντων των εργαζομένων,

Γ. ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε ασταθείς αγορές 
εργασίας και στην αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

Δ. ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ουσιαστική και συμπληρωματική κοινοτική προσέγγιση, 
η οποία να εστιάζει πρωτίστως σε ένα αμοιβαία υποστηρικτικό μείγμα των μέτρων 
πολιτικής στους τομείς των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, εργασιακών και 
πολιτικών,

Ε. ότι το ποσοστό ανεργίας εντός της ΕΕ των 27 έχει ανέλθει στο 10% (2009), το οποίο 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των ΗΠΑ, και η ανεργία είναι απίθανο να αγγίξει 
την αιχμή της πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2010,

ΣΤ.ότι μια ανάλυση των αλλαγών στην απασχόληση κατά μορφωτικό επίπεδο δείχνει ότι ο 
αριθμός των ανθρώπων χαμηλών δεξιοτήτων που απασχολούνται έχει μειωθεί τα 
τελευταία χρόνια,

Ζ. ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο ανάμεσα στο ένα πέμπτο και το ένα τέταρτο του συνόλου 
των Ευρωπαίων εργαζομένων αλλάζει δουλειά,

Η. ότι το ποσοστό μετακίνησης ανάμεσα στην ανεργία και την απασχόληση είναι υψηλό, με 
το ένα τρίτο των ανέργων και 10% του ανενεργού πληθυσμού να βρίσκουν δουλειά μέσα 
σε ένα χρόνο,

Θ. ότι, στην ΕΕ των 27 45% όλων των περιόδων ανεργίας διαρκούν περισσότερο από ένα 
έτος, συγκριτικά με περίπου το 10% στις ΗΠΑ,

Ι. ότι ο κύκλος κινήσεως εργαζομένων είναι υψηλότερος στις γυναίκες από ότι στους άντρες 
(διαφορά βαθμών πέντε τοις εκατό) και μεταξύ των πιο νέων εργαζομένων (ηλικίας κάτω 
των 24), και μειώνεται όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο,

ΙΑ. ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει σημειωθεί άνοδος των ποσοστών της αδήλωτης 
εργασίας, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτικά προβλήματα,

ΙΒ. ότι η εκτίμηση της ευελισφάλειας είναι σύνθετη και έχει ζωτική σημασία να υπάρξει μια 
ολιστική προσέγγισή της, δείχνοντας τον συνδυασμό και την αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στις τέσσερις διαστάσεις των συμβατικών συμφωνιών, της διά βίου μάθησης, των 
ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης,

ΙΓ. ότι, στις πολιτικές για την απασχόληση, χρειάζεται να προωθηθούν ενεργά οι ίσες 
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ευκαιρίες μεταξύ αντρών και γυναικών,

ΙΔ. ότι, ενώ ο κοινωνικός διάλογος έχει αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, εν γένει η άνοδος των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δυσκολιών έχει 
οδηγήσει σε έντονο τριμερή διάλογο,

Α. Άτυπες συμβάσεις
1. Καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2010 να εκδώσει σαφείς κατευθύνσεις 

και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης και της 
δημιουργίας ευκαιριών εργασίας στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης Στρατηγικής ΕΕ2020,

2. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλει η Αποστολή για την 
Ευελισφάλεια να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να προάγουν τις αρχές της 
ευελισφάλειας, και σημειώνει ότι η αμοιβαία μάθηση και οι ανταλλαγές ορθών 
πρακτικών, όπως επίσης και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, αποτελούν ουσιαστικά 
εργαλεία για το συντονισμό των διαφορετικών προσεγγίσεων των πολιτικών των κρατών 
μελών,

3. Χαιρετίζει τη μεγάλη ποικιλία εργασιακών παραδόσεων, μορφών συμβάσεων και 
επιχειρηματικών μοντέλων που υπάρχουν στις αγορές εργασίας,

4. Συστήνει ότι οι προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, όπου 
απαιτείται, θα πρέπει να εστιάζουν στα εξής: διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων 
σε άτυπες μορφές απασχόλησης, ξεκαθάρισμα της κατάστασης της εξαρτημένης 
απασχόλησης, ενέργειες κατά της αδήλωτης εργασίας και διευκόλυνση των μεταβάσεων 
ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις απασχόλησης και ανεργίας,

5. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέους τρόπους πρόσβασης στην απασχόληση 
μέσω του πλαισίου νέων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που θα καλύπτουν, για 
παράδειγμα, την «εξ αποστάσεως» εργασία, τις συμβάσεις για «καθορισμένους σκοπούς» 
και τις συμβάσεις «αποστολής»,

6. Σημειώνει ότι η αύξηση της αναλογίας μη καθιερωμένων ή άτυπων συμβάσεων είναι 
έκδηλο ότι συνδέεται με το φύλο και τις γενιές, καθώς οι γυναίκες, οι μεγαλύτερης 
ηλικίας αλλά και οι νεότερες γυναίκες εργαζόμενες κατέχουν δυσανάλογη εκπροσώπηση 
σε μη καθιερωμένες μορφές απασχόλησης. Καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
καταπολεμήσουν και να παρακολουθήσουν την ανισότητα,

7. Καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 97/81/ΕΚ και την οδηγία 99/70/ΕΚ,

8. Χαιρετίζει τη θέσπιση της οδηγίας 2008/104/ΕΚ και ζητά την ταχεία εφαρμογή της,

9. Υπογραμμίζει ότι οι μη καθιερωμένες μορφές εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υποστήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται σε κατάσταση μετάβασης από το ένα 
καθεστώς εργασίας ή απασχόλησης σε κάποιο άλλο,

10. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δυναμικές πολιτικές παρέμβασης δίνοντας 
στους εργαζόμενους που εισέρχονται ξανά στην αγορά εργασίας δικαίωμα σε ατομική 
υποστήριξη κατά την περίοδο που είναι αυστηρά απαραίτητο να καταστούν περισσότερο 
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απασχολήσιμοι μέσω της κατάρτισης και της απόκτησης νέων προσόντων. Οι άνεργοι θα 
πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά εργασίας γρήγορα ακόμα κι αν οι συμβάσεις τους 
είναι άτυπες, με το σημαντικότερο μέλημα να είναι το να διατηρηθούν οι άνθρωποι στην 
αγορά εργασίας,

11. Καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να παρακολουθήσει τους διαφορετικούς τύπους 
νομικών εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εθνικών πολιτικών ενεργοποίησης,

12. Καλεί την Ένωση και τα Κράτη Μέλη να εξαλείψουν την παράνομη απασχόληση και 
πιστεύει ότι η εφαρμογή στρατηγικών ευελισφάλειας μπορεί να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και να κάνει τις «πολύ άτυπες» μορφές 
εργασίας λιγότερο επισφαλείς,

13. Τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πράσινων θέσεων εργασίας και να εξασφαλιστεί η κοινωνική 
συνοχή. Για το λόγο αυτό θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να αποδεχτούν τις 
προσπάθειες που απαιτούνται από αυτούς εάν αυτές οι προσπάθειες εκλαμβάνονται ως 
δίκαιες και πιστεύεται ότι προάγουν την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση,

Β. Ευελισφάλεια και εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία

14. Πιστεύει ότι η ευελισφάλεια θα πρέπει να οριστεί ότι συνδυάζει την ευελιξία και την 
ασφάλεια στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να βοηθήσει στην αύξηση και της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας των θέσεων με το να εγγυάται την ασφάλεια, 
επιτρέποντας όμως στις εταιρείες να έχουν την ευελιξία που χρειάζεται για να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς, κι έχει τη γνώμη ότι οι απαιτήσεις ευελιξίας και ασφάλειας δεν είναι αντιφατικές 
τουναντίον ενισχύουν οι μεν τις δε,

15. Πιστεύει ότι, ειδικά στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κατάστασης, η εφαρμογή της 
ευελισφάλειας είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη, υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή των 
αρχών της ευελιξίας απαιτεί φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βασισμένες σε 
ισχυρή συναίνεση,

16. Πιστεύει ότι οι εταιρείες δεν εμπιστεύονται την αγορά εργασίας και την θεωρούν 
αναξιόπιστη στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και ότι στερούνται 
μακροπρόθεσμου οράματος,

17. Καλεί, στο πλαίσιο της σύγχρονης εργασιακής οργάνωσης, να δημιουργηθούν ευέλικτες 
και εξασφαλισμένες συμβατικές συμφωνίες. Εντούτοις πιστεύει ότι οι συμβάσεις 
απασχόλησης αορίστου χρόνου θα πρέπει να παραμείνουν η κύρια μορφή απασχόλησης, 
έχοντας παράλληλα κατά νου ότι ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν τις άτυπες συμβάσεις, 
ειδικά οι φοιτητές ή οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν ποικίλες εμπειρίες,

18. Καταδικάζει την καταχρηστική αντικατάσταση της τακτικής απασχόλησης με μορφές 
άτυπων συμβάσεων οι οποίες είναι εις βάρος του γενικότερου πληθυσμού, των 
υπαλλήλων και των ανταγωνιστών. Τονίζει ότι αυτές οι μορφές σύμβασης 
καταστρατηγούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο,
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19. Πιστεύει ακράδαντα ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων παραδόσεων στα κράτη 
μέλη, οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν πυρήνα 
δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και διατάξεις για 
το ωράριο εργασίας/αργίες, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές αγωγές και πρόσβαση σε κατάρτιση,

20. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους να επενδύσουν σε 
δεξιότητες και κατάρτιση για τη στήριξη της βιώσιμης απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στους ανθρώπους υλοποιώντας και 
χρηματοδοτώντας με αποφασιστικότητα στρατηγικές διά βίου μάθησης,

21. Καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να βρουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε μια ευέλικτη εργασία και την 
οικογενειακή ζωή, εξασφαλίζοντας οι ώρες εργασίας των βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών να είναι προσαρμοσμένες στα ωράρια εργασίας,

22. Συστήνει ανεπιφύλακτα η πρωτοβουλία της ΕΕ για την απασχόληση να περιλαμβάνει 
πρώιμη παρέμβαση τη στιγμή κατά την οποία πραγματικά χάνονται θέσεις εργασίας, 
κυρίως για να μειωθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού ανθρώπων από την αγορά εργασίας,

23. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν καθεστώτα ενεργοποίησης, ειδικά για τους 
εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης, μέσω παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής, 
εντατικής (εκ νέου) κατάρτισης των εργαζομένων, επιδοτούμενης απασχόλησης και 
επιχορηγήσεις για νέους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις,

24. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα διοικητικά εμπόδια, ώστε να 
διευκολύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις ΜΜΕ,

25. Καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της υλοποίησης 
οδών ευελισφάλειας,

Γ. Νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου 
26. Πιστεύει ότι η επίσημη αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη νέα Συνθήκη 

αποτελεί πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει την αυτονομία τους και επιβεβαιώνει εκ νέου τη 
σπουδαιότητα της υποστήριξής τους στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου,

27. Είναι της γνώμης ότι η αναγνώριση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση ως θεσμικού οργάνου συμβάλει στη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων σε οικονομικές πολιτικές της ΕΕ,

28. Πιστεύει ότι η συμβολή των ευρωπαίων και των εθνικών κοινωνικών εταίρων στην 
επίτευξη της Στρατηγικής ΕΕ2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων στην απασχόληση και την υλοποίηση του προγράμματος για την 
ευελισφάλεια,

29. Καλεί τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους να ξεπεράσουν τις όποιες επιφυλάξεις για τα 
«αουτσάιντερ» (υπαλλήλους με άτυπες ή «πολύ άτυπες» συμβάσεις) και να 
εξισορροπήσουν τα δικαιώματά τους και τις απαιτήσεις κοινωνικής προστασίας με 
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εκείνες των «εσωτερικών υπαλλήλων»,

30. Καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να υποστηρίξουν την 
επένδυση σε στρατηγικές διά βίου μάθησης,

31. Σημειώνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικών και την 
υλοποίησή τους διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, αλλά ότι εν γένει η 
τάση προσανατολίζεται προς τη χρήση ενός ευρύτερου μείγματος νομικών εργαλείων για 
την επίτευξη στόχων αναφορικά με πολιτικές. Πιστεύει ότι η ποιότητα της κοινωνικής και 
θεσμικής στήριξης την οποία απολαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι είναι πιθανότατα ο 
κυριότερος καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας της συμβολής τους,

32. Πιστεύει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη διατήρηση της απασχόλησης και ότι επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να βρουν ευέλικτες λύσεις για να αντιμετωπίσουν την οικονομική 
επιβράδυνση,

33. Έχει πειστεί ότι ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι αποφασιστικός στο να διασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις για συνολική και αποτελεσματική συλλογική διαπραγμάτευση και να 
περιστοιχίσουν τριμερείς δομές προκειμένου οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν συμμετοχή 
στη χάραξη της δημόσιας πολιτικής, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις,

34. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Απασχόλησης και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
υποψήφιων χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι αντιμέτωπα με μια βαθιά 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και χρειάζεται να καταβληθούν 
φιλότιμες προσπάθειες για να διαφυλαχτούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας 
και απασχόληση στην Ευρώπη.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι τα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα, με τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης, της κοινωνικής προόδου, της ευημερίας και 
της κοινωνικής προστασίας, είναι ικανά να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη της στην έξοδο από την κρίση.

Προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και να προφυλάξουμε την απασχόληση, να 
αποτρέψουμε τη μαζική ανεργία και να βοηθήσουμε τους ανέργους να βρουν νέες θέσεις 
εργασίας χρειάζεται να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας ως προς την επένδυση που 
κάνουμε σε δεξιότητες, κατάρτιση και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Βάσει των όσων προηγήθηκαν η εισηγήτρια προσδοκά την επίτευξη συμφωνίας στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2010 πάνω σε σαφείς κατευθύνσεις και απτά μέτρα για 
τη διασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας στο πλαίσιο μιας 
Στρατηγικής ΕΕ2020.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ2020 ο στόχος θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική έναρξη 
μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την απασχόληση, εξασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα σύστασης επιχείρησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση οπουδήποτε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εντός τριών ημερών και οι διατυπώσεις για την πρόσληψη των πρώτων 
υπαλλήλων να μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω ενός και μόνο σημείου πρόσβασης αφενός, 
και, ενισχύοντας τα καθεστώτα ενεργοποίησης, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους χαμηλής 
εξειδίκευσης, μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εντατικής κατάρτισης ή εκ νέου 
κατάρτισης και αύξησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, μαθητειών, επιδοτούμενης 
απασχόλησης και επιχορηγήσεων για νέους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις 
αφετέρου. Ακόμα, υποστηρίζει την κατανομή των πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου από την Επιτροπή για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η προσαρμογή των δεξιοτήτων.

Αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πρώιμη παρέμβαση 
τη στιγμή κατά την οποία πραγματικά χάνονται οι θέσεις εργασίας, κυρίως για να μειωθεί ο 
κίνδυνος του αποκλεισμού ανθρώπων από την αγορά εργασίας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις 
θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις σε κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
φορέων που προσφέρουν κατάρτιση, εστιάζοντας παράλληλα στον καλύτερο συντονισμό των 
προγραμμάτων κατάρτισης και εργασιακής επανένταξης και δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
σε βραχυπρόθεσμα μέτρα αλλά θα πρέπει επίσης να καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες, 
ώστε τα υψηλού επιπέδου προσόντα να είναι προσιτά, προκειμένου να αυξηθεί το συνολικό 
επίπεδο των δεξιοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξει ανταπόκριση στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της τρέχουσας οικονομίας.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να αποδεχτούν τις προσπάθειες που 
απαιτείται να καταβάλλουν, εάν αυτές οι προσπάθειες αφενός εκλαμβάνονται ως δίκαιες κι 
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αφετέρου αποτελούν εγγύηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Για το λόγο 
αυτό, τα κράτη μέλη χρειάζεται να επενδύουν στους ανθρώπους υλοποιώντας με 
αποφασιστικότητα στρατηγικές διά βίου μάθησης και πρόσθετης οικονομικής στήριξης. Κατά 
συνέπεια, οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο χρειάζεται να υποστηρίξουν 
την επένδυση σε στρατηγικές διά βίου μάθησης. Ένας εθνικός στόχος για την οικονομική 
επένδυση στη διά βίου μάθηση από πλευράς κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων βοηθά 
στη διασφάλιση οδών απασχόλησης.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι είναι απαραίτητη η ενεργός προώθηση των ίσων 
ευκαιριών αντρών και γυναικών στις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές.

Δεδομένα

Το συνολικό ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε το 2009 στην ΕΕ των 27 από 8 σε 9,6% (για 
τους άντρες από 7,8 σε 9,8 και για τις γυναίκες από 8,1 σε 9,3).

Τα τελευταία χρόνια, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που εργάζονται μερικώς 
απασχολούμενοι έχει παραμείνει υψηλό και σταθερό, με το μερίδιό τους να είναι υψηλότερο 
στην ΕΕ των 15 από ότι στις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα. Το μερίδιο των μερικώς 
απασχολούμενων εργαζομένων έχει αυξηθεί στην ΕΕ των 27 στη διάρκεια του 2009 
συγκριτικά με το 2008 περίπου κατά 0,5%. Αυτό είναι μια σχετικά μεγάλη αύξηση αν 
λάβουμε υπόψη ότι μεταξύ 2006 και 2008 η συνολική αύξηση ήταν μόλις 0,1 εκατοστιαίες 
μονάδες. Το 2008 πάνω από 18% των συνολικών απασχολουμένων στην ΕΕ των 27
εργαζόταν στη μερική απασχόληση (31% του συνόλου των απασχολούμενων γυναικών και 
σχεδόν το 8% των απασχολούμενων αντρών) και από το συνολικό αριθμό των μερικώς 
απασχολουμένων εργαζόμενων, περίπου ένα 24% το κάνει αυτό ακούσια (σχεδόν το 30% των 
αντρών και πάνω από το 22% των γυναικών). Ο κύριος λόγος για την ακούσια μερική 
απασχόληση (24% των ακούσια εργαζομένων στη μερική απασχόληση) είναι ότι τα άτομα 
δεν κατόρθωσαν να βρουν κάποια θέση πλήρους απασχόλησης.

Οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου είναι πιο ευαίσθητοι στην οικονομική κατάσταση. Ο 
συνολικός αριθμός των υπαλλήλων στην ΕΕ των 27 με προσωρινή σύμβαση έπεσε κατά 1,7 
εκατομμύρια μεταξύ 2007 και 2009. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση περίπου της τάξεως 
του 6,3%, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση κατά 1,3% του αριθμού των 
υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων έχει μειωθεί από το 2000, αλλά παραμένει σταθερός τα 
τελευταία χρόνια. Το 2007 πάνω από το 15% του συνόλου των υπαλλήλων στην ΕΕ των 27 
ήταν αυτοαπασχολούμενοι (με μια διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών περίπου 6 
εκατοστιαίες μονάδες), συγκριτικά με ένα περίπου 7 % στις ΗΠΑ.

Από το σύνολο των απασχολουμένων περίπου το 14% βρίσκεται σε προσωρινές μορφές 
απασχόλησης (2008). Οι κύριοι λόγοι είναι ότι οι απασχολούμενοι βρίσκονται στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση ή ότι δεν μπόρεσαν να βρουν μια μόνιμη θέση εργασίας.

Περίπου 5% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων εργάζεται από το σπίτι (2008).

Ευελισφάλεια 
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Η άτυπη εργασία αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν συμβαδίζουν με το καθιερωμένο 
ή «τυπικό» μοντέλο της πλήρους, τακτικής, αορίστου χρόνου απασχόλησης με έναν και 
μοναδικό εργοδότη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ευέλικτες συμβάσεις είναι ένα εργαλείο 
που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης και έχουν 
βοηθήσει τους ανέργους να βρουν δουλειά. Έχουν αναδειχτεί «πολύ άτυπες» μορφές 
απασχόλησης (για παράδειγμα σύμβαση απασχόλησης βραχύτερη των έξι μηνών, ώρες 
εργασίας κάτω των 10 ωρών και συμβάσεις εργασίας με προφορική συμφωνία). Αυτές οι 
μορφές απασχόλησης κυριαρχούν περισσότερο μεταξύ των νέων (19 - 29 ετών) και των 
ηλικιωμένων (50+ ετών) εργαζομένων, γυναικών και χαμηλής εξειδίκευσης. Οι εργαζόμενοι 
με «πολύ άτυπες» μορφές απασχόλησης λαμβάνουν λιγότερη κατάρτιση, έχουν πιο 
περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας και χαμηλότερο εισόδημα συγκριτικά με άλλες 
κατηγορίες εργαζομένων, συνθέτοντας έτσι ένα προφίλ περισσότερο επισφαλούς 
απασχόλησης.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να 
αναλύουν τις εξελίξεις κάθε είδους σύμβασης.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η αποφασιστική εφαρμογή στρατηγικών ευελισφάλειας 
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και να αμβλύνει την 
πρόωρη ανάπτυξη των «πολύ άτυπων» μορφών εργασίας. Εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής της ευελισφάλειας είναι καλύτερο να εστιάσουμε στη μετάβαση σε ποιοτικά 
καλές θέσεις εργασίας παρά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν σε δυναμικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και 
σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αναλύσουν με κριτικό μάτι τη Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης καθώς 
εξηγεί τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη σε σχέση με τη συχνότητα της 
μακροπρόθεσμης ανεργίας και τη διάρκεια της απασχόλησης.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι υπάρχει μια σημαντική διάσταση που αφορά το φύλο στο 
διάλογο για την άτυπη εργασία, καθώς οι άντρες εκπροσωπούνται δυσανάλογα σε 
καθιερωμένες σχέσεις εργασίας και αυξανόμενοι αριθμοί γυναικών στο εργατικό δυναμικό 
δουλεύουν υπό άτυπες συνθήκες.

Κοινωνικός Διάλογος

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η επίσημη αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη νέα 
Συνθήκη αποτελεί πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει την αυτονομία τους και επιβεβαιώνει εκ νέου 
τη στήριξη που προτίθεται να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προώθηση του 
κοινωνικού διαλόγου. Η αναγνώριση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής για την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση ως θεσμικού οργάνου συμβάλει στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 
οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμβολή των Ευρωπαίων και των εθνικών κοινωνικών εταίρων στην επίτευξη της 
Στρατηγικής ΕΕ2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στην 
απασχόληση και την υλοποίηση του προγράμματος για την ευελισφάλεια. Επομένως, οι 
κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται να ξεπεράσουν τις όποιες επιφυλάξεις για τα 
«αουτσάιντερ» (υπαλλήλους με άτυπες ή «πολύ άτυπες» συμβάσεις) και να ισοσκελίσουν τα 
δικαιώματά τους και την κοινωνική προστασία με εκείνα των «εσωτερικών υπαλλήλων».
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Η διαπραγμάτευση κατά κλάδο αποτελεί το κύριο επίπεδο διαπραγματεύσεων στις 
περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης.

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη εθνικών μέτρων αντίδρασης στην κρίση 
ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με τις παραδόσεις και τις δομές των βιομηχανικών σχέσεων των 
χωρών και τη φύση των ληφθέντων μέτρων. Σε αρκετές χώρες οι κοινωνικοί εταίροι 
παραπονέθηκαν για την έλλειψη συμμετοχής και διαβούλευσης σχετικά με την κατάρτιση 
των μέτρων της κυβέρνησης.

Αν και πράγματι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ως προς τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικής, εν γένει υπάρχει μια τάση για χρήση ενός 
ευρύτερου μείγματος νομικών εργαλείων για την επιδίωξη στόχων πολιτικών. Η ποιότητα της 
κοινωνικής και θεσμικής υποστήριξης που απολαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι είναι 
πιθανότατα ο κυριότερος καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας της συμβολής των 
κοινωνικών εταίρων στη Στρατηγική ΕΕ2020.


