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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως τα 
άρθρα 18, 136, 145, 149 και 150,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο 
«Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)» (COM(2007)0773),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων,1

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα 
των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,2

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη 
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass),3

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος,4

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο «Για τη 
θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια»(COM(2007)0359),

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 25ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα 
(COM(2007)0024),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με 
το σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (COM(2002)0072),

                                               
1  ΕΕ L 255 της 30.9.2005.
2  ΕΕ L 158 της 30.4.2004.
3  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σελ. 6.
4  ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σελ. 2, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ L 392 της
30.12.2006, σελ. 1).
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– έχοντας υπόψη την οικονομική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007, του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ειδικά το κεφάλαιο 8 που έχει τον τίτλο «Η 
κατάργηση των εμποδίων στη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων»,

– έχοντας υπόψη τον οδηγό EURES για την περίοδο 2007-2010 (Προσανατολισμοί
EURES), ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006,

– έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων του EURES για το 2004-2005, που 
παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2007 και έχει τον τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: η συμβολή του EURES» (COM(2007)0116),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, που εγκρίθηκε ύστερα από 
την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης B6-0136/2007 σχετικά με την έκθεση 
δραστηριοτήτων EURES 2004-2005: «Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας: η συμβολή του EURES»,1

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα,2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή είναι ένα δικαίωμα που 
καθιερώνεται από το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ και ενισχύεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 149 και 150 της ίδιας Συνθήκης, που αφορούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και 
στην επαγγελματική κατάρτιση,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που εκχωρεί η Συνθήκη στους ευρωπαίους πολίτες και 
ένας από τους ουσιαστικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, καθώς και 
ένα από τα βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της κινητικότητας των Ευρωπαίων, 
βασικός στόχος της οποίας είναι να προσδιορίσει τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για 
την ενίσχυση της κινητικότητας της νεολαίας, για τη βελτίωση της στήριξης της 
κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και για την αύξηση της 
κινητικότητας των καλλιτεχνών, των επιχειρηματιών και των εθελοντών εργαζομένων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι και παραμένει 
μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που καθιερώνονται από τη Συνθήκη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές βελτιώσεις στην κοινοτική 

                                               
1  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0376.
2  ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σελ. 4.
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νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η εν λόγω ελεύθερη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στον 
τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, γεγονός που έχει διευκολύνει την κινητικότητα των 
μελών των οικογενειών των εκπατρισμένων εργαζομένων στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα 
των κοινωνικών υπηρεσιών δεν απέτρεψε την εμφάνιση άλλων εμποδίων, διοικητικής 
κυρίως φύσεως, στη διασυνοριακή κινητικότητα,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα διάφορα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο έχει αναφερθεί 
συγκεκριμένα στα εμπόδια της κινητικότητας και στο δικαίωμα εγκατάστασης των 
πολιτών της Ένωσης σε άλλο κράτος από τη χώρα προέλευσής τους και έχει προτείνει
λύσεις για την εξάλειψή τους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι ο εντοπισμός των εμποδίων και η 
διατύπωση προτάσεων δεν αρκούν για την άρση των συγκεκριμένων εμποδίων ούτε για 
την οριστική εξάλειψη των προβλημάτων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
και την κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρελθόν, πολλά κείμενα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα προβλήματα και 
έχουν εισηγηθεί διορθωτικά μέτρα τα οποία ωστόσο δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαπίστωσε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι 
η βούληση για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων δεν είναι πάντα ανάλογη της 
σημασίας που αποδίδει ο πολίτης στην εξάλειψη των διοικητικών και νομικών εμποδίων 
στην κινητικότητα,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως γνωμοδοτήσει για το 
συγκεκριμένο θέμα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των ευρωπαίων·πολιτών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι με την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου που είναι άμεσα και δημοκρατικά 
εκλεγμένο από τους πολίτες, θα συνεχίσει να αναζητά ενεργά λύσεις για όλα τα 
προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες όταν επιθυμούν να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους που αφορούν την κινητικότητα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και επαναβεβαιώνει την κεντρική σημασία 
της κινητικότητας, είτε πρόκειται για την κινητικότητα στην εργασία είτε για εκείνη 
μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας· υποστηρίζει την έναρξη του σχεδίου δράσης και επιθυμεί να τηρείται 
ενήμερο για την εποπτεία της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπει·

2. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει σε εφαρμογή την έννοια της 
κινητικότητας των εργαζομένων σε όλες τις πτυχές των κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα 
στους τομείς της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, της φορολογίας , της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων ή του εταιρικού δικαίου· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει την κινητικότητα στην εργασία μια οριζόντια πολιτική η οποία, κατά 
συνέπεια, θα αφορά όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές και 
στην οποία θα συμμετέχουν οι αρχές όλων των επιπέδων·

3. εκτιμά ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αγγίζει όλες τις βασικές πτυχές της 
κινητικότητας, αλλά και ότι ακόμα περισσότερες δράσεις είναι επιθυμητές, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τη σύσφιγξη των δεσμών ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και την 
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αγορά εργασίας, καθώς και την προετοιμασία στην κινητικότητα μέσω της διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών·

4. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
προώθηση των στόχων στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης που 
έχουν τεθεί με τη στρατηγική της Λισαβόνας· είναι της άποψης ότι η βελτίωση της 
κινητικότητας στην εργασία στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στις 
διάφορες σύγχρονες εξελίξεις, όπως π.χ. στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, στη 
γήρανση του πληθυσμού και στη γρήγορη μεταλλαγή της αγοράς εργασίας·

5. είναι πεπεισμένο ότι η κινητικότητα στην εργασία είναι το κατάλληλο μέσο για την 
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας και για την 
αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, κυρίως εκείνων που αφορούν την 
παγκοσμιοποίηση, τις βιομηχανικές μεταβολές, την τεχνολογική πρόοδο, τη 
δημογραφική εξέλιξη, τα μεταναστευτικά ρεύματα και τις τροποποιήσεις του κοινωνικού 
μοντέλου και του μοντέλου απασχόλησης·

6. διαβεβαιώνει εκ νέου ότι η κινητικότητα στην εργασία αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την 
αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω των στόχων της στρατηγικής 
της Λισαβόνας και των αρχών που έχουν εγκριθεί στον τομέα της ευελιξίας και της
ασφάλειας·

7. υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

8. ανησυχεί για τη μη τήρηση, σε ορισμένα κράτη μέλη, της νομοθεσίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από τα νέα κράτη 
μέλη· ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα από το Κοινοβούλιο, να 
εμπλακούν περισσότερο στη διαδικασία που εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μεταβατικές περιόδους για την πρόσβαση των πολιτών των νέων κρατών μελών στην 
αγορά εργασίας τους από τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη των εν λόγω χωρών·

9. ανησυχεί για ορισμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα κράτη μέλη και που έχουν στόχο 
την τροποποίηση του εσωτερικού νομικού τους πλαισίου στον τομέα της μετανάστευσης, 
αλλά και όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αντιβαίνοντας στο 
γράμμα και στο πνεύμα των ισχυόντων ευρωπαϊκών προτύπων· ζητά την άμεση
εγκατάλειψη των συγκεκριμένων πρακτικών και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
σύνθετα προγράμματα ένταξης των ευρωπαίων πολιτών, έτσι ώστε να ασκείται το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην επικράτειά τους·

10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για την εκπόνηση και 
την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης για τους πολίτες που επιστρέφουν στη χώρα 
προέλευσής τους αφού έχουν εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος·

11. εκτιμά ότι εξακολουθούν να υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά διοικητικά και 
νομοθετικά εμπόδια για την κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς και στον τομέα της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την 
εξεύρεση λύσεων στα εν λόγω προβλήματα και ζητά από την Επιτροπή να παρακολουθεί 
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προσεκτικά τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον 
συγκεκριμένο τομέα·

12. ζητά επιτακτικά από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ)· εκτιμά ότι, αν και η εναρμόνιση του 
συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς έχει προβλεφθεί μόνο για το 2010, η εφαρμογή
του σε όλα τα κράτη μέλη μπορεί να μειώσει τα εμπόδια με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι·

13. καλεί την Επιτροπή να μειώσει τα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια και υπογραμμίζει 
την αναγκαιότητα βελτίωσης του συστήματος αναγνώρισης και σώρευσης δικαιωμάτων 
στην κοινωνική ασφάλιση·

14. εκτιμά ότι οι νέες μορφές κινητικότητας απαιτούν την ανάλυση της ισχύουσας 
νομοθεσίας προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις της και να προσαρμοστεί η 
νομοθεσία στη νέα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει επίσης 
την ανάγκη εξέτασης της αποτελεσματικής εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το δικαίωμα
διαμονής των εργαζομένων και των οικογενειών τους·

15. επιθυμεί να επαναληφθεί η συζήτηση για τα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και για το γεγονός ότι η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να προκαλέσει την απώλεια κοινωνικών πλεονεκτημάτων· υποστηρίζει 
κατά συνέπεια την ενέργεια της Επιτροπής για την εκπόνηση νέων νομοθετικών μέσων 
που θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και επιθυμεί 
να τηρείται ενήμερο για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

16. υποστηρίζει την πρόταση για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
εθνικών αρχών καθώς και εκείνη που αφορά την καθιέρωση μιας ηλεκτρονικής έκδοσης
της ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης· επιθυμεί να λαμβάνει περισσότερες 
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και για τη συνεισφορά που αυτή μπορεί
να έχει στη βελτίωση της κινητικότητας στην εργασία· ζητά από την Επιτροπή να 
εξετάσει την πιθανότητα άμεσης εφαρμογής μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κάρτας που θα 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις εισφορές που έχει καταβάλει ο κάτοχός της 
και τα κοινωνικά δικαιώματά του σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία έχει ασκήσει 
επαγγελματική δραστηριότητα·

17. υποστηρίζει τις δράσεις του δικτύου TRESS και ζητά τη συνέχιση, από το συγκεκριμένο 
δίκτυο, της εξέτασης των διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, προκειμένου να 
προσαρμοστεί ανάλογα η κοινοτική νομοθεσία· ζητά από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο εν λόγω δίκτυο τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εργοδοτών, δεδομένου ότι είναι 
συχνά αυτοί οι οποίοι βοηθούν τους εργαζομένους για τη διεκπεραίωση των 
διατυπώσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ή για την απόκτηση των 
απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψή τους· επιμένει ότι είναι αναγκαίο οι βάσεις
δεδομένων που φιλοξενούνται στο EURES να χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη δυνατή 
ευκολία πρόσβασης και να ενημερώνονται τακτικά·
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18. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη συνεισφορά του δικτύου EURES για την προαγωγή της 
κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· συνιστά να συμπεριληφθούν 
στις υπηρεσίες EURES πληροφορίες για τα δίκτυα και τις διαδικτυακές πύλες 
συγκεκριμένων τομέων και συνιστά επίσης τη συνεργασία του εν λόγω δικτύου με 
άλλους φορείς παροχής πληροφόρησης για τις προοπτικές απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

19. υποστηρίζει τους στόχους που έχουν εξαγγελθεί στο τρίτο σκέλος του σχεδίου δράσης 
για την κινητικότητα στην εργασία σχετικά με την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων
του EURES· υπογραμμίζει την ποικιλομορφία της αγοράς εργασίας και την ανάγκη 
διάθεσης υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε κάθε κατηγορία εργαζομένων όπως για 
παράδειγμα στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, στους αυτοαπασχολούμενους, 
στους εποχικούς εργαζομένους, στους εργαζομένους με ειδικές ανάγκες, κλπ.·

20. εφιστά την προσοχή στην πρόσβαση του δικτύου EURES για τους πολίτες των 
αγροτικών περιοχών ή των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περιορισμένη 
μόνο πρόσβαση στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτρέψουν 
την πρόσβαση των εν λόγω πληθυσμιακών κατηγοριών στις πληροφορίες που διατίθενται 
από τη συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη·

21. εκτιμά ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που 
προβλέπεται μέχρι το 2013 για τα καινοτόμα έργα στον τομέα της κινητικότητας, είναι 
σχετικά ελάχιστος σε σχέση με την ανάγκη πληροφόρησης του μεγαλύτερου δυνατού 
αριθμού ευρωπαίων πολιτών για την κινητικότητα στην εργασία στην Ένωση·

22. εκτιμά ότι υφίσταται επί του παρόντος έλλειμμα στην πληροφόρηση του πληθυσμού για 
τα επαγγελματικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από μια περίοδο εργασίας 
στο εξωτερικό και υποστηρίζει την ενέργεια της Επιτροπής για την πληροφόρηση των 
πολιτών για τα συγκεκριμένα ζητήματα·

23. εξακολουθεί να υποστηρίζει δράσεις όπως π.χ. υποτροφίες απασχόλησης, ευρωπαϊκές 
ημέρες ευαισθητοποίησης για τις δυνατότητες απασχόλησης στην επικράτεια της 
Ένωσης ή ακόμα την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την κινητικότητα στην εργασία·
εκτιμά ωστόσο ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις συγκεκριμένες δράσεις είναι 
περιορισμένος σε σχέση με τους στόχους της διάδοσης των ευρωπαϊκών δράσεων που 
έχουν αναληφθεί στον συγκεκριμένο τομέα·

24. αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ορισμένων επαγγελμάτων σε τομείς όπως ο 
πολιτισμός ή ο αθλητισμός, των οποίων τόσο η γεωγραφική όσο και η επαγγελματική 
κινητικότητα είναι εγγενές στοιχείο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν προσεκτικά τη συγκεκριμένη κατάσταση και να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων των 
συγκεκριμένων τομέων, έτσι ώστε η κινητικότητά τους να μην εμποδίζεται από 
διοικητικούς φραγμούς·

25. υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της δίκαιης 
κινητικότητας και ζητά από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εφαρμογή της, 
εντάσσοντας, για παράδειγμα, σε αυτήν τις αντιπροσωπευτικές κλαδικές οργανώσεις των 
εργαζομένων και των εργοδοτών·
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26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στην 
κινητικότητα των εργαζομένων, τα οποία μπορούν να τους αποτρέψουν από το να 
αποδεχτούν μια θέση απασχόλησης στο εξωτερικό, όπως η δυσκολία του/της συζύγου να 
βρει επίσης μια θέση εργασίας στο εξωτερικό, το υψηλό κόστος της μεταστέγασης, ο 
κίνδυνος απώλειας ορισμένων φορολογικών διευκολύνσεων ή του πλεονεκτήματος της 
καταβολής εισφορών στο εθνικό σύστημα συνταξιοδότησης, ασφάλισης υγείας ή 
ανεργίας·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα ενίσχυσης της 
επαγγελματικής κινητικότητας των νέων· εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα θα 
πρέπει να στηρίζονται στη σχέση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και στην 
αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της εμπειρίας που έχει αποκομισθεί εκτός της 
χώρας διαμονής·

28. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της να διαβουλευθεί με όλους τους φορείς 
που εμπλέκονται στην προώθηση της κινητικότητας στην εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
εκτιμά ότι αυτός ο διάλογος θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα επιταχύνει την πρακτική 
εφαρμογή επαρκούς κινητικότητας και θα ενισχύσει τις αρχές και τις αξίες που έχουν 
αποκτηθεί πάνω σε αυτή τη βάση·

29. υποχρεώνει τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας για την υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, η 
υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής που αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση επέτρεψε τη δημιουργία περί των 6,5 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης, ενώ
ο συγκεκριμένος αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια επιπλέον μέχρι το
2009.

Οι σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου (2006) δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επίγνωση 
της σημασίας της κινητικότητας των εργαζομένων και των θετικών της επιπτώσεων για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (το 57% των πολιτών συμμερίζεται τη συγκεκριμένη άποψη), αλλά 
και ότι λίγοι είναι εκείνοι που είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το βήμα. Σήμερα, μόνο 2% των 
Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν εργάζονται σε διαφορετική χώρα της Ένωσης από τη χώρα 
διαμονής τους, ενώ 5,5% εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εκπατριστούν.

Είναι επίσης βέβαιο ότι τα προγράμματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί προς αυτήν την 
κατεύθυνση και ύστερα από τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, έχουν βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια τις συνθήκες της διαμονής σε άλλη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Υπάρχουν 
ακόμη ωστόσο πολλά εμπόδια για αυτή την κινητικότητα, διοικητικής, νομοθετικής, 
φορολογικής και κοινωνικής φύσεως. Τα διοικητικά εμπόδια οφείλονται κυρίως στην 
εκάστοτε γραφειοκρατία της κάθε χώρας και στις διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες 
που αφορούν την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η εξάλειψη των συγκεκριμένων εμποδίων 
να εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ωστόσο να βελτιώσει την κατάσταση του νομοθετικού πλαισίου
προβαίνοντας σε επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας και εκσυγχρονίζοντάς την ώστε να 
προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προκειμένου να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες που έχουν στόχο τη μείωση των πρακτικών 
εμποδίων στην κινητικότητα, με τα οποία εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε, 
τον Δεκέμβριο του 2007, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία, το 
οποίο θα εφαρμοστεί μέχρι το 2010. 

Βασικοί στόχοι του νέου σχεδίου δράσης είναι οι εξής: η βελτίωση των υφιστάμενων 
νομοθεσιών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η άρση των διοικητικών εμποδίων, η 
ενίσχυση του EURES (η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής κινητικότητας των εργαζομένων)
και η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων για τη δυνατότητά τους να εργαστούν στο εξωτερικό. 

Το σχέδιο αυτό ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ένωσης να βελτιώσουν τη νομοθεσία και τις 
ισχύουσες διοικητικές πρακτικές, συντονίζοντας κυρίως τις πτυχές που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση με τη μεταφορά των δικαιωμάτων της επικουρικής σύνταξης. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή επιθυμεί, μέχρι το 2009, να είναι δυνατός ο συντονισμός των 
φακέλων της κοινωνικής ασφάλισης σε ηλεκτρονική μορφή, γεγονός που θα διευκολύνει την 
καθιέρωση της ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας·
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Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη για τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του δικτύου 
EURES, «μοναδική θυρίδα» για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, του 
οποίου ο ρόλος θα ενισχυθεί. Το δίκτυο EURES θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες 
του και θα καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για ορισμένες ομάδες στόχους, όπως π.χ. για τους 
μακροχρόνια άνεργους, τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης 
ηλικίας, τις γυναίκες, τους ερευνητές, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εποχικούς 
εργαζόμενους.

Η ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων του EURES αποτελεί έναν από τους στόχους του 
σχεδίου δράσης της Επιτροπής. Οι μελλοντικές δράσεις θα έχουν στόχο να βοηθήσουν τα
άτομα που αναζητούν εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις απασχόλησης. Ομοίως, το σχέδιο 
στηρίζεται στους εργοδότες προκειμένου να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους,
καλύπτοντας έτσι πιο εύκολα τις ελλείψεις τους σε εργατικό δυναμικό και παρακάμπτοντας 
αποτελεσματικότερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Εν τω μεταξύ, οι τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές θα διαθέτουν καλύτερο συντονισμό και απλουστευμένη 
διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων, και θα ενθαρρύνονται ώστε να 
λαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα έχουν στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας.

Επιπλέον, η οργάνωση των «ευρωπαϊκών ημερών απασχόλησης» θα επιτρέψει στο ευρύ 
κοινό να έχει πρόσβαση στις προσφορές θέσεων απασχόλησης των εργοδοτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 
της επαγγελματικής κινητικότητας.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και συστήνει 
συμπληρωματικές δράσεις, καθώς και αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Εφιστά επίσης την προσοχή, ειδικότερα, στα 
προβλήματα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας, καθώς και στα 
διοικητικά και νομικά εμπόδια της κινητικότητας στην εργασία. Τέλος, αξιολογεί τα 
αποτελέσματα που έχουν αποφέρει τα υφιστάμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προγράμματα και 
πλατφόρμες για την αύξηση της απασχόλησης και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της 
λειτουργίας τους.
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