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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη «θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια»
(2007/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών αρχών όσον 
αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της 
ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2007, με τίτλο «Ευέλικτη ασφάλεια (διάσταση εσωτερικής 
ευελιξίας – συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου ως μέσα 
ρύθμισης και μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας)» (SOC/272),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2007, με τίτλο «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο 
συνδυασμό του επαγγελματικού με τον οικογενειακό και τον ιδιωτικό βίο» (SOC/271),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, με τίτλο «Απασχόληση των κατηγοριών 
προτεραιότητας (Στρατηγική της Λισσαβώνας)» (SOC/251),

– έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα
(COM(2006)0708),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Employment Outlook 2006: Boosting 
Jobs and Incomes» (Προοπτικές για την απασχόληση 2006: αύξηση των θέσεων εργασίας 
και των εισοδημάτων), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ, του Αυγούστου του 2004, με τίτλο «Is a stable 
workforce good for the economy? - Insights into the tenure - productivity - employment 
relationship» («Είναι ευνοϊκό για την οικονομία ένα σταθερό εργατικό δυναμικό; 
Ανάλυση της σχέσης μεταξύ της διάρκειας παραμονής στην ίδια θέση εργασίας, της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης»), η οποία δείχνει ότι υπάρχει θετική σχέση 
μεταξύ της διάρκειας παραμονής στην ίδια θέση εργασίας και της παραγωγικότητας,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση C87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (1948), τη σύμβαση C98 της ΔΟΕ 
σχετικά με το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (1949) και 
τη σύσταση R198 της ΔΟΕ σχετικά με τις σχέσεις εργασίας (2006),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
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εργασία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πρότυπο για το μέλλον2, όπου επαναλαμβάνονται οι κοινές αξίες της ισότητας, 
της αλληλεγγύης, της μη διάκρισης και της αναδιανομής, οι οποίες χαρακτηρίζουν την 
ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 136 έως 145 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 20 και 27 έως 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απόλυσης και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου, του Μαΐου του 2004, σχετικά με 
το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Κοινοτικό 
Πρόγραμμα της Λισαβόνας: Έκθεση τεχνικής υλοποίησης 2006» (SEC(2006)1379) και 
την εφαρμογή του, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ατζέντα κοινωνικής 
πολιτικής (COM(2005)0033),

– έχοντας υπόψη τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα της Λισαβόνας που έχουν 
παρουσιάσει τα κράτη μέλη, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: η 
συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» (COM(2006)0567),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008) 
(COM(2005)0141),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Μαρτίου 2000, του Μαρτίου 2001, 
του Μαρτίου και του Οκτωβρίου 2005 και του Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά 
με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, 
την UNICE και την CEEP3,

  
1 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σελ. 16.
2 ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σελ. 141.
3 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σελ. 43.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων3,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1975 περί διακινούμενων εργαζομένων 
(συμπληρωματικές διατάξεις),

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1997 περί ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης,

– έχοντας υπόψη την ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους: Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της 
αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976,
περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά 
την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992,
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 
(δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την 
προστασία των νέων κατά την εργασία7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, για τη 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και 

  
1 ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σελ. 131.
2 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σελ. 1.
3 ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σελ. 452. 
4 ΕΕ L 45 της 19.2.1975, σελ. 19.
5 ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σελ. 40.
6 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σελ. 1.
7 EE L 216 της 20.8.1994, σελ. 12.
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ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι 
και να ζητείται η γνώμη τους1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 20022, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997,
σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από 
την UNICE, το CEEP και την CES – Παράρτημα: Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία 
μερικής απασχόλησης3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και μια 
κοινότητα κοινών αξιών και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της εργατικής 
νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να αντανακλά τις αξίες αυτές· 
λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό
δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία στους εργαζομένους και στους εργοδότες,
είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμφωνιών, ή μέσω ενός 
συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων, καθώς και ότι η επιτυχία τυχόν τροποποιήσεων της 
εργατικής νομοθεσίας θα είναι μεγαλύτερη εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ασφαλείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από τον βαθμό ευκολίας εύρεσης 
νέας εργασίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα έπρεπε, συνεπώς, να θεωρείται ως ένα 
ισχυρό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που προάγει επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό 
χαρακτηριζόμενα από ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ δεν προκαλείται από τη νομοθεσία για την 
προστασία της απασχόλησης αλλά από τη μη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω 
επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη και στη διά βίου μάθηση, οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δυναμική αγορά εργασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος μιας προηγμένης, καινοτόμου και βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της στην κορυφή της 
αλυσίδας αξιών και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται μακροπρόθεσμη απασχόληση 
και εργατικό δυναμικό με υψηλή ειδίκευση και ισχυρά εσωτερικά κίνητρα,

  
1 EEL 254 της 30.9.1994, σελ. 64.
2 EE L 269 της 5.10.2002, σελ. 15. 
3 ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σελ. 9.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να καταστήσει τα 
άτομα ικανά να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές και να αυξήσει την κινητικότητα στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και 
εισοδημάτων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην εσωτερική αγορά, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν τις εργατικές νομοθεσίες τους συμφωνώντας επί 
ενός ελάχιστου προτύπου, ιδίως στους τομείς όπου έχει αρμοδιότητα η ΕΕ, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια συνεπάγεται ισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων, όσων αναζητούν 
εργασία και των δημόσιων αρχών, και απαιτεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου 
μεταξύ των δημόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων, μέσα στο οποίο άπαντες θα 
είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις αλλαγές και να διαμορφώσουν 
ισορροπημένα πακέτα πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τις μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι 
γυναίκες, οι μετανάστες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και τα άτομα με 
αναπηρία, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της παροχής ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους 
εργαζομένους και μέσω των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διά 
βίου μάθηση,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών αρχών 
όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω 
της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν πιο 
ισορροπημένο διάλογο για την ευελιξία με ασφάλεια,

1. αναγνωρίζει ότι, για να επιτύχει στον 21ο αιώνα, η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις 
ικανές να δράττονται χωρίς καθυστέρηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε έναν 
ταχέως εξελισσόμενο κόσμο·

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ευελιξία με ασφάλεια είναι μια στρατηγική χάραξης 
πολιτικών για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και ως τέτοια πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένη, περικλείοντας όλες τις υφιστάμενες πτυχές της πολιτικής για την 
απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο·

3. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ευελιξία με ασφάλεια θα έπρεπε να εξετάσει 
προσεκτικότερα τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, το είδος του εργατικού 
δυναμικού που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να επιτύχουν, καθώς και τα 
βασικά εμπόδια που τίθενται·

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο πλαίσιο 
ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές διαβουλεύσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά φρονεί επίσης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης της 
ευελιξίας είτε χωρίς να έχει επιτευχθεί συμβιβασμός κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε χωρίς να έχει προταθεί κάποιο είδος σαφούς αντιστάθμισης για 
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την αύξηση της ευελιξίας μόνο περισσότερη ανασφάλεια μπορεί να δημιουργήσει·

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα προγράμματα 
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη των γυναικών, των 
μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων 
στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που 
επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει 
τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών 
εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου 
χρόνου· διαφωνεί με τη διάκριση στην οποία προέβη η Επιτροπή μεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών εργαζομένων·

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 
του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με ασφάλεια, με βάση τη 
δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά της επισφαλούς εργασίας και των καταχρηστικών εργασιακών 

πρακτικών 
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση 

από τις ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

7. υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ευθύνη τους όσον 
αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία συμπληρώνει τους εθνικούς κανόνες για την αγορά εργασίας και αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· 

8. ζητεί στο πλαίσιο αυτό την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την προσωρινή απασχόληση 
και τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, την 
ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας1 και της οδηγίας για την 
ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης2, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για 

  
1 EE L 307 της 13.12.1993, σελ. 18.
2 EE L 254 της 30.09.1994, σελ. 64.
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την απόσπαση εργαζομένων·

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια για 
τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει την 
αδήλωτη εργασία μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τον 
συντονισμό των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας ή/και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, και ζητεί τον εντατικό εθνικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες 
μεθόδους βάσει δεικτών και κριτηρίων αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να 
καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης·

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο μέσα 
από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών πολιτικών και 
την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, 
όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· 
τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού 
και του κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της 
εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη μετεγκατάσταση· 
παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους τεχνική και 
χρηματοδοτική βοήθεια·

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες 
που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για την 
ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια επιτρέπει
στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται παράλληλα με υψηλού
επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα ανεργίας, προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και ευκαιρίες 
κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας 
τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων βάσει μιας τριμερούς 
δομής με ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη 
παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την 
προθυμία ανάληψης κινδύνων· 

12. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το στενό πρίσμα υπό το οποίο προσέγγισε η Επιτροπή 
την ευελιξία με ασφάλεια και την καλεί να δεσμευτεί επί της αρχής της ασφάλειας των 
εργαζομένων, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και της διά βίου μάθησης, 
καθώς και να εξετάσει την ευελιξία με ασφάλεια εντός του ευρύτερου πλαισίου του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·
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13. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα 
περιλαμβάνει την παροχή βασικών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους, 
ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα οποία θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται: η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συλλογική 
δράση και την πρόσβαση στην κατάρτιση, καθώς και τη διαρκή προστασία των 
κεκτημένων δικαιωμάτων, καλύπτοντας τις περιόδους της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, τις δραστηριότητες φροντίδας, τη μετάβαση από την εξαρτημένη στην 
αυτόνομη εργασία κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και η εργατική νομοθεσία 
δεν έχουν στόχο τη διατήρηση των εργαζομένων στην ίδια θέση εργασίας εφ’ όρου ζωής
αλλά την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την επαναλαμβανόμενη
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας·

15. ζητεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση
στους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου παρατηρούνται αδυναμίες σε 
εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων αρχών 
και των επιχειρήσεων· 

16. ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
εγγυηθούν την πραγματοποίηση επενδύσεων στη διά βίου μάθηση συμφωνώντας επί ενός 
ποσοστού αναφοράς 2% επί του ΑΕγχΠ (συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες)· 
ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις 
επενδύσεις τους στη διά βίου μάθηση·

17. επισημαίνει την αποτελεσματικότητα καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, όπως 
οι μανθάνοντες οργανισμοί, οι πολυδεξιότητες και η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας μέσω 
κατάρτισης προσφερόμενης από εργοδότες, πρωτοβουλίες κλαδικών ταμείων, την 
περιφερειακή αναπτυξιακή βοήθεια και τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας· 

18. είναι πεπεισμένο για τη σημασία της ενθάρρυνσης των σταθερών σχέσεων απασχόλησης 
όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης·

19. υπενθυμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της καθοδήγησης, της 
μετεκπαίδευσης και της αρωγής για την κινητικότητα, ώστε να συντομεύεται ο χρόνος 
μετάβασης από μια θέση εργασίας στην επόμενη, και των συστημάτων πρόνοιας που 
ενθαρρύνουν την προθυμία για αλλαγές, περιορίζοντας τις απώλειες εισοδήματος και 
παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης·

20. τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της κινητικότητας, μέσω της ανάπτυξης μεθόδων 
ανοδικής κινητικότητας, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για τους εργαζομένους η 
μετακίνηση σε πιο ασφαλή, σταθερή και υψηλής ειδίκευσης απασχόληση, καθώς και 
μέσω της προώθησης της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων που 



PR\682228EL.doc 11/17 PE 392.379v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αποκτώνται κατά τη διάρκεια περιόδων επίσημης εκπαίδευσης και ανεπίσημης και άτυπης 
μάθησης1·

21. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των 
ανδρών και των γυναικών στην ποιοτική απασχόληση, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων και την ανακοίνωση για το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης·

22. τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι κοινωνικοί εταίροι να διαπραγματευθούν ρυθμίσεις για τον 
χρόνο εργασίας επαρκώς ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργοδοτών και των εργαζομένων και να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν τον εργασιακό 
με τον οικογενειακό βίο·

23. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης 
συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω της μερικής σύνταξης και 
παρόμοιων συστημάτων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη των ηλικιωμένων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

24. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, για να μεταφραστεί η ευελιξία με ασφάλεια σε 
υψηλότερη συνολική απασχόληση, χρειάζεται ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η δε στρατηγική για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να περιλαμβάνει βελτιωμένο 
συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών και των δημόσιων δαπανών υπέρ της 
ευφυούς ανάπτυξης, με ανακατεύθυνση των δαπανών προς τις προτεραιότητες της 
Λισαβόνας·

25. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση, τη διά βίου μάθηση και την έρευνα και ανάπτυξη·

26. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να παρέχει στο Κοινοβούλιο τον απαραίτητο 
χρόνο –και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον πέντε μήνες– για να επιτελεί τον 
συμβουλευτικό του ρόλο·

27. καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επισπεύσουν την εφαρμογή των πολιτικών τους για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εφαρμόζει τις 
συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη2·

28. θεωρεί ότι οι κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια θα έπρεπε να εφαρμόζονται από τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του πλαισίου της στρατηγικής της 
Λισαβόνας· ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, 
ώστε να συμπεριλάβουν τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια που θα έπρεπε να 
εφαρμόσουν τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την καλύτερη συμμετοχή του 

  
1 Η ανεπίσημη εκπαίδευση αφορά οργανωμένες και συνεχείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν αντιστοιχούν επακριβώς στον ορισμό 
της επίσημης εκπαίδευσης. Η άτυπη μάθηση αφορά δραστηριότητες εκτός της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης με χαμηλό επίπεδο 
οργάνωσης, όπως είναι η προσωπική μελέτη. Ως επίσημη εκπαίδευση νοείται το κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. Βλ. 
SEC(2006) 639
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0062.
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Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, στην 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, 
περιλαμβανομένης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών·

29. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση του Κοινοβουλίου για τον «απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας», να 
καθορίσουν μια φιλόδοξη ατζέντα για την κοινωνική μεταρρύθμιση τόσο σε κοινοτικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο· επιπλέον, καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν 
μαζί με το Κοινοβούλιο ένα όραμα για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης, προωθώντας, 
μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές σε σχέση με 
την ευελιξία με ασφάλεια, την παγκοσμιοποίηση, τη βιομηχανική αναδιάρθρωση, τις 
τεχνολογικές καινοτομίες, τις δημογραφικές εξελίξεις και τη μετανάστευση· επισημαίνει, 
ως εκ τούτου, ότι για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθούν τα επίπεδα της 
απασχόλησης και η ποιότητα της εργασίας, πρέπει να κατοχυρωθούν τα κοινωνικά 
δικαιώματα και η κοινωνική προστασία, που είναι βαθιά ριζωμένα στην ευρωπαϊκή 
παράδοση· τονίζει ότι η κοινωνική Ευρώπη, σε συνδυασμό με φιλόδοξες εθνικές 
μεταρρυθμίσεις, θα προσφέρει κατά τον τρόπο αυτόν πραγματική προστιθέμενη αξία για 
τους εργαζομένους και τους πολίτες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη 
διάθεσή της (ανοικτή μέθοδος συντονισμού, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
κοινωνικός διάλογος, προγράμματα)· πιστεύει ότι μόνο μια εσωτερική αγορά που θα 
αντισταθμίζει την οικονομική ελευθερία με κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να κερδίσει τη 
στήριξη των πολιτών της·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Απασχόλησης, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η Επιτροπή, μετά την έκθεσή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής 
νομοθεσίας, δημοσίευσε τον Ιούλιο του 20071 την ανακοίνωσή της σχετικά με τις 
μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια, βάσει των συστάσεων της ομάδας των 
εμπειρογνωμόνων της2. Στενά συνδεδεμένος με τον διάλογο για την εργατική νομοθεσία, 
ο διάλογος για την ευελιξία με ασφάλεια είναι και αυτός εξαιρετικά επίκαιρος δεδομένου 
ότι τα συστήματα πρόνοιας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις λόγω της προοδευτικής ενοποίησης των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών
οικονομιών, της υψηλής ανεργίας, της γήρανσης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, του ρυθμού 
των τεχνολογικών αλλαγών και του αυξανόμενου ρόλου των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. Ωστόσο, μόνο μια ΕΕ βασισμένη στην οικονομική και κοινωνική συνοχή που 
υπερασπίζεται τις κοινές αξίες της μπορεί να είναι επαρκώς ισχυρή για την προάσπιση 
των συμφερόντων της και τη διατήρηση και την ενίσχυση των αξιών που σχετίζονται με 
το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο –ισότητα, αλληλεγγύη, ατομικά δικαιώματα και 
ευθύνες, μη διάκριση και αναδιανομή, παράλληλα με πρόσβαση όλων των πολιτών σε 
υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες– και με τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα που έχουν 
ήδη επιτευχθεί.

2. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανέκαθεν προχωρούσε μέσω του συνδυασμού της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας με μεταρρυθμίσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο προσφέρει μια ανεκτίμητη ευκαιρία για την πλαισίωση της εθνικής 
νομοθεσίας και της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς. Το κοινοτικό κεκτημένο στον 
κοινωνικό τομέα, αφενός, και η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μαζί με τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα, αφετέρου, έχουν δημιουργήσει το πλαίσιο για τον 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Ο διάλογος για την ευελιξία 
με ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτού του πλαισίου, τα διάφορα δε σκέλη των 
μεταρρυθμίσεων για τις μεθόδους θα πρέπει να υλοποιηθούν στο προσφορότερο επίπεδο. 
Παρότι, εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών των αγορών εργασίας και των 
κοινωνικών πολιτικών των ευρωπαϊκών κρατών μελών, δεν είναι εφικτή μια λύση ενιαία 
για όλους, η εσωτερική αγορά μας έχει επίσης δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί 
κοινές προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα στο κοινοτικό 
επίπεδο. Ο ρόλος της ΕΕ, σεβόμενης παράλληλα την αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν 
είναι μόνο να αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, αλλά και να 
πλαισιώνει τον διάλογο, θεσπίζοντας νομοθεσία, κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια 
αναφοράς προς εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών.

3. Όπως έχουν επισημάνει αρκετές μελέτες, τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια μπορούν να 
λειτουργήσουν μόνο σε ένα περιβάλλον που προάγει την εμπιστοσύνη. Έχει ζωτική 
σημασία να εξετάσουμε τις συνέπειες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
περιλαμβανόμενων των εργοδοτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι 
πολίτες θα αποδεχτούν τις συχνές αλλαγές εάν έχουν στη διάθεσή τους εγγυήσεις και 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την 
ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια». 
COM(2007) 0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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αντισταθμιστικούς μηχανισμούς. Τούτο σημαίνει την παροχή της δυνατότητας στα άτομα 
να προβαίνουν σε επιλογές για τη ζωή τους χωρίς να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
σταδιοδρομία ή τη σύνταξή τους. Σημαίνει ενισχυμένη κοινωνική προστασία και 
συστήματα αγοράς εργασίας, ποιοτικές κοινωνικές υποδομές και βασικά δικαιώματα με 
ανεπτυγμένες διαδικασίες διαβούλευσης. Για την προώθηση αυτής της εμπιστοσύνης, 
υπάρχουν διάφορες «μέθοδοι» που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη· οι 
μέθοδοι αυτές μπορούν να φέρουν αποτελέσματα μόνον εάν εντάσσονται σε ένα 
ουσιαστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προβλέπει μια βασική δέσμη κοινωνικών και 
εργατικών δικαιωμάτων για όλους τους (δυνητικούς) εργαζομένους.

4. Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 
εθνικό, τομεακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια 
βασισμένες στην εμπιστοσύνη. Τούτο σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, μαζί 
τους εθνικούς ομολόγους τους, πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό του 
απαραίτητου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που θα μπορούσε να παρέχει στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την 
ευελιξία και την ασφάλειά τους. Ευελιξία με ασφάλεια σημαίνει ενίσχυση της κοινωνικής 
Ευρώπης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, με 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ευπροσάρμοστο εργατικό δυναμικό υψηλής
ειδίκευσης, θα πρέπει να οικοδομηθεί ταυτοχρόνως σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
μέσω της προσέγγισης και της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε οικονομικό, 
εργασιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

5. Η ΕΕ όχι μόνο χρειάζεται να μεταρρυθμίσει με γοργούς ρυθμούς τη θεσμική συγκρότησή
της, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, αλλά πρέπει να παράσχει στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις της πολιτικές που θα μετριάζουν τις παρενέργειες του αυξημένου 
ανταγωνισμού και του ανοίγματος της αγοράς, που ορισμένες φορές δημιουργούν νέα 
είδη κινδύνων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. Η ευελιξία με 
ασφάλεια έχει προταθεί ως τρόπος για μια πιο ομαλή κατανομή των κινδύνων αυτών, 
αλλά τον σχετικό διάλογο έχουν σκιάσει προκαταλήψεις και καχυποψία. Στα κράτη μέλη 
που έχουν εφαρμόσει ολοκληρωμένες πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια (σκανδιναβικές 
χώρες και Κάτω Χώρες), το μοντέλο αυτό λειτουργεί –με αποτελεσματικότητα και 
απολαύοντας ευρείας στήριξης– ως μια προσέγγιση για τον συνδυασμό των στόχων μιας 
δυναμικής οικονομίας και ενός ασφαλούς εργατικού δυναμικού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
είναι διάχυτος ο φόβος ότι ο όρος χρησιμοποιείται παραπλανητικά για να συγκαλύψει μια 
ουσιαστικά απορρυθμιστική προσπάθεια που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των 
εργοδοτών έναντι εκείνων των εργαζομένων.

6. Για το λόγο αυτό, το σημείο εκκίνησης του διαλόγου θα έπρεπε να είναι ένας σαφής και 
ξεκάθαρος ορισμός της ευελιξίας με ασφάλεια. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ευελιξίας με 
ασφάλεια στην Ευρώπη που συνδυάζουν σε διαφορετικούς βαθμούς την εσωτερική
ευελιξία και την ασφάλεια εντός των επιχειρήσεων με την εξωτερική ευελιξία και την 
ασφάλεια σύμφωνα με τις ιστορικές καταβολές, τις νομικές παραδόσεις, την οικονομική
κατάσταση, τα δημόσια οικονομικά και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων των κρατών 
μελών. Ωστόσο, τα μοντέλα αυτά βασίζονται στις κοινές αρχές της αλληλεγγύης, της 
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ισότητας, των δικαιωμάτων και των ευθυνών. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις της ευελιξίας 
και της ασφάλειας δεν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, αλλά αντιθέτως 
αλληλοενισχύονται. Για το λόγο αυτό, ο συνδυασμός τους θα πρέπει να ιδωθεί ως 
ευκαιρία. Η ευελιξία με ασφάλεια συνδυάζει την ικανότητα των επιχειρήσεων και 
εργαζομένων να προσαρμόζονται παράλληλα με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, 
κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, 
ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και ευκαιρίες διά βίου μάθησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται από τη διενέργεια τακτικών και 
αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων βάσει μιας τριμερούς δομής με 
ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από παροχές 
πρόνοιας ευρείας κάλυψης και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, όπως σε 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων. Εν προκειμένω, ο ορισμός 
της ευελιξίας με ασφάλεια που περιλαμβάνει η πράσινη βίβλος της Επιτροπής για την 
εργατική νομοθεσία και η ανακοίνωσή της για την ευελιξία με ασφάλεια είναι πολύ 
στενός και όχι επαρκώς προσανατολισμένος προς τις πολιτικές.

7. Η βασική υπόθεση της Επιτροπής, ότι οι κίνδυνοι και τα οφέλη πρέπει να κατανέμονται 
μεταξύ των εργαζομένων με προστατευόμενες συμβάσεις και εκείνων που δεν διαθέτουν 
τέτοιες συμβάσεις (εσωτερικοί και εξωτερικοί εργαζόμενοι), είναι κατακριτέα. Ο 
κατακερματισμός της αγοράς μπορεί να τερματιστεί μόνον εάν οι κοινωνικοί εταίροι, 
τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι, συμφωνήσουν επί της ισορροπίας των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία η συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον διάλογο για την ευελιξία με ασφάλεια, συμμετοχή που έχει ήδη 
καθυστερήσει. Παρότι η Επιτροπή στηρίζει μια ισχυρή σύμπραξη των κοινωνικών 
εταίρων κατ’ αρχήν, η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει μια στρατηγική για την προώθηση
και την ενίσχυση της σύμπραξης αυτής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ο 
ισχυρισμός της Επιτροπής, ότι η αυστηρή προστασία της απασχόλησης προκαλεί ανεργία,
δεν υποστηρίζεται από την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις προοπτικές για την 
απασχόληση το 20061, όπου αναφέρεται ότι η νομοθεσία για την προστασία της 
απασχόλησης δεν επηρεάζει το συνολικό ποσοστό απασχόλησης. Ως εκ τούτου, όσοι 
εισέρχονται για πρώτη φορά ή επιστρέφουν στην αγορά εργασίας χρειάζονται 
εισαγωγικές θέσεις εργασίας για ευκολότερη πρόσβαση, όμως οι θέσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια βασική δέσμη δικαιωμάτων που θα προστατεύουν τους εργαζομένους 
αυτούς από άδικη μεταχείριση. Εν προκειμένω, η Επιτροπή δεν εξηγεί επαρκώς τι 
σημαίνει «επαρκής» ευελιξία στις προσλήψεις.

8. Χρειάζεται σαφής καταμερισμός εργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, ώστε να 
είναι ξεκάθαρο ποιες δράσεις πρέπει να αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιες 
σε εθνικό. Η ανακοίνωση της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί με την παρουσίαση του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής για την ευελιξία με 
ασφάλεια. Δεν γίνεται αναφορά σε βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα των οποίων η 
θέσπιση ή η αναθεώρηση έχει καθυστερήσει. Οδηγίες όπως αυτές για τον χρόνο εργασίας, 
την προσωπική απασχόληση, την απόσπαση εργαζομένων και τη θέσπιση ευρωπαϊκής
επιτροπής επιχείρησης με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η 
γνώμη τους πρέπει να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την προστασία των εργαζομένων 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους και να 
αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πιέσεις του ενισχυμένου 
ανταγωνισμού, της αναδιάρθρωσης και την ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Όλα αυτά 
εντάσσονται στις μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια, μαζί με τις πολυάριθμες συμφωνίες 
που συνάπτουν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι για την εργασία ορισμένου χρόνου, τις 
γονικές άδειες, τη μερική απασχόληση και την τηλεργασία.

9. Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο πρέπει να ενθαρρυνθούν δεδομένης της προοδευτικής ενοποίησης των 
ευρωπαϊκών οικονομιών και αγορών εργασίας (διαγράφηκε επειδή έχει συζητηθεί μαζί 
τους). Οι αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια δεν μπορούν να συμφωνηθούν χωρίς 
θεσμοθετημένη συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των δικαιωμάτων 
και των ευθυνών των εργοδοτών και των εργαζομένων. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να 
συγκληθούν σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό, περιφερειακό και τοπικό) 
για να συζητήσουν τους τρόπους ενίσχυσης της ευελιξίας και της ασφάλειας τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

10. Στο εθνικό επίπεδο, οι κοινές αρχές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών 
πρέπει να εφαρμοστούν μέσω της στρατηγικής της Λισαβόνας και άρα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις αναθεωρημένες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση, καθώς αντιπροσωπεύουν το πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους.

11. Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει την ανάγκη εγγύησης ενός «βασικού επιπέδου 
προστασίας της θέσης εργασίας». Αυτό σημαίνει ότι κάθε μορφή απασχόλησης, είτε 
άτυπη είτε άλλη, θα συνοδεύεται από μια βασική δέσμη δικαιωμάτων ανεξαρτήτως του 
ειδικού καθεστώτος απασχόλησης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: ίση μεταχείριση, 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο 
εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συλλογική δράση και την πρόσβαση στην κατάρτιση, 
καθώς και την προάσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων. Κάθε μεταρρύθμιση της εθνικής 
εργατικής νομοθεσίας πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτών των βασικών 
δικαιωμάτων.

12. Οι υψηλότερες επενδύσεις στη διά βίου μάθηση και στην επαγγελματική κατάρτιση και η 
καλύτερη αναγνώριση της επίσημης, ανεπίσημης και άτυπης μάθησης αποτελούν
προϋποθέσεις κάθε πολιτικής σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια. Η τέταρτη ευρωπαϊκή 
επισκόπηση των συνθηκών εργασίας (2005)1 δείχνει ότι δεν παρατηρείται βελτίωση των 
επίπεδων κατάρτισης στις εταιρείες. Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές στο επίπεδο 
της πρόσβασης στην κατάρτιση μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των εργαζομένων με 
υψηλή και χαμηλή ειδίκευση, μεταξύ των εργαζομένων με ασφαλείς και με επισφαλείς 
συμβάσεις εργασίας, και μεταξύ όσων έχουν καλή βασική μόρφωση και όσων δεν 
φοίτησαν στη δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται νέα 
κίνητρα για τη βελτίωση των επιπέδων στο μέλλον.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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13. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ο αντίκτυπος της ευελιξίας με ασφάλεια στα ζητήματα 
ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Οι ρυθμίσεις για την ευέλικτη αγορά 
εργασίας έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μειονεκτούσες ομάδες όπως οι γυναίκες, οι 
μετανάστες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και τα άτομα με αναπηρία, εξού και η 
σημασία της θέσπισης βασικών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους και 
ισχυρότερων πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

14. Οι μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στις ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και την ενισχυμένη σύμπραξη με τα προγράμματα 
κατάρτισης και διά βίου μάθησης των εργοδοτών, με στόχο ένα ευπροσάρμοστο εργατικό 
δυναμικό. Είναι σημαντικό όλες οι πρωτοβουλίες να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει δε να είναι οικονομικά βιώσιμες. 
Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να αναλάβει το ίδιο τους κινδύνους των επιχειρήσεων 
που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση θεσπίζοντας λιγότερο αυστηρή προστασία της 
απασχόλησης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει εις αντάλλαγμα να δεσμευτούν να προβούν σε 
μεγαλύτερες επενδύσεις στους εργαζομένους τους, μέσω της κατάρτισης και της διά βίου 
μάθησης, καθώς και στην Ε&Α, προκειμένου να αναπτυχθεί ο χώρος εργασίας, να 
βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτυχθούν νέες 
τεχνολογίες που θα διατηρήσουν την εταιρεία ανταγωνιστική. Αυτό θα έπρεπε να γίνει σε 
στενή συνεννόηση μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. 

15. Η ανεργία παραμένει ακόμη σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και τόσο τα κράτη μέλη όσο 
και η Επιτροπή πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να αλλάξουν την 
κατάσταση αυτή. Μπορεί να υπάρξει απασχόληση για όλους εάν πραγματοποιηθούν οι 
σωστές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η 
Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις της στη διά βίου μάθηση καθώς και στην 
έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. 


