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Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των
πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους
τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον
ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις
επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων
εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.
Ο παρών έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου IΙ, το οποίο ειδικεύεται στους
τομείς δαπανών που αφορούν τις επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής
ένταξης, και του οποίου προεδρεύει η Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν o
George Pufan, Μέλος του Συνεδρίου.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Άμεση διαχείριση: Μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ απευθείας από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής.
Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI): Πρόγραμμα της ΕΕ του οποίου ο άξονας
«EURES» αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της εθελούσιας
γεωγραφικής κινητικότητας εργαζομένων σε δίκαιη βάση, καθώς και στο να συμβάλλει σε
ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης.
Αποτέλεσμα: Οι άμεσες επιδράσεις του προγράμματος στους αποδέκτες (π.χ. ασκούμενοι
που βρήκαν εργασία, μείωση ρύπων σε επεξεργασμένα λύματα, μείωση χρόνου ταξιδίου
κ.α.).
Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ): Φορείς των κρατών μελών επιφορτισμένοι με
την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και με την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών απασχόλησης χάριν του δημόσιου συμφέροντος. Υπάγονται στα αρμόδια
υπουργεία, δημόσιους φορείς ή εταιρείες που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
Διακινούμενοι εργαζόμενοι: Πολίτες της ΕΕ των 28 που μετακινούνται σε άλλο κράτος
μέλος ή σε χώρα της ΕΖΕΣ διαφορετική από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι προκειμένου
να αναζητήσουν εργασία ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε μακροπρόθεσμη ή
μόνιμη βάση.
Διασυνοριακές συμπράξεις: Ομάδες αποτελούμενες από μέλη του EURES και
συνεργαζόμενους εταίρους, που υποστηρίζονται οικονομικά από το EaSI. Στο πλαίσιο των
ενώσεων αυτών αναπτύσσονται μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών για την
υποστήριξη της κινητικότητας των διασυνοριακών εργαζομένων. Σε αυτές συμμετέχουν
περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι και άλλες οργανώσεις
(όπως εμπορικά επιμελητήρια, οργανώσεις, πανεπιστήμια, τοπικές αρχές κ.λπ.) από δύο
τουλάχιστον γειτονικά κράτη μέλη.
Διασυνοριακός εργαζόμενος: Οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ ή χώρας ΕΖΕΣ που εργάζεται σε
χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ διαφορετική από εκείνη στην οποία κατοικεί.
Δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»: Ιστότοπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
παρέχει πληροφόρηση, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και
των επιχειρήσεων της ΕΕ ανά την ΕΕ (για ταξίδια, εργασία, αγορές, ευκαιρίες
χρηματοδότησης, επιχειρείν και διάφορες διαδικασίες).
ΕΕ των 28: Τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης.
Εκροές: Όσα παράγονται ή επιτυγχάνονται με τους πόρους που χορηγήθηκαν για μια
παρέμβαση (π.χ. κύκλοι μαθημάτων για την επιμόρφωση νέων ανέργων, αριθμός μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων ή χιλιομέτρων οδικού δικτύου που κατασκευάστηκαν κ.λπ.).
Ενεργοί εργαζόμενοι: Κάθε απασχολούμενος ή άνεργος (ορισμός βάσει της έρευνας της ΕΕ
για το εργατικό δυναμικό).
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Επιμερισμένη διαχείριση: Μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με
την οποία η Επιτροπή εκχωρεί καθήκοντα εκτέλεσης στα κράτη μέλη, αλλά διατηρεί την
τελική ευθύνη.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ): Πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες και
οι συγκεκριμένοι στόχοι ενός κράτους μέλους και προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα
χρησιμοποιηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι (συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και από εθνικές
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές) σε συγκεκριμένο διάστημα (γενικά 7ετία) για τη
χρηματοδότηση έργων. Τα έργα αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένου
αριθμού στόχων, οι οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Τα ΕΠ μπορούν να λάβουν
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΚΤ. Καταρτίζονται από το κράτος μέλος και πρέπει να εγκριθούν από την
Επιτροπή προτού εκτελεστεί οποιαδήποτε πράξη πληρωμής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Εργαζόμενος: Ως εργαζόμενοι νοούνται τόσο όσοι απασχολούνται όσο και οι
εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία ή οι άνεργοι.
Έρευνα εργατικού δυναμικού: Η δειγματοληπτική έρευνα στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά της
ΕΕ, η οποία παρέχει τριμηνιαία και ετήσια δεδομένα για τη συμμετοχή στο εργατικό
δυναμικό ατόμων ηλικίας άνω των 15.
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): Πάνω από το ήμισυ της
χρηματοδότησης της ΕΕ διοχετεύεται μέσω των πέντε ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων. Η διαχείρισή τους ασκείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός αυτών των ταμείων είναι οι επενδύσεις στη δημιουργία
θέσεων εργασίας, σε μια βιώσιμη και υγιή ευρωπαϊκή οικονομία και ένα βιώσιμο και υγιές
ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΤ): Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται στο
πλαίσιο της πρώτης κοινής για όλη την ΕΕ και πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας για την
αναγνώριση προσόντων.
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Διακυβερνητικός οργανισμός στον οποίο
συμμετέχουν η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία και ο οποίος
συγκροτήθηκε για την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου και της οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ των μελών της, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως.
Ευρωπαϊκό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών (EURES): Σκοπός του Ευρωπαϊκού δικτύου
οργανώσεων της αγοράς εργασίας είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων εντός της Ένωσης. Το δίκτυο αποτελείται από το ευρωπαϊκό γραφείο
συντονισμού, τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τους εταίρους του EURES και τους
συνδεδεμένους εταίρους του EURES. Από το 1993 οπότε και δρομολογήθηκε, το EURES
παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής κενών θέσεων εργασίας και αιτήσεων για απασχόληση
και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης, τις οποίες
δημοσιεύει σε μια πύλη επαγγελματικής κινητικότητας. Πέραν των κρατών μελών της ΕΕ
των 28, στο δίκτυο συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Ελβετία. Συνολικά, στο δίκτυο δραστηριοποιούνται πάνω από 850 σύμβουλοι του EURES, οι
οποίοι παρέχουν στήριξη και συμβουλές.
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Σκοπός του είναι η ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών
απασχόλησης και εργασίας (κυρίως μέσω μέτρων κατάρτισης), της προώθησης υψηλού
επιπέδου απασχόλησης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων
εργασίας.
Η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για τους πολίτες της ΕΕ κατοχυρώθηκε με τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ το 1992. Μετά τη σταδιακή κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στο
πλαίσιο των συμφωνιών Σένγκεν, εγκρίθηκε η οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα
των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ. Η συγκεκριμένη ελευθερία είναι διακριτή από
την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων.
Ηλικία εργασίας: Η ηλικία μεταξύ 15 και 64 ετών (κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιεί η
EUROSTAT). Σημειωτέον ότι, σε δημοσιεύσεις όπως η έκθεση για την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή προσαρμόζει το κατώτατο όριο της συγκεκριμένης
ηλιακής κατηγορίας στα 20 έτη (20‐64 ετών)∙ αυτός είναι και ο ορισμός που υιοθετείται
στην παρούσα έκθεση.
Θεματικός στόχος: Στόχος που πρέπει να υποστηριχθεί από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία. Οι θεματικοί στόχοι συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους σε
επίπεδο ΕΕ.
Κινητικότητα επαναπατρισμού: Η μεταναστευτική κίνηση πολιτών της ΕΕ των 28 από
κάποιο άλλο κράτος μέλος προς τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι.
Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: Το δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ στην ελεύθερη
κυκλοφορία τους ως εργαζομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της ΕΕ. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των
εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειάς τους, το
δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση με τους
υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν περιορισμοί όσον
αφορά τους πολίτες νέων κρατών μελών.
Μακροχρόνια κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: Περιγράφει την κατάσταση κατά
την οποία αυτός ή αυτή που μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος για να εργαστεί παραμένει
εκεί τουλάχιστον έναν χρόνο.
Περίοδος προγραμματισμού: Το πολυετές πλαίσιο εντός του οποίου προγραμματίζονται
και εκτελούνται οι δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.
Προσφάτως μετακινηθέντες εργαζόμενοι: Όσοι έχουν ζήσει σε κάποια χώρα της ΕΕ
διαφορετική από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι για έως και 10 έτη.
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
απασχόληση και την ανάπτυξη δρομολογήθηκε το 2010 με σκοπό τη δημιουργία των
συνθηκών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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Τιμή βάσης: Σκοπός των τιμών βάσης είναι ο.καθορισμός τιμής αναφοράς σύμφωνα με την
οποία τίθενται στη συνέχεια οι στόχοι και αξιολογείται η επίτευξή τους.
SOLVIT: Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο μπορούν να καταφεύγουν οι
πολίτες και να υποβάλλουν παράπονα για άδικους κανόνες ή άδικες αποφάσεις που
εγκρίνουν οι αρχές των κρατών μελών.
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ΣΥΝΟΨΗ
Τι είναι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
I.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις

ελευθερίες της Ένωσης. Το 2018 η ΕΕ γιορτάζει την 50ή επέτειο από τη θέσπιση του
ιδρυτικού κανονισμού για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη
ελευθερία συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ των
εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους
άλλους όρους εργασίας. Το 2015 11,3 εκατομμύρια διακινουμένων σε ηλικία εργασίας από
την ΕΕ των 28 ζούσαν σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από τη χώρα της οποίας ήταν
υπήκοοι. Το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ σε ηλικία εργασίας
είναι 3,7 %.
Πώς διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
II.

Αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει την ελεύθερη

κυκλοφορία των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα των δράσεων με τις οποίες η ΕΕ
επιχειρεί να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας μεταξύ Οκτωβρίου του 2016 και Ιουλίου του 2017 στην Επιτροπή και στα πέντε
κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες εισροές εργαζομένων που δεν είναι υπήκοοι των χωρών
αυτών και τις μεγαλύτερες εκροές εργαζομένων προς άλλες χώρες (Γερμανία,
Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Τι διαπιστώσαμε
III.

Διαπιστώσαμε ότι, αφενός μεν η Επιτροπή παρέχει στους εργαζομένους της ΕΕ

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους χρησιμοποιώντας διάφορους διαύλους
επικοινωνίας, αφετέρου δε υπάρχουν δυνατότητες ώστε αυτά να καταστούν ακόμη
περισσότερο γνωστά σε αυτούς τους οποίους αφορούν.
IV.

Υπάρχουν χρόνια εμπόδια που παρακωλύουν τη μετακίνηση και την απασχόληση σε

άλλη χώρα (όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων). Παρότι η Επιτροπή και τα
κράτη μέλη λαμβάνουν αρκετά μέτρα για την άρση αυτών των εμποδίων, αυτά
εξακολουθούν να υπάρχουν.

9
V.

Τα δεδομένα που διατηρούν τα κράτη μέλη για τις δεξιότητες και τις εργασιακές

ανισορροπίες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο διαφέρουν μεταξύ τους. Η
Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των
δεδομένων αυτών.
VI.

Η ΕΕ στηρίζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω του ΕΚΤ, σε κράτη μέλη

που την προσδιορίζουν ρητά ως ανάγκη. Ωστόσο, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
δεν έχει οριστεί ως χωριστή επενδυτική προτεραιότητα, ενώ κατά τη διάρκεια έγκρισης της
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού του ΕΚΤ δεν υπήρχαν στοιχεία παρακολούθησης
της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, είναι άγνωστος ο βαθμός στον οποίο
χρησιμοποιείται το ΕΚΤ για τον συγκεκριμένο σκοπό.
VII.

Η κύρια και γνωστή πηγή χρηματοδότησης για τη στήριξη της κινητικότητας του

εργατικού δυναμικού είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής για την απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία (EaSI), στο οποίο έχουν διατεθεί 165 εκατομμύρια ευρώ για το
διάστημα μεταξύ 2014 και 2020. Διαπιστώσαμε ότι ο άξονας EURES του EaSI έχει
παρόμοιους στόχους πολιτικής με εκείνους του ΕΚΤ όσον αφορά την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού, κάτι που σημαίνει ότι η συμπληρωματικότητα των δύο αυτών
ταμείων της ΕΕ, αν και απαιτούμενη, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.
VIII. Αξιολογήσαμε 23 έργα του EURES τα οποία λειτουργούν υπό τη διαχείριση
διασυνοριακών συμπράξεων και λαμβάνουν στήριξη από το EaSI. Διαπιστώσαμε ότι λίγα
ήταν τα έργα που είχαν καθορίσει αποτελέσματα (π.χ. άτομα που αναζητούσαν εργασία και
βρήκαν), καθώς και ότι λόγω των αδυναμιών στην παρακολούθηση των έργων δεν κατέστη
δυνατή η συσσώρευση εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο προγράμματος.
IX.

Η «Eures, Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα» είναι το βασικό

εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
Αντιμετωπίζει, παρ’ όλα αυτά, σημαντικές αδυναμίες κυρίως επειδή σημαντικό μερίδιο των
κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύουν οι ΔΥΑ σε εθνικό επίπεδο δεν αναρτώνται στην
πύλη EURES. Επιπλέον, από την ανάλυση στην οποία υποβάλαμε τις κενές θέσεις που είχαν
δημοσιευθεί στην πύλη, διαπιστώσαμε ότι συχνά δεν μπορούσαν να θεωρηθούν
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κατάλληλες για μια πρόσφορη αναζήτηση εργασίας, καθώς, παραδείγματος χάριν, 39 από
τις 50 κενές θέσεις που αξιολογήσαμε δεν περιλάμβαναν προθεσμία υποβολής αίτησης.
X.

Η μέτρηση των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας μέσω του άξονα EURES του EaSI

είναι ένα από τα βασικότερα μέσα καταγραφής της αποτελεσματικότητας του
προγράμματος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2016 τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας
28 934 άτομα σε συνέχεια της στήριξης που παρείχαν σύμβουλοι της EURES σε
αναζητούντες εργασία. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 3,7 % μόλις των επαφών που είχαν
οι αναζητούντες εργασία με συμβούλους της EURES. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στις οποίες αποστείλαμε ερωτηματολόγιο,
δήλωσαν είτε ότι δεν είναι σε θέση να μετρήσουν τον πραγματικό αριθμό των
τοποθετήσεων σε κενές θέσεις εργασίας είτε ότι έχουν σταματήσει να μετρούν ως δείκτη τη
συγκεκριμένη τιμή.
Τι συνιστούμε
XI.
α)

Συνιστούμε στην Επιτροπή:
Να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τα εργαλεία που τους
παρέχονται για την ενημέρωσή τους σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων και την καταγγελία διακρίσεων.

β)

Να χρησιμοποιεί καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσει
τα είδη των διακρίσεων.

γ)

Να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιώσει τη συλλογή και τη χρήση
δεδομένων για τα πρότυπα και τις ροές της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και
τις ανισορροπίες της αγοράς εργασίας.

δ)

Να βελτιώσει τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να στοχεύσει
στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

XII.

Συνιστούμε στα κράτη μέλη:
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α)

Να βελτιώσουν την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του άξονα EURES του
προγράμματος EaSI, ιδίως όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας.

β)

Να άρουν τους περιορισμούς που εμφανίζει επί του παρόντος η πύλη για την
επαγγελματική κινητικότητα EURES προκειμένου να καταστεί ένα πραγματικό
ευρωπαϊκό εργαλείο εύρεσης εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: μια θεμελιώδης ελευθερία
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις
ελευθερίες της Ένωσης1. Το 2018 η ΕΕ γιορτάζει την 50ή επέτειο από τη θέσπιση του
ιδρυτικού κανονισμού για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία αποτελεί
σημαντικό ατομικό δικαίωμα κάθε εργαζομένου και ζωτικής σημασίας συνιστώσα της
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο της ελευθερίας αυτής, οι εργαζόμενοι της ΕΕ από άλλα
κράτη μέλη χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση, τις εργασιακές συνθήκες και όλα τα λοιπά κοινωνικά και φορολογικά
προνόμια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εθνική αρχή και κάθε εργοδότης, είτε του δημόσιου είτε
του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να εφαρμόζει και να σέβεται τα δικαιώματα που απορρέουν
από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε
πλαίσιο 1). Η ελευθερία αυτή είναι επίσης κατοχυρωμένη και για τις χώρες ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων δεν διαφέρει από το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

1

Οι άλλες τρεις ελευθερίες είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η ελεύθερη
κυκλοφορία κεφαλαίων και η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Σε αντίθεση με την ελεύθερη
κυκλοφορία εργαζομένων, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι που
αποστέλλονται από τον εργοδότη σε άλλη χώρα προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες
τους σε προσωρινή βάση. Ως εκ τούτου, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι καλύπτονται από την
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό δεν καλύπτονται από τον έλεγχό μας.
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Πλαίσιο 1 – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ‐ άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
1) Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ένωσης.
2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω
ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την
αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.
3) Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας τάξεως,
δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
περιλαμβάνει το δικαίωμά τους:
α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας,
β) να διακινούνται ελεύθερα για τον σκοπό αυτό εντός της επικρατείας των κρατών μελών,
γ) να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με τον σκοπό να ασκούν εκεί ορισμένη εργασία
σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την
απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους μέλους,
δ) να παραμένουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και μετά την άσκηση σ’ αυτό
ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο κανονισμών που θα
εκδώσει η Επιτροπή.
4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί απασχολήσεως στη
δημόσια διοίκηση.

Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι, από τον συνολικό
πληθυσμό της ΕΕ σε ηλικία εργασίας, ο οποίος αριθμεί 306 εκατομμύρια, περίπου
11 εκατομμύρια διακινούμενοι της ΕΕ των 28 σε ηλικία εργασίας (20‐64 ετών) ζούσαν επί
μακρό διάστημα σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα της οποίας ήταν υπήκοοι. Ο
αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 3,7 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ των 28 σε ηλικία
εργασίας. Από άποψη ετήσιων ροών διακινούμενων εργαζομένων σε ηλικία εργασίας, το
2014 μετακινήθηκαν 1,1 εκατομμύρια (ποσοστό 0,4 % επί του συνολικού πληθυσμού σε
ηλικία εργασίας, μεταξύ των οποίων περίπου 100 000 πολίτες των χωρών ΕΖΕΣ που
μετακινούνται στην Ένωση). Ακόμη 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι διέρχονται τα σύνορα
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καθημερινά για να εργαστούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο κατοικούν
(βλέπε πίνακα 1).
Πίνακας 1 ‐ Στοιχεία για τους διακινούμενους σε άλλα κράτη μέλη (2015)
Πλήθος
11,3 εκατομμύρια
3,7 %
8,5 εκατομμύρια
1,3 εκατομμύρια
1,1 εκατομμύρια
0,4 %
0,6 εκατομμύρια

Είδος κινητικότητας
«Μακροχρόνια» διακινούμενοι στην ΕΕ των 28 σε ηλικία εργασίας (20‐64 ετών) που
διαμένουν στην ΕΕ των 28
…ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28
Ενεργοί διακινούμενοι στην ΕΕ των 28 (που απασχολούνται ή αναζητούν εργασία)
Διασυνοριακοί εργαζόμενοι στην ΕΕ των 28 (20‐64 ετών) το 2015
Ετήσια ροή διακινουμένων σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28 και την ΕΖΕΣ που
μετακινήθηκαν το 2014
…ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας που ζει στην ΕΕ των
28 ή την ΕΖΕΣ
Διακινούμενοι που επέστρεψαν στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι το 2014

Σημ.: Η ετήσια ροή διακινουμένων δεν περιλαμβάνει την κινητικότητα επαναπατρισμού.
Πηγή: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Δεκέμβριος 2016.

Σε ό,τι αφορά τα 11,3 εκατομμύρια διακινούμενους, οι κύριες χώρες προορισμού ήταν
η Γερμανία, η οποία φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό διακινουμένων σε ηλικία εργασίας
(2,7 εκατομμύρια ή 22 % του συνόλου των διακινουμένων), ενώ ακολουθεί κατά πόδας το
Ηνωμένο Βασίλειο με 2,1 εκατομμύρια. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά
διακινούμενων εργαζομένων επί του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας είναι το
Λουξεμβούργο (43 %), η Ελβετία (19 %), η Κύπρος (15 %) και η Ιρλανδία (10 %).
Ως προσφάτως μετακινηθέντες εργαζόμενοι νοούνται όσοι έχουν ζήσει σε κάποια χώρα
της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι για διάστημα έως και 10 ετών.
Τα αριθμητικά στοιχεία για τους εν λόγω μετακινούμενους παρουσιάζονται στο γράφημα 1.
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Γράφημα 1 – Προσφάτως μετακινηθέντες εργαζόμενοι στην ΕΕ των 28 σε ηλικία εργασίας
(20‐64) ανά χώρα κατοικίας∙ στοιχεία για το 2015 (σε χιλιάδες)

Σημ.: Δεν καλύπτονται αριθμητικά σύνολα προσφάτως μετακινηθέντων εργαζομένων που δεν
υπερβαίνουν τις 50 000.
Πηγή: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Δεκέμβριος 2016.

Αρμοδιότητες που συνδέονται με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι η ελευθερία έχει άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη και τα εθνικά δικαστήρια
είναι αρμόδια να επιληφθούν τυχόν διακρίσεων εις βάρος αυτής της ελευθερίας. Η
Επιτροπή μπορεί και αυτή με τη σειρά της να ασκεί ευθείες προσφυγές, οι οποίες
ενδεχομένως να οδηγήσουν στην κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά κράτους μέλους
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η ευθύνη της απασχόλησης και
των κοινωνικών πολιτικών βαρύνει κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη. Οι επιμερισμένες αυτές
αρμοδιότητες σκιαγραφούνται στο γράφημα 2.
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Γράφημα 2 – Αρμοδιότητες σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Πηγή: ΕΕΣ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Η μετακίνηση σε άλλη χώρα για εργασιακούς λόγους συνιστά επί της ουσίας
προσωπική απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα διευκόλυνσης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να τη στηρίξει
με σχετικές δράσεις. Το 2010 η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Ευρώπη 2020 –

17
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη2», ενέταξε τη
διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο ευρύτερο πλαίσιο της
καλύτερης αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, παρέχοντάς της στήριξη από τα
διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, και συγκεκριμένα το ΕΚΤ. Η διευκόλυνση προωθεί «μια
διορατική και ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης εργατικού δυναμικού που θα
ανταποκρίνεται με ευέλικτο τρόπο στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των αγορών
εργασίας». Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει εκδώσει διάφορα έγγραφα πολιτικής,
νομοθετικές προτάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ως πολιτικής της ΕΕ (βλέπε γράφημα 3).

2

COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010.
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Γράφημα 3 ‐ Χρονογραμμή των δράσεων της Επιτροπής σε σχέση με την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού

2016

Κανονισμός 2016/589 για την ανασύσταση του δικτύου EURES – ανασύσταση του δικτύου EURES

2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απασχόληση του 2015, παρέμειναν σε εφαρμογή και το 2016 – η κινητικότητα των
εργαζομένων πρέπει να προσφέρεται με σκοπό την στο έπακρο αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής
αγοράς εργασίας

2014

Σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών για το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Οδηγία 2014/50/ΕΕ – καθορισμός ελάχιστων προϋποθέσεων για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων
Οδηγία 2014/54/ΕΕ – καθορισμός μέτρων για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους

2013

Οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Κανονισμός 1304/2013 σχετικά με το ΕΚΤ – για την προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Κανονισμός 1296/2013 που θεσπίζει το πρόγραμμα EaSI

2012

Δέσμη μέτρων για την απασχόληση (COM(2012)173 final)
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, το οποίο
αφορά τη μεταρρύθμιση του EURES προκειμένου να συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Εκτελεστική απόφαση 492/2011 (2012/733/ΕΕ) – αναδημιουργία EURES

2011

Κανονισμός 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω
ιθαγένειαε μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών και των χωρών της ΕΖΕΣ)

2010

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Κατευθυντήριες οδηγίες για την απασχόληση (παρέμειναν σε εφαρμογή έως το 2014)
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Πηγή: ΕΕΣ.

Κανονισμός 1081/2006 για το ΕΚΤ
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Χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού
Το ΕΚΤ τελεί υπό την επιμερισμένη διαχείριση της Επιτροπής και των κρατών μελών.
Ένας από τους στόχους του είναι η αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής
κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης3. Ο συνολικός
προϋπολογισμός για την περίοδο προγραμματισμού 2014‐2020 ανέρχεται
σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, περίπου 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ
διατίθενται στον συγκεκριμένο θεματικό στόχο «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»4, στο πλαίσιο
του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν σχετικές δράσεις. Τα ποσά που
έχουν χρησιμοποιήσει τα κράτη μέλη για τους σκοπούς αυτούς δεν είναι γνωστά.
Το πρόγραμμα της Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI),
το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, διακρίνεται σε τρεις άξονες, εκ των οποίων ο άξονας του
«EURES» (ευρωπαϊκό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών) στοχεύει στη διευκόλυνση της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Για την περίοδο 2014‐2020, η χρηματοδότηση για
το EaSI ανέρχεται σε 919 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση για δράσεις που αφορούν
συγκεκριμένα το EURES στο πλαίσιο του EaSI ανέρχεται σε 165 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι στο
18 % της συνολικής χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες που στηρίζει το δίκτυο EURES στο
πλαίσιο του EaSI προωθούν την εθελούσια γεωγραφική κινητικότητα εργαζομένων.
Παρουσιάζονται συνοπτικά στο γράφημα 4.

3

Άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

4

Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
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Γράφημα 4 ‐ Οι διάφορες δραστηριότητες του άξονα EURES του EaSI

Πηγή: ΕΕΣ.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των δράσεων με τις
οποίες η ΕΕ επιχειρεί να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.
Ειδικότερα, εξετάσαμε:
‐

τα πληροφοριακά εργαλεία που διαθέτει η Επιτροπή προκειμένου να στηρίζει τους
εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν ή όσους έχουν ήδη μετακινηθεί σε
άλλο κράτος μέλος, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή ούτως ώστε να άρει
τα εμπόδια που παρακωλύουν επί του παρόντος την κινητικότητα του εργατικού
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δυναμικού, όπως τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Επιτροπή σχετικά με τις ροές και τα
πρότυπα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (μέρος I),
‐

την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ που προορίζεται να στηρίξει την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω του ΕΚΤ και του προγράμματος EaSI την
περίοδο προγραμματισμού 2014‐2020 (μέρος II).
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2016 και Ιουλίου

του 2017, κατά το οποίο ενεργήσαμε ως ακολούθως:
‐

Εξετάσαμε τις δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού.

‐

Επισκεφθήκαμε και συνομιλήσαμε με τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη Γερμανία, το
Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

‐

Εξετάσαμε 23 ολοκληρωμένα έργα διασυνοριακών συμπράξεων του EURES στο
πλαίσιο του EaSI που χρηματοδοτήθηκαν το 2015 και το 2016 και πραγματοποιήσαμε
συνεντεύξεις με διαχειριστές έργων στην Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και
το Ηνωμένο Βασίλειο.

‐

Αποστείλαμε ερωτηματολόγιο στα 28 εθνικά γραφεία συντονισμού του δικτύου EURES
και στο εθνικό γραφείο συντονισμού της Ελβετίας προκειμένου να εξετάσουμε τη
λειτουργία του EURES και αναλύσαμε την ποιότητα 50 κενών θέσεων εργασίας που
είχαν αναρτηθεί στην πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES.

‐

Επιπλέον, το κλιμάκιο ελέγχου επικουρήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων
απαρτιζόμενη από τρεις ειδικούς στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού5.

5

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτιζόταν από ακαδημαϊκό ερευνητή, με ειδίκευση στην
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, πεπειραμένο μέλος συνδικαλιστικής
οργάνωσης από τη Μεγάλη Περιφέρεια πέριξ του Λουξεμβούργου και από εκπρόσωπο της
ομάδας των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
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Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού δεν αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος του «Brexit» στην
ελεύθερη κυκλοφορία, καθότι πρόκειται για ένα από τα μείζονα ζητήματα των
διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου. Ομοίως,
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου δεν εξετάστηκε ο αντίκτυπος του δημοψηφίσματος
που έγινε το 2014 στην Ελβετία με αντικείμενο τη μετανάστευση, το αποτέλεσμα του
οποίου πρόκειται να επηρεάσει την ελευθερία των εργαζομένων της ΕΕ να μετακινούνται
στην Ελβετία, αφότου βέβαια θεσπιστεί η οικεία εσωτερική νομοθεσία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μέρος I – Η Επιτροπή εφαρμόζει εργαλεία προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Στο πρώτο μέρος της έκθεσης εξετάζουμε τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προκειμένου να στηρίζει τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν
προς ή έχουν μετακινηθεί ήδη σε άλλο κράτος μέλος. Ασχολούμαστε ακόμη με τα εμπόδια
που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τα μέτρα
που λαμβάνονται από την Επιτροπή για την άρση τους. Τέλος, στο πρώτο μέρος
αξιολογούμε τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Επιτροπή, προκειμένου να παρακολουθεί τις
ροές και τα πρότυπα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και τις
ανισορροπίες της αγοράς εργασίας.
Η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή εργαλεία για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τα δικαιώματά τους, αλλά δεν έχει πληροφόρηση ως προς τον βαθμό στον οποίο οι
πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξη των εργαλείων αυτών
Είναι σημαντικό να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας και τα
εργασιακά δικαιώματα στη διάθεσή όσων εργάζονται ήδη σε άλλη χώρα ή αναζητούν εκεί
εργασία. Επιπλέον, θα πρέπει όλοι εκείνοι στους οποίους είναι πιθανό να φανούν χρήσιμες
οι πληροφορίες να γνωρίζουν την ύπαρξή τους, όπως και τη δυνατότητα πρόσβασής τους
σε αυτές.
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Η Επιτροπή παρέχει στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, όπως και σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης μέσω
δύο ειδικών ιστότοπων: του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου» και της πύλης EURES (βλέπε
πλαίσιο 2).
Πλαίσιο 2 ‐ Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στον τομέα της
απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη
‐

Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου»6 παρέχει γενικές πληροφορίες για την απασχόληση σε άλλα
κράτη μέλη, όπως τα βασικά δικαιώματα ενός πολίτη και τα σχετικά με την κοινωνική
ασφάλιση ζητήματα. Ειδικότερα, ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου ‐ Συμβουλές» προσφέρει
συμβουλές μέσω ενός δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες
τους βάσει σύμβασης με την Επιτροπή. Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου» περιέχει επίσης
συνδέσμους προς αρμόδιους εθνικούς φορείς, ισχύοντες κανόνες και υποστηρικτικές
υπηρεσίες.

‐

Η πύλη EURES7 προσφέρει πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύουν στη
συγκεκριμένη πύλη οι εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) και παρέχει
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εγχώριες αγορές εργασίας και την εσωτερική
νομοθεσία. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξειδικευμένους συμβούλους της
EURES, οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν όσους αναζητούν εργασία στις κατάλληλες για
αυτούς προσφερόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν με τη σειρά τους τις δικές τους πηγές πληροφόρησης για
τους πολίτες της ΕΕ που εργάζονται στην επικράτειά τους ή για τους πολίτες τους που
σκοπεύουν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Τα συστήματα αυτά μπορεί να
υποστηρίζονται από δημόσιες αρχές, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλους φορείς (βλέπε
πλαίσιο 3).

6

http://europa.eu/youreurope/index.htm.

7

https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage.
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Πλαίσιο 3 ‐ Παραδείγματα κρατών μελών που παρέχουν πληροφόρηση στους εργαζόμενους
σχετικά με τα δικαιώματα που απολαύουν σε άλλη χώρα
Οι πολωνικές αρχές έχουν μεταφράσει τα νομικά δικαιώματα που αφορούν την ελεύθερη
κυκλοφορία εργαζομένων και την κινητικότητα και τα έχουν περιλάβει σε οδηγίες προς
εργαζόμενους της ΕΕ που έρχονται στην Πολωνία και προς πολωνούς πολίτες που εγκαθίστανται
στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες διατίθενται σε φυλλάδια συνταγμένα στην πολωνική, την αγγλική,
τη γερμανική και τη γαλλική. Είναι διαθέσιμα σε πολωνικές πρεσβείες και πολωνικά προξενεία σε
άλλα κράτη μέλη, σε κέντρα εύρεσης εργασίας στην Πολωνία καθώς και στον ιστότοπο του
Υπουργείου για την Οικογένεια, την Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική.
Οι ρουμανικές αρχές περιγράφουν τα νομικά δικαιώματα που απορρέουν από την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων στους οικείους ιστότοπούς τους. Τα προξενεία της Ρουμανίας σε
άλλα κράτη μέλη έχουν επίσης σε κοινή θέα πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης
στην οικεία χώρα και παρέχουν στους ρουμάνους πολίτες φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα που
καλύπτουν τις πτυχές αυτές.

Η Επιτροπή μετρά την ικανοποίηση των χρηστών από τους δύο ιστότοπους, τον
ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» και την πύλη EURES. Το 2016, το 64 % των επισκεπτών της πύλης
«Η Ευρώπη σου» αξιολόγησε τον ιστότοπο ως καλό ή άριστο εργαλείο, το 25 % ως
ικανοποιητικό και το 5 % ως ανεπαρκές ή ανεπαρκέστατο. Από τους χρήστες της πύλης
EURES, το 40 % συμφώνησε ότι το EURES είναι εύχρηστο και δήλωσε ότι πρόκειται να
ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία.
Παρότι η Επιτροπή μετρά την ικανοποίηση των χρηστών, δεν μετράει τον βαθμό στον
οποίο οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν την ύπαρξη των συστημάτων αυτών. Η ανάγκη
μεγαλύτερης προβολής αντικατοπτρίζεται στα πορίσματα έκθεσης της Επιτροπής του 20178
στην οποία διευκρινίζεται ότι μεταξύ των χρηστών του EURES οι περισσότεροι βρήκαν τον
ιστότοπο μέσω αναζήτησης στον διαδίκτυο ή κατά τύχη.

8

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications Final Report, της
17ης Μαρτίου 2017.
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Η Επιτροπή διαθέτει συστήματα για την καταγγελία διακρίσεων εις βάρος της ελεύθερης
κυκλοφορίας, αλλά παραμένει άγνωστη η κλίμακα των διακρίσεων αυτών σε επίπεδο ΕΕ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να διαθέτουν τη
δυνατότητα να καταγγέλλουν διακρίσεις που υφίστανται και καταστρατηγούν την ελεύθερη
κυκλοφορία τους. Η κατανόηση της κλίμακας και των ειδών των διακρίσεων είναι
απαραίτητη προκειμένου να μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Το SOLVIT είναι το σύστημα της Επιτροπής που επιτρέπει στους πολίτες να
υποβάλλουν παράπονα για άδικους κανόνες ή άδικες αποφάσεις που εγκρίνει η δημόσια
διοίκηση κάθε κράτους μέλους. Το 2016, μέσω του SOLVIT διεκπεραιώθηκαν 2 414
υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν όλες τις πτυχές της ενιαίας αγοράς. Μια κατηγορία
παραπόνων αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ενώ εμμέσως με την
ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να συνδέονται και άλλες κατηγορίες. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων, θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή
πρόσβασης στην εκπαίδευση για μέλη της οικογενείας. Το 2016 καταγράφηκαν 34
υποθέσεις που σχετίζονταν με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.
Από το 2010 η Επιτροπή κίνησε 33 διαδικασίες κατά κρατών μελών σε σχέση με την
ελεύθερη κυκλοφορία και σε 21 περιπτώσεις η υπόθεση αφορούσε ζητήματα κοινωνικής
ασφάλισης, που είχαν εμμέσως αντίκτυπο και στα εν λόγω δικαιώματα.
Συγκριτικά με τον αριθμό των 11,3 εκατομμυρίων διακινουμένων στην ΕΕ σε ηλικία
εργασίας, ο αριθμός των υποθέσεων που εισάγονται είτε με το σύστημα SOLVIT είτε στο
πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει είναι αμελητέος.
Πέραν του SOLVIT, ορισμένα κράτη μέλη έχουν συγκροτήσει δικά τους, αυτόνομα
συστήματα, στα οποία οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν και να διευθετούν υποθέσεις
διακριτικής μεταχείρισης. Παραδείγματος χάριν, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στο
Λουξεμβούργο μπορούν να επικοινωνούν με την εθνική επιθεώρηση εργασίας η οποία
αναλαμβάνει να χειριστεί τα παράπονά τους. Σε άλλα κράτη μέλη, όπως στη Γερμανία, οι
εργαζόμενοι μπορούν να επισκέπτονται γραφεία ενημέρωσης που διατηρούν συνδικάτα, τα
οποία διαθέτουν εξειδικευμένους διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μια
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περίπτωση καταγγελίας και να την παραπέμψουν στις εθνικές αρχές ή να επικοινωνήσουν
απευθείας με τους εργοδότες ζητώντας διακανονισμό.
Πέραν του συστήματος SOLVIT και του δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων που είναι
διαθέσιμοι μέσω του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου ‐ Συμβουλές», η Επιτροπή λαμβάνει σε
περιορισμένο μόνο βαθμό γνώση των υποθέσεων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
καθώς δεν αναφέρονται τακτικά στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν γνωρίζει την
πλήρη κλίμακα των διακρίσεων που υφίστανται εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με οδηγία του 20149, τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ορίσει μέχρι το 2016 τους
φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης
μεταχείρισης των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους. Οι εν λόγω
αρμόδιοι φορείς πρέπει να διενεργούν έρευνες και αναλύσεις σε περιπτώσεις που
παρατηρούνται αδικαιολόγητοι περιορισμοί, καθώς και κώλυμα άσκησης του δικαιώματος
στην ελεύθερη κυκλοφορία ή διακρίσεις βάσει ιθαγένειας.
Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση άλλων περιορισμών της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού, αλλά παραμένουν ορισμένα εμπόδια
Οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν εμπόδια κατά τη μετακίνησή τους σε
άλλη χώρα, τα οποία, μολονότι μπορεί να μην συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων
τους, μπορούν παρ’ όλα αυτά να επηρεάσουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
(παραδείγματος χάριν, η αναγνώριση των προσόντων τους).
«Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες (που επιθυμούν να μετακινηθούν ή που
μετακινούνται ήδη) εξηγούν κατά κάποιο τρόπο γιατί η γεωγραφική κινητικότητα ανάμεσα
στα κράτη μέλη της ΕΕ παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα: σύμφωνα με την έρευνα

9

Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο
πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).
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εργατικού δυναμικού της ΕΕ, το 2011 μόνο το 3,1% των ευρωπαίων πολιτών σε ηλικία
εργασίας … ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ»10.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα εμπόδια που απαντούν συχνά σε έγγραφα της
Επιτροπής και τα οποία δεν επιτρέπουν την εύρυθμη κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού, καθώς και η δράση της Επιτροπής και η αξιολόγηση στην οποία υποβάλαμε την
αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής. Ο πίνακας δείχνει ότι η Επιτροπή έχει όντως λάβει
μέτρα για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Από την
οπτική γωνία του ευρωπαίου εργαζομένου, όμως, που προτίθεται να εργαστεί σε άλλο
κράτος μέλος, τα μέτρα αυτά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά. Η αντιμετώπιση των
εμποδίων αυτών δεν έχει σταματήσει να προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
εναπομένοντα αυτά εμπόδια πρέπει να θεωρηθούν υπό το πρίσμα των αναξιοποίητων
δυνατοτήτων που προσφέρει η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της Ένωσης: το 2014,
τα στοιχεία έρευνας κατέδειξαν ότι περίπου 2,9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ θα ήθελαν να
εγκατασταθούν σε άλλη χώρα τους επόμενους 12 μήνες, αλλά ότι μόλις λόγω περισσότεροι
του 1 εκατομμυρίου εξ αυτών το έκαναν πράξη.

10

COM(2013) 236 final της 26.4.2013 «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που
παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων».
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Πίνακας 2 – Εμπόδια που δυσχεραίνουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η
δράση της Επιτροπής και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της

Εμπόδια
Έλλειψη
πληροφόρησης
σχετικά με τα νομικά
δικαιώματα που
κατοχυρώνουν την
ελεύθερη
κυκλοφορία των
εργαζομένων

Έλλειψη επαρκούς
πληροφόρησης
σχετικά με ευκαιρίες
απασχόλησης

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;
Ναι

Ναι

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

Ναι

Η αναγνώριση των
επαγγελματικών και
ακαδημαϊκών τίτλων

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

Άρθηκε το εμπόδιο στην κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού;

Η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τα
εξής μέσα:

Ναι

Η Ευρώπη σου ‐
EURES
SOLVIT

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ναι

Διαφορές στην
κοινωνική ασφάλιση

Παράδειγμα των μέτρων που
ελήφθησαν

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την πύλη
«EURES», σε συνεργασία με τις
εθνικές ΔΥΑ. Η πύλη αυτή περιέχει
γενικές πληροφορίες σχετικά με
τις εθνικές αγορές εργασίας και
παρέχει άμεση πρόσβαση σε
κενές θέσεις εργασίας.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η
Επιτροπή πρότεινε ως μέρος της
δέσμης μέτρων για την
κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού, την αναθεώρηση του
ισχύοντος κανονισμού 883/2004
και του εκτελεστικού κανονισμού
του, με την εστίαση να δίδεται στη
στενότερη σύνδεση της καταβολής
παροχών με το κράτος μέλος που
έλαβε τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, κάτι που θα
καταστήσει το σύστημα
περισσότερο δίκαιο και ισότιμο.

Αυτόματη αναγνώριση των
πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών
Σύσταση ενός ευρωπαϊκού
πλαισίου για τα νομοθετικώς
κατοχυρωμένα επαγγέλματα
Η ευρωπαϊκή επαγγελματική
κάρτα (ΕΕΤ) αποτελεί νέο εργαλείο
που διευκολύνει την αναγνώριση
αυτή, το οποίο τέθηκε σε
εφαρμογή μόλις στις 18
Ιανουαρίου 2016.

Δεν έχει αρθεί πλήρως
Η πύλη για την επαγγελματική
κινητικότητα EURES δεν περιλαμβάνει
όλες τις κενές θέσεις εργασίας που
προσφέρονται σε επίπεδο χώρας∙
συμβαίνει επίσης συχνά οι κενές θέσεις
να μην περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες (βλέπε
σημεία 51 έως 57).
Δεν έχει αρθεί πλήρως
Τα κράτη μέλη δίνουν επί του παρόντος
μεγαλύτερη έμφαση σε
συμπληρωματικές μορφές
συνταξιοδοτικού εισοδήματος, το οποίο
συμπληρώνει τα βασικά εθνικά
συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Η οδηγία
98/49/ΕΚ σχετικά με την προστασία των
δικαιωμάτων συμπληρωματικής
συνταξιοδότησης των μισθωτών και των
μη μισθωτών δεν καλύπτει τη
«φορητότητα» των συμπληρωματικών
συντάξεων, τη δυνατότητα δηλαδή
μεταφοράς των εν λόγω
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν
κανείς μετακινείται σε άλλο κράτος
μέλος (το οποίο είναι εντούτοις ήδη
δυνατό όσον αφορά τα εθνικά
συνταξιοδοτικά καθεστώτα).
Η έλλειψη της εν λόγω φορητότητας
μπορεί να σταθεί σημαντικό αντικίνητρο
για την κινητικότητα των εργαζομένων.
Δεν έχει αρθεί πλήρως
Στην έκθεση του 2016 για την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
διαπιστώνεται ότι η αναγνώριση των
επαγγελματικών τίτλων παραμένει
σημαντικό πρόσκομμα για την
κινητικότητα.

Σημ.: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τον τρόπο με τον οποίο
το Συνέδριο τα αξιολόγησε περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της παρούσας έκθεσης.
Πηγή: ΕΕΣ.
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Στο παράδειγμα που ακολουθεί εντός του πλαισίου 4, αναφέρεται ένα παράδειγμα
δράσης που ανέλαβε η Επιτροπή και το γιατί η δράση αυτή δεν απέβη αποτελεσματική.
Πλαίσιο 4 ‐ Παράδειγμα δράσης της Επιτροπής για την άρση ενός διαπιστωθέντος εμποδίου στην
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Εμπόδιο: «Αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων»
Δράση: Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΤ)
Η Επιτροπή εισήγαγε την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα για νοσηλευτές/επαγγελματίες στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, χημικούς, φυσιοθεραπευτές, οδηγούς σκι και βουνού και
κτηματομεσίτες. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, για την έκδοση του οποίου, ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει προς επικύρωση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
καταγωγής του τα απαιτούμενα για την αναγνώριση δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου των εγγράφων, τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
υποδοχής, το οποίο εξετάζει στη συνέχεια την ισοτιμία των επαγγελματικών προσόντων. Αν από την
εξέταση κριθεί ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων κατάρτισης, η αρχή
εκδίδει την ΕΕΤ. Σκοπός της ΕΕΤ είναι να προαγάγει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου για τους
επαγγελματίες, καθώς και να τονώσει την κινητικότητά τους.
Από τη θέση της ΕΕΤ σε εφαρμογή στις 18 Ιανουαρίου 2016, έχουν υποβληθεί συνολικά 3 239
αιτήσεις για ΕΕΤ σε όλη την ΕΕ, για 1 390 από τις οποίες εκδόθηκε η κάρτα (αριθμητικά στοιχεία του
Ιουνίου του 2017).

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις ροές και τα πρότυπα της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού, αλλά θα μπορούσε να γίνεται καλύτερη χρήση των στοιχείων που είναι
διαθέσιμα στα κράτη μέλη για την κατανόηση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας
Η συλλογή δεδομένων καλής ποιότητας για τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της λήψης αποφάσεων στο
πλαίσιο της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ΕΕ.
Η έρευνα εργατικού δυναμικού είναι η μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έρευνα που
διενεργείται σε νοικοκυριά, στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη
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συμμετοχή του πληθυσμού άνω των 15 ετών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για την κύρια
πηγή δεδομένων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθήσει τα
πρότυπα κυκλοφορίας του εργατικού δυναμικού11. Η ετήσια έκθεση για την κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού βασίζεται κυρίως σε δεδομένα της εν λόγω έρευνας και παρέχει
συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τους αριθμούς και τις ετήσιες ροές. Κάθε χρόνο η
έκθεση περιλαμβάνει ενότητα που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα. Για το 2016
τα ζητήματα αυτά αφορούσαν τους διασυνοριακούς εργαζόμενους και την κινητικότητα
επαναπατρισμού.
Όσον αφορά την παρακολούθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η
έρευνα εργατικού δυναμικού βρίσκει πρόσκομμα σε διάφορους περιορισμούς, οι οποίοι
έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή12:
‐

η συμμετοχή στην έρευνα είναι υποχρεωτική μόνο σε 12 κράτη μέλη, ενώ είναι γνωστό
ότι τα ποσοστά μη απάντησης μεταξύ των αλλοδαπών είναι πολύ υψηλά, κυρίως
εξαιτίας ζητημάτων γλώσσας∙

‐

σε πολλά κράτη μέλη, οι άρτι αφιχθέντες αλλοδαποί και οι εργαζόμενοι για μικρά
διαστήματα δεν καλύπτονται από την έρευνα, δεδομένου ότι αυτή καλύπτει, σε
συμφωνία με τις διεθνείς συστάσεις περί απογραφής, μόνο άτομα που έχουν
παραμείνει για τουλάχιστον ένα έτος∙

‐

το μικρό μέγεθος του δείγματος σε πολλές χώρες μειώνει την ικανότητα ανάλυσης των
στοιχείων κατά εθνικότητα.
Το 2005 η Επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης σχετικά με

τις ροές της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, με
άλλους τρόπους πέραν της έρευνας εργατικού δυναμικού. Η Επιτροπή συγκεντρώνει σε
ετήσια συλλογή τις σχετικές πηγές δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη.

11

Άλλες πηγές περιλαμβάνουν τα δημογραφικά στοιχεία της Eurostat, τα στοιχεία του
ευρωβαρόμετρου, διοικητικά στοιχεία, στοιχεία του ΟΟΣΑ και εθνικά στοιχεία.

12

Αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή, βλέπε «Compendium of data sources on EU citizens
residing/working in other EU Member States», Δεκέμβριος 2016.
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Το 2016 σχεδόν όλες οι χώρες ανέφεραν ότι συλλέγουν σε κεντρικό επίπεδο δεδομένα για
πολίτες από τρίτες χώρες που είτε απασχολούνται είτε είναι εγγεγραμμένοι ως
αναζητούντες εργασία. Ορισμένες ΔΥΑ συλλέγουν δεδομένα που σκιαγραφούν το ατομικό
προφίλ των εργαζόμενων της ΕΕ, όπως το γερμανικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει
στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα / την απασχόληση, το είδος της εργασίας που εκτελείται
και την εκπαίδευση του εργαζόμενου. Ωστόσο, η χρήση των στοιχείων αυτών έχει
αποδειχθεί δύσκολη εξαιτίας της μη συγκρισιμότητάς τους μεταξύ κρατών μελών.
Το 2010 η Επιτροπή δρομολόγησε το έργο «Παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά
εργασίας στην Ευρώπη». Στόχος του ήταν η συγκέντρωση επικαιροποιημένων
πληροφοριών για κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα χρησίμευαν επίσης ως εργαλείο
έγκαιρης προειδοποίησης για σημεία συμφόρησης και αναντιστοιχίες στις αγορές εργασίας
της ΕΕ. Περιορισμοί που σχετίζονταν με τα στοιχεία, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα
συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας κατά κράτος μέλος
δυσχέραναν την επίτευξη του στόχου του. Ο στόχος αυτός αναλύεται περαιτέρω στον
κανονισμό του 2016 για το δίκτυο EURES13, δυνάμει του οποίου τα εθνικά προγράμματα
απασχόλησης των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δεδομένα σχετικά με τις
ροές και και τα πρότυπα της κινητικότητας και την ανάλυση δεδομένων για τις υφιστάμενες
και προβλεπόμενες ελλείψεις και τα υφιστάμενα και προβλεπόμενα πλεονάσματα
εργατικού δυναμικού. Η έκθεση της Επιτροπής του 201614 περιγράφει λεπτομερώς την
έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού και διερευνά τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης των εν λόγω ελλείψεων και πλεονασμάτων μεταξύ χωρών.
Διαπιστώσαμε ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά την
ποιότητα και το εύρος των πληροφοριών που διαθέτουν σχετικά με τις δεξιότητες και τις

13

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των
εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας
και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ
L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

14

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses of
data from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys», Φεβρουάριος
2017.
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ανισορροπίες του εργατικού δυναμικού και της έκτασης αυτών. Από τις χώρες στις οποίες
πραγματοποιήσαμε επίσκεψη, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παράγουν δεδομένα
που καλύπτουν πολλά παραπάνω από αυτά που καλύπτουν τα αντίστοιχα στοιχεία της
Επιτροπής, ενώ ανταλλάσσουν τα στοιχεία αυτά σε διμερή βάση με τις ΔΥΑ άλλων κρατών
μελών (βλέπε πλαίσιο 5). Η έκθεση της Επιτροπής του 2016 αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη
βελτίωσης της συλλογής τέτοιων στοιχείων από όλα τα κράτη μέλη. Για τους σκοπούς της
συγκεκριμένης μελέτης, μόνο 13 από τις 26 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που
υπέβαλαν στοιχεία ήταν σε θέση να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των
ελλείψεων και των πλεονασμάτων στις εθνικές αγορές εργασίας. Κατά τον χρόνο
οριστικοποίησης του ελέγχου μας, το έργο της συγκεντρωτικής αξιολόγησης των δεξιοτήτων
και των ελλείψεων ή πλεονασμάτων εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη βρισκόταν
ακόμη σε εξέλιξη.
Πλαίσιο 5 – Παραδείγματα δεδομένων για τις δεξιότητες και τις ανισορροπίες του εργατικού
δυναμικού εντός των κρατών μελών
«Fachkräfteengpassanalyse» στη Γερμανία ‐ Λεπτομερής επισκόπηση των ελλείψεων στην αγορά
εργασίας για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ανά περιφέρεια και οικονομικό τομέα
Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Γερμανίας εκπονεί ανάλυση των προβλεπόμενων ελλείψεων
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού («Fachkräfte» στα γερμανικά), οι οποίες αναλύονται
περαιτέρω βάσει οικονομικού τομέα και περιφέρειας. Η πρωτοβουλία αυτή τοποθετείται στο
πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία, τα χαμηλά ποσοστά
ανεργίας και τα αυξανόμενα προβλήματα πρόσληψης εξειδικευμένων εργατών. Οι ελλείψεις
μετρώνται βάσει των θέσεων εργασίας που παραμένουν κενές (μη καλυφθείσες), το ποσοστό
ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο και τον λόγο των ανέργων προς τις κενές θέσεις εργασίας. Έτσι,
για τα ειδικά προσόντα των ειδικών στους τομείς της μηχανοηλεκτρονικής και της
αυτοματοποίησης, παραδείγματος χάριν, η έκθεση περιλαμβάνει την εξής επισκόπηση:

33
Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους τομείς της μηχανοηλεκτρονικής και της
αυτοματοποίησης, Δεκέμβριος 2016

Σλέσβιχ‐Χόλσταϊν
Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern
Μεκλεμβούργο ‐ Δυτική
Hamburg
Αμβούργο

Πομερανία

Bremen
Βρέμη

Βραδεμβούργο
Brandenburg

Niedersachsen
Κάτω Σαξονία

Berlin
Βερολίνο

Sachsen-Anhalt
Σαξονία‐Άνχαλτ
Βόρεια Ρηνανία ‐
Nordrhein-Westfalen
Βεστφαλία

Sachsen
Σαξονία
Thüringen
Θουριγγία
Hessen
Έση

Rheinland-Pfalz

Ρηνανία‐Παλατινάτο

= έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού

Saarland
Ζάαρ
Βαυαρία
Bayern
Βάδη‐Βιρτεμβέργη
Baden-Württemberg

= ενδείξεις ελλείψεων
= καμία ένδειξη ελλείψεων
= δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία

Διοικητικά όρια © EuroGraphics. Πηγή δεδομένων: Στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής
υπηρεσίας απασχόλησης.
Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Γερμανίας ανταλλάσσει τα δεδομένα αυτά με άλλες
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε διμερή βάση, προκειμένου να βελτιώσει τη διαδικασία
πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού από το εκάστοτε άλλο κράτος μέλος, χωρίς όμως τα
δεδομένα αυτά να συγκεντρώνονται και να καταγράφονται σε επίπεδο ΕΕ.
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… και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις
δεξιοτήτων, περιλαμβανομένων των κατώτατων αναμενόμενων αποδοχών
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων καταρτίζει κατάσταση με τις ελλείψεις
δεξιοτήτων ως προς τις εισροές εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή καλύπτει όλο το Ηνωμένο
Βασίλειο (για τη Σκωτία υπάρχει χωριστή κατάσταση) και αναφέρει την κενή θέση και τις
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης θέσης, ενώ αναφέρει τις κατώτατες αναμενόμενες αποδοχές. Η
κατάσταση είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και κοινοποιείται σε άλλα κράτη μέλη15.

Μέρος II – Αδυναμίες στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων
από την ΕΕ δράσεων που διευκολύνουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Στο παρόν τμήμα της έκθεσης εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης
της ΕΕ όσον αφορά τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Τα μέσα
που είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς αυτούς είναι το ΕΚΤ και το πρόγραμμα EaSI.
Αναλύσαμε τους πόρους που διατέθηκαν σε αμφότερα τα μέσα, καθώς και τη
συμπληρωματικότητα μεταξύ των στόχων του ΕΚΤ και εκείνων του EaSI. Εξετάσαμε μάλιστα
και κατά πόσον τα προγράμματα αυτά στηρίζουν αποτελεσματικά την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού και τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται οι διάφορες δράσεις.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες του EURES στο πλαίσιο του EaSI, εξετάσαμε δύο από
τις συνιστώσες τους: αφενός, τα έργα EURES που τελούν υπό τη διαχείριση διασυνοριακών
συμπράξεων, τα οποία εξετάσαμε υπό το πρίσμα του σχεδιασμού τους και της
παρακολούθησης των επιδόσεών τους, και, αφετέρου, την πύλη για την επαγγελματική
κινητικότητα EURES και, συγκεκριμένα, την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των αναζητούντων εργασία σε κενές θέσεις.

15

Βλέπε https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list.
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Η συνολική χρηματοδότηση που προορίζεται για την κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού δεν είναι γνωστή και η συμπληρωματικότητα των ταμείων δεν είναι
εξασφαλισμένη
Όταν η ΕΕ χρηματοδοτεί δραστηριότητες της ΕΕ που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας
μεγάλης πρωτοβουλίας όπως η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή πρέπει
να διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση της σχετικής χρηματοδότησης.
Όταν διατίθενται πλείονες πόροι της ΕΕ, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η
συμπληρωματικότητά τους.
Στο γράφημα 5 απεικονίζονται τα διάφορα σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού προγράμματα της ΕΕ και το πώς συγκρίνονται από οικονομική άποψη. Το ΕΚΤ
θεωρείται το κύριο όργανο που μπορεί δυνητικά να στηρίξει την απασχόληση, μέρος της
οποίας αποτελεί και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο ενός εκ των
θεματικών στόχων του ΕΚΤ, του στόχου «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»
(αποκαλούμενος εφεξής «ΘΣ 8») και της σχετικής επενδυτικής προτεραιότητας
«Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων, μέσω
δράσεων ενίσχυσης της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων (επενδυτική
προτεραιότητα 7), τα κράτη μέλη δύνανται να προγραμματίσουν σχετικές με την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δραστηριότητες. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η
χρηματοδότηση του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 8 με 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ που
διατίθενται στα κράτη μέλη για ζητήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού είναι
σημαντικά μεγαλύτερη από τα 919 εκατομμύρια ευρώ που αναλογούν στο πρόγραμμα EaSI,
και συγκεκριμένα στον άξονα EURES όπου αντιστοιχούν 165 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος
επίσης προορίζεται για θέματα σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.
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Γράφημα 5 ‐ Σύγκριση των σχετικών πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΕΚΤ ΘΣ 8 2014‐2020: 27 505 εκατομμύρια ευρώ

Πρόγραμμα EaSI 2014‐2020:
919 εκατομμύρια ευρώ

Πρόγραμμα EaSI, άξονας EURES 2014‐
2020: 165 εκατομμύρια ευρώ

ΕΚΤ ΘΣ 8 επενδυτική προτεραιότητα 7 2014‐
2020: 954 εκατομμύρια ευρώ

Πηγή: ΕΕΣ.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014‐2020 του ΕΚΤ, τα κράτη
μέλη έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τις σχετικές με το EURES εθνικές τους
δράσεις (όπως οι δαπάνες προσωπικού και ΤΠ που πραγματοποιούνται στην οικεία
δημόσια υπηρεσία απασχόλησης), καθώς και την ανάπτυξη ειδικών καθεστώτων
κινητικότητας και την κατάρτιση στρατηγικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διασυνοριακό επίπεδο χρησιμοποιώντας βεβαίως το ΕΚΤ. Η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα
αυτή προσέγγιση στα κράτη μέλη το 2013, δίνοντας έμφαση στον στόχο για βελτιωμένη
λειτουργία των αγορών εργασίας μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και γεωγραφικής
κινητικότητας των εργαζομένων16.
Κατά την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ το διάστημα 2013‐2014,
η Επιτροπή δεν παρακολούθησε τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη προγραμμάτιζαν
πράγματι δράσεις που επικεντρώνονταν σε ζητήματα κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού. Τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά την έγκριση των σχετικών επιχειρησιακών
προγραμμάτων του ΕΚΤ, σε μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων, η Επιτροπή απέστειλε

16

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.
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έρευνα σε κράτη μέλη ζητώντας τους στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του σχεδιαζόμενου
προϋπολογισμού από το ΕΚΤ που θα προοριζόταν για δράσεις που σχετίζονταν με την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ και με δράσεις στο πλαίσιο του EURES.
Μόνο 15 κράτη μέλη απάντησαν. Εξ αυτών τα 12 δήλωσαν ότι θα στήριζαν τις υπηρεσίες
EURES μέσω του ΕΚΤ. Όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διετίθεντο
σχετικώς, ο αξιολογητής της έρευνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω του σημαντικά
ετερόκλητου χαρακτήρα των απαντήσεων και της τεράστιας ανομοιογένειας ως προς την
παρουσίαση των δαπανών ανά έτος ή και συνολικά, δεν είναι δυνατή η συνολική σύγκριση
των δεδομένων που ελήφθησαν από τις 15 χώρες. Στο πλαίσιο 6 παρουσιάζονται τρόποι με
τους οποίους διάφορα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ΕΚΤ για την εξυπηρέτηση των σκοπών
αυτών.
Πλαίσιο 6 ‐ Παραδείγματα δραστηριοτήτων του ΕΚΤ που επικεντρώνονται στην κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη, και η σχετική οικονομική σημασία τους
Πορτογαλία
Το πρόγραμμα στηρίζει δράσεις που στοχεύουν απευθείας αναζητούντες εργασία ή εργοδότες και
αφορούν συγκεκριμένα την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και στήριξης για τοποθέτηση σε
θέσεις εργασίας και πρόσληψη σε ημεδαπούς που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος ή
σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από άλλα κράτη μέλη.
Για τον σκοπό αυτό, η Πορτογαλία προγραμμάτισε 2,16 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο
2014‐2020, ήτοι ποσοστό 0,02 % επί του συνολικού προϋπολογισμού για το ΕΚΤ της συγκεκριμένης
περιόδου (ενωσιακοί και εθνικοί πόροι), ο οποίος ανερχόταν σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ιρλανδία
Η Ιρλανδία στηρίζει τους αναζητούντες εργασία μέσω της διοργάνωσης ημερών καριέρας (Job Fair)
και της προώθησης των κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη στο Jobsireland, στην πύλη EURES και
στη σελίδα του EURES στο facebook. Οι εργοδότες μπορούσαν να διοργανώσουν συναντήσεις
εύρεσης εργασίας, να διαφημίζουν τις κενές θέσεις τους στο Jobsireland και στην πύλη EURES, ενώ
λάμβαναν στήριξη για τη μετάβασή τους σε εκδηλώσεις για προσλήψεις στο εξωτερικό.
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Για τον σκοπό αυτό, η Ιρλανδία προγραμμάτισε 2,7 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014‐2020,
ήτοι ποσοστό 0,28 % επί του συνολικού προϋπολογισμού για το ΕΚΤ της συγκεκριμένης περιόδου
(ενωσιακοί και εθνικοί πόροι), ο οποίος ανερχόταν σε 948 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΚΤ, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ
δεν έχει προσδιοριστεί ως χωριστή επενδυτική προτεραιότητα17, ούτε προσδιορίζεται
σχετική με αυτή χρηματοδότηση με άλλον τρόπο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορεί
να προσδιοριστεί ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ που διατίθεται πράγματι σε δράσεις στο
πλαίσιο είτε του EURES είτε της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στα 28 κράτη μέλη,
με συνεπακόλουθο να μην γίνεται γνωστό ποιοι πόροι χρησιμοποιούνται και για ποιους
σκοπούς.
Εξετάσαμε τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ στα κράτη μέλη που
επισκεφθήκαμε και δεν ήμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τα ποσά που διατέθηκαν για τη
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Από τον έλεγχό μας και από τις
επισκέψεις μας στα κράτη μέλη, διαπιστώσαμε ότι ο προγραμματισμός δράσεων για την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο του ΕΚΤ δεν αποτελούσε για αυτά
προτεραιότητα. Στη Ρουμανία, η έμφαση δόθηκε στην τόνωση της κινητικότητας
επαναπατρισμού, δεδομένου ότι η σταθερή εκροή εργαζομένων από τη Ρουμανία
προκάλεσε ελλείψεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας (βλέπε πλαίσιο 7).

17

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «The analysis of the outcome of the negotiations concerning the
Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period
2014‐2020», Σεπτέμβριος 2016.
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Πλαίσιο 7 ‐ Αντιμετώπιση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω χρηματοδότησης
από το ΕΚΤ στα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε
Προωθείται μέσω του ΕΚΤ, όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος, η
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ;

Κράτος μέλος που
επισκεφθήκαμε
Όχι
Γερμανία

Η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ εστιάζει στην ένταξη των νέων, των
μακροχρόνια άνεργων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας
Όχι

Λουξεμβούργο

Το ΕΚΤ στοχεύει στους ανέργους άνω των 45 ετών και στην ένταξη των
ανέργων έως και 30 ετών στην αγορά εργασίας

Πολωνία

Σε περιορισμένο βαθμό, όπως με την καταβολή επιδόματος
μετεγκατάστασης σε νέους που μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος

Ρουμανία

Σε περιορισμένο βαθμό, για την τόνωση της κινητικότητας
επαναπατρισμού στη Ρουμανία με την παροχή προσωπικών δανείων.
Όχι

Ηνωμένο Βασίλειο

Δίδεται προτεραιότητα στις ομάδες που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα
στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των νέων, των αναπήρων και
εκείνων που δεν έχουν επαρκή προσόντα και επαρκείς δεξιότητες.

Ο οικείος κανονισμός, ο οποίος θεσπίζει οριζόντιους κανόνες για όλα τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία («ΕΔΕΤ» που καλύπτει και το ΕΚΤ)18 αναφέρεται
κατηγορηματικά στην ανάγκη συντονισμού και συμπληρωματικότητας των διάφορων ΕΔΕΤ
και άλλων ταμείων της ΕΕ. Ο κανονισμός του EaSI επίσης απαιτεί οι δραστηριότητες που
διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI να είναι συνεπείς και συμπληρωματικές
προς τη λοιπή δράση της Ένωσης, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 320).
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(ΕΔΕΤ)19. Εντούτοις, όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 6, τόσο το πρόγραμμα EaSI όσο και
το ΕΚΤ καλύπτουν παρόμοιες σε μεγάλο βαθμό δράσεις που επιχειρούν να επιτύχουν
συγκρίσιμους στόχους όσον αφορά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Αμφότερα
τα ταμεία ασχολούνται ή μπορούν δυνητικά να ασχοληθούν με την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού σε διακρατικό επίπεδο και να προβλέπουν ειδικά μέτρα για την
προώθηση της κινητικότητας, περιλαμβανομένης της στήριξης της συνεργασίας αρμόδιων
θεσμών.

19

Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της
απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347
της 20.12.2013, σ. 238).
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Γράφημα 6 ‐ Σύγκριση αλληλεπικαλυπτόμενων στόχων του ΕΚΤ και του EaSI σε σχέση με
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

ΕΚΤ ΘΣ 8 στόχοι

Πρόσβαση στην απασχόληση ατόμων που
αναζητούν εργασία και ανενεργών ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων εκτός αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για
την απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων
της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και βελτίωση της κάλυψης
των αναγκών της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων, μέσω δράσεων ενίσχυσης
της διακρατικής κινητικότητας των
εργαζομένων καθώς επίσης μέσω
προγραμμάτων κινητικότητας και
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των
θεσμικών φορέων και των σχετικών
εμπλεκομένων.

Στόχοι του άξονα EURES του EaSI
Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές
θέσεις εργασίας, την υποβολή αιτήσεων εργασίας, και την
αντίστοιχη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως οι όροι διαβίωσης και
εργασίας, προς διευκόλυνση των ενδεχόμενων αιτούντων και
εργοδοτών, αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή
και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό,
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση
τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές
χρήσεις, για κενές θέσεις εργασίας και για αιτήσεις εργασίας,
καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα όπως η ατομική παροχή
συμβουλών και καθοδήγησης, ιδίως για τα άτομα με χαμηλά
προσόντα.

Στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και
την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις
εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης
εργασίας· η στήριξη στις υπηρεσίες EURES επεκτείνεται σε
διάφορες φάσεις της τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση, με
σκοπό την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας·
τέτοιες υπηρεσίες στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν
στοχοθετημένα προγράμματα κινητικότητας για την πλήρωση
των κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα,
επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών ή για ιδιαίτερες ομάδες
εργαζομένων, όπως οι νέοι, με τάση για κινητικότητα, εφόσον
έχει εντοπιστεί σαφής οικονομική ανάγκη.

Πηγή: ΕΕΣ.

Οι διασυνοριακές συμπράξεις διευκολύνουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,
αλλά υπάρχουν αδυναμίες στον σχεδιασμό των έργων διασυνοριακής σύμπραξης και
στην υποβολή εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα
Οι διασυνοριακές συμπράξεις στο πλαίσιο του άξονα EURES του EaSI στοχεύουν στην
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Συγκροτούνται από εταίρους από τουλάχιστον δύο
συμμετέχοντα κράτη μέλη (ή με συνδεόμενες χώρες), συνήθως από τη δημόσια υπηρεσία
απασχόλησης αλλά και από άλλους παράγοντες όπως ενώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές
οργανώσεις ή άλλες περιφερειακές ενώσεις. Στο πλαίσιο του άξονα EURES του EaSI, οι
διασυνοριακές συμπράξεις μπορούν να υποβάλλουν για τις δραστηριότητές τους αίτηση
για ετήσια χρηματοδότηση έργου. Στο πλαίσιο 8 παρουσιάζεται το παράδειγμα ενός έργου
διασυνοριακής σύμπραξης που έλαβε χρηματοδότηση από τον άξονα EURES του EaSI.
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Πλαίσιο 8 ‐ Το διασυνοριακό έργο Oberrhein – ένα παράδειγμα μακροχρόνιας και επιτυχημένης
συνεργασίας

Πηγή: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/.

Η διασυνοριακή σύμπραξη Oberrhein του EURES‐T συστάθηκε το 1999 και καλύπτει περιοχές της
Βάδης και του Νότιου Παλατινάτου (Γερμανία), της Αλσατίας (Γαλλία) και τα ελβετικά καντόνια
Αργοβία
, Μπάζελ‐Στατ, Μπάζελ‐Λάντσαφτ, Ζουρά και Σόλοτουρν (Ελβετία). Περίπου 93 300 καθημερινά
μετακινούμενοι εργαζόμενοι διασχίζουν τα σύνορά του, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός
διασυνοριακών εργαζόμενων στην ΕΕ.
Η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και των ενώσεων εργοδοτών και των τριών χωρών κάνει πράξη τη διευκόλυνση της διασυνοριακής
απασχόλησης.
Το έργο διασυνοριακής σύμπραξης του Oberrhein που ελέγξαμε χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον
άξονα EURES του EaSI και καλύπτει 8 από τους 10 στόχους που ορίζονται στις ετήσιες προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή (τα έργα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον πέντε
στόχους προκειμένου να τύχουν εξέτασης).
Ο στόχος 4 – μονοαπευθυντική θυρίδα είναι ένα από τα επιτυχημένα μέτρα στο Oberrhein:
αρμόδιοι για το συγκεκριμένο μέτρο είναι 3 σύμβουλοι του EURES, με τους οποίους μπορεί κανείς
να επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απαντούν σε ερωτήσεις
αναζητούντων εργασία. Το 2016 υποβλήθηκαν στην υπηρεσία αυτή 2 271 αιτήματα.
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Ο στόχος 5 καλεί τις διασυνοριακές συμπράξεις να σχεδιάζουν και να εκτελούν καινοτόμες
υπηρεσίες. Στην περίπτωση της διασυνοριακής σύμπραξης του Oberrhein αυτό υλοποιήθηκε μέσω
της στήριξης διασυνοριακών μαθητειών, ιδίως γαλλόφωνων νέων που αναζητούσαν εργασία και
πραγματοποίησαν τη μαθητεία τους σε γερμανική εταιρεία.

Κατά το στάδιο της αίτησης, λίγα είναι τα έργα που προσδιορίζουν τα προσδοκώμενα
ποσοτικά αποτελέσματα
Εξετάσαμε 23 έργα διασυνοριακών συμπράξεων (11 από το 2015 και 12 από το
201620), και στο παράρτημα II παρατίθεται η σχετική αξιολόγησή μας. Διαπιστώσαμε ότι οι
δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο
ετήσιας διαδικασίας, αποτελούσαν συνήθως επανάληψη των δραστηριοτήτων της
περασμένης χρονιάς. Οι πλέον συνήθεις δραστηριότητες συνίσταντο στην οργάνωση
συνεδρίων και ημερών καριέρας, εργαστηρίων, επιμορφωτικών μαθημάτων σύνταξης
βιογραφικού σημειώματος ή γλωσσικής επιμόρφωσης. Παρατηρήθηκαν και περισσότερο
καινοτόμοι λύσεις, οι οποίες περιλάμβαναν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
Linkedin, Twitter) ή την ανάπτυξη επαφών με πανεπιστήμια. Σπανίως περιλαμβάνονται
στον προγραμματισμό τέτοιου είδους καινοτόμοι λύσεις.
Διαπιστώσαμε ότι 21 αιτήσεις έργου περιλάμβαναν ποιοτική περιγραφή της
κατάστασής τους, όπως περιγραφή των ροών κινητικότητας και των αιτιών της
διασυνοριακής κινητικότητας στην οικεία περιοχή. Ωστόσο, μόνο εννέα έργα είχαν
προσδιορίσει μια ποσοτική τιμή βάσης, με αριθμητικές τιμές βάσει των οποίων θα
μετριόταν η πρόοδος (γράφημα 7). Ακόμη τέσσερα έργα από κάθε έτος παρείχαν
στατιστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως ποσοτική τιμή βάσης
για τη μέτρηση της προόδου, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.

20

Η χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα διασυνοριακών συμπράξεων που ελέγξαμε ανερχόταν
σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και σε 4,4 εκατομμύρια ευρώ το 2016.
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Γράφημα 7 ‐ Τιμές βάσης που εξυπηρετούν τη μέτρηση της προόδου
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Η ποσοτική τιμή βάσης απεικονίζει μια κατάσταση βάσει της οποίας μπορούν να μετρηθούν
τα αποτελέσματα ενός έργου.
Η ποιοτική τιμή βάσης αποτυπώνει απλώς την κατάσταση σε διασυνοριακό επίπεδο, χωρίς
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της προόδου.
Πηγή: ΕΕΣ.
Σημ.:

Στη συμφωνία επιχορήγησης ενός έργου απαιτείται η συλλογή και υποβολή
πληροφοριών σχετικά με τις εκροές και τα αποτελέσματα των δράσεων. Παρ’ όλα αυτά, στο
πλαίσιο της εξέτασής μας, διαπιστώσαμε ότι μόνο 16 από τα επιλεγέντα 23 έργα είχαν
ορίσει τιμές‐στόχο για τις εκροές (π.χ. ο αριθμός των συμμετεχόντων σε ημέρες καριέρας
που οργανώνει το έργο διασυνοριακής σύμπραξης) και μόνο εννέα έργα είχαν ορίσει
αποτελέσματα (συνήθως, ο αριθμός των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας που αναμένεται
να επιτευχθούν). Για ορισμένα έργα, δεν υπήρχε κάποιος άμεσος σύνδεσμος μεταξύ
εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς είχαν μεν καθοριστεί τιμές‐στόχος για τις εκροές αλλά
όχι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μεταξύ 2015 και 2016, διαπιστώσαμε, παρ’ όλα
αυτά, βελτίωση στον προσδιορισμό των τιμών‐στόχου για τα αποτελέσματα, καθώς το
2015, μόνο το 18 % των έργων περιλάμβανε τιμή‐στόχο για αποτελέσματα, ενώ το 2016 το
ποσοστό αυτό έφτασε στο 58 %.
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Στο πλαίσιο 9 παρουσιάζονται οι διάφορες πρακτικές που ακολουθούνταν στο πλαίσιο
των έργων που αξιολογήσαμε από την άποψη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης
των επιδόσεών τους.
Πλαίσιο 9 ‐ Καλές και κακές πρακτικές από 23 έργα διασυνοριακής σύμπραξης του EURES
Μια κακή πρακτική…
Στην πλειονότητα των έργων καθορίζονται μόνον εκροές. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο μιας
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας, Σλοβενίας και Κροατίας, της EURADRIA, δεν
προσδιορίστηκε ποσοτική τιμή βάσης (τρέχουσα κατάσταση), ούτε προβλέφθηκαν τιμές‐στόχος για
τα αποτελέσματα (ήτοι τις επιτυχημένες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας), ούτε μετρούνταν τα
αποτελέσματα του έργου (τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, θέσεις που βρέθηκαν). Ωστόσο, το
έργο παρείχε στοιχεία για τις εκροές, όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων σε συνέδρια ή
εργαστήρια.
…και μια καλή
Ορισμένες διασυνοριακές συνεργασίες μικρότερης κλίμακας, όπως μία μεταξύ Δανίας και Σουηδίας
(Oresund), ορίζουν περισσότερες στοχευμένες δράσεις, είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία σχετικά
με τις τιμές βάσεις, τις τιμές‐στόχο και τα αποτελέσματα του έργου σχετικά με τον αριθμό των
τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας.

Το σύστημα παρακολούθησης του EaSI δεν επιτρέπει τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων
από τα έργα διασυνοριακής σύμπραξης σε επίπεδο προγράμματος
Η Επιτροπή παρακολουθεί τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο
έργων διασυνοριακής σύμπραξης χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο υπόδειγμα έκθεσης,
που πρέπει να συμπληρώνεται από τον συντονιστή κάθε έργου. Στην έκθεση αυτή
περιλαμβάνεται μία ενότητα με ποιοτικά στοιχεία και μία με ποσοτικά. Στην ενότητα με τα
ποσοτικά στοιχεία δεν συγκεντρώνονται εκροές ή αποτελέσματα σχετικά με την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η ποιοτική ενότητα της έκθεσης χρησιμοποιείται
από πολλούς συντονιστές έργων προκειμένου να εξηγήσουν τις εκροές και ενίοτε τα
αποτελέσματα, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχει απαίτηση παροχής τέτοιας εξήγησης, δεν
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υπάρχει συνοχή ούτε συνεκτικότητα, πράγμα που δυσχεραίνει τη συγκέντρωση εκροών και
αποτελεσμάτων.
Το 2016 η Επιτροπή άρχισε να χρησιμοποιεί ένα πρόσθετο υπόδειγμα έκθεσης για τα
έργα διασυνοριακής σύμπραξης. Στο νέο υπόδειγμα πρέπει να συμπληρώνονται δεδομένα
που, όπως διαπιστώσαμε στις περιπτώσεις των έργων που επισκεφθήκαμε, δεν μπορούσαν
να ανακτηθούν, εξαιτίας των προσφάτως τροποποιημένων στατιστικών ταξινομήσεων.
Επιπλέον, ορισμένα από τα συμπληρωματικά δεδομένα που ζητούνται στο πλαίσιο του
νέου υποδείγματος δεν προέρχονται από το έργο διασυνοριακής σύμπραξης αλλά από το
μηνιαίο ερωτηματολόγιο που απευθύνει η Επιτροπή σε όλους τους συμβούλους του EURES
στην ΕΕ. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει την αξιοπιστία της υποβολής εκθέσεων από
μεμονωμένα έργα, καθώς τα δεδομένα δεν προέρχονται από τις δραστηριότητες των
έργων. Συνολικά, τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της εκ των υστέρων
παρακολούθησης επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση.
Στόχος της Επιτροπής είναι να καταστήσει την πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα
EURES ένα πραγματικό εργαλείο εύρεσης θέσεων εργασίας και πρόσληψης στην ΕΕ, αλλά
ο δρόμος για την επίτευξή του είναι δύσκολος
Η πύλη EURES παρέχει στους αναζητούντες εργασία τη δυνατότητα να βρουν
πληροφορίες για τις αγορές εργασίας άλλων κρατών μελών και να έχουν πρόσβαση σε
κενές θέσεις εργασίας από όλες τις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ μέσω της πύλης για την
επαγγελματική κινητικότητα EURES. Ομοίως, παρέχει και στους εργοδότες τη δυνατότητα
να διαφημίσουν κενές θέσεις σε αναζητούντες εργασία σε άλλες χώρες. Τη διαχείριση της
πύλης έχει αναλάβει η Επιτροπή21.

21

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη της εν λόγω πύλης ανταλλαγής θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 5
εκατομμύρια ευρώ το 2016.
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Η κάλυψη των διαθέσιμων ευκαιριών απασχόλησης από την πύλη για την επαγγελματική
κινητικότητα EURES είναι περιορισμένη
Στο πλαίσιο της πρότασής της για τη μεταρρύθμιση του EURES το 2016 (κανονισμός
(ΕΕ) 2016/589), η Επιτροπή δήλωσε ότι «Προκειμένου να προωθηθεί η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, όλες οι κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται μέσω
ΔΥΑ και άλλων μελών του EURES … θα πρέπει να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη του
EURES». Ένα από τα βασικά κωλύματα του EURES που είχε εντοπίσει η Επιτροπή το 2014
ήταν το γεγονός ότι αποτελούσε μια ελλιπή δεξαμενή κενών θέσεων εργασίας
προσβάσιμων σε επίπεδο ΕΕ.
Από τα δεδομένα της έρευνας που μας παρείχαν τα εθνικά γραφεία συντονισμού
προκύπτει ότι, το 2016, σε 11 κράτη μέλη, πάνω από το 90 % των κενών θέσεων εργασίας
που δημοσιεύουν οι ΔΥΑ είχαν επίσης αναρτηθεί στην πύλη για την επαγγελματική
κινητικότητα EURES. Αντιθέτως, τέσσερα κράτη μέλη ανήρτησαν λιγότερες από το 20 % των
κενών θέσεων, όπως φαίνεται στο γράφημα 8. Συνολικά, σημαντικό μερίδιο των κενών
θέσεων εργασίας που δημοσιεύει η εκάστοτε ΔΥΑ σε εθνικό επίπεδο δεν αναρτώνται στην
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES.
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Γράφημα 8 ‐ Ποσοστό κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύουν οι ΔΥΑ σε εθνικό
επίπεδο και οι οποίες είχαν αναρτηθεί στην πύλη EURES το 2016
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Σημ.: Τα δεδομένα προέρχονται από τα εθνικά γραφεία συντονισμού των κρατών μελών που
απάντησαν στην έρευνά μας. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Ορισμένα από τα εθνικά γραφεία συντονισμού επεσήμαναν
τεχνικά ζητήματα, όπως τη διπλή καταχώριση κενών θέσεων στις εθνικές βάσεις, για παράδειγμα
όταν μία κενή θέση δημοσιεύεται περισσότερες από μία φορές. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να
επηρεάζει την αξιοπιστία των υποβαλλόμενων δεδομένων.
Πηγή: ΕΕΣ.

Αναλύσαμε τα στοιχεία που μας παρείχαν τα εθνικά γραφεία συντονισμού στο πλαίσιο
της έρευνας, προκειμένου να συγκρίνουμε το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας όπως
δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο από τις ΔΥΑ, οι οποίες είχαν διαφημιστεί στην πύλη για
την επαγγελματική κινητικότητα EURES μεταξύ 2015 και 2016. Για 13 κράτη μέλη, το
ποσοστό είτε ήταν ίδιο είτε αυξήθηκε, αλλά για εννέα κράτη μέλη το ποσοστό μειώθηκε.
Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο γράφημα 9 μπορεί να υπολογιστεί ότι συνολικά
υπήρξε μείωση 15 % μεταξύ 2015 και 2016 στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας των
ΔΥΑ που είχαν αναρτηθεί στην πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES.
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Γράφημα 9 ‐ Μεταβολή του ποσοστού των κενών θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο
που είχαν συλλεχθεί από τη ΔΥΑ, οι οποίες διαφημίστηκαν στην πύλη EURES μεταξύ 2015
και 2016
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Σημ.: Τα δεδομένα προέρχονται από τα εθνικά γραφεία συντονισμού των κρατών μελών που
απάντησαν στην έρευνά μας. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Ορισμένα από τα εθνικά γραφεία συντονισμού επεσήμαναν
τεχνικά ζητήματα, όπως τη διπλή καταχώριση κενών θέσεων στις εθνικές βάσεις, για παράδειγμα
όταν μία κενή θέση δημοσιεύεται περισσότερες από μία φορές. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να
επηρεάζει την αξιοπιστία των υποβαλλόμενων δεδομένων.
Πηγή: ΕΕΣ.

Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/589 επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν
στους εργοδότες τη δυνατότητα να μην δημοσιεύουν κενή θέση εργασίας στη διαδικτυακή
πύλη του EURES, «αφού ο εργοδότης προβεί σε αντικειμενική εκτίμηση των απαιτήσεων
που συνδέονται με την εν λόγω θέση εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, των ειδικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης, με βάση την οποία ο εργοδότης δικαιολογεί τη μη δημοσίευση της κενής θέσης».
Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον λόγο για τον οποίο ο αριθμός των κενών θέσεων
εργασίας στην πύλη EURES, στα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, είναι σημαντικά
χαμηλότερος από τον αντίστοιχο στις πύλες απασχόλησης των εθνικών ΔΥΑ. Οι εργοδότες
μπορούν απλώς να επιλέξουν να μην δημοσιεύουν τις κενές θέσεις εργασίας τους στο
EURES χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολόγηση.
Αλλά ακόμη και όταν οι ΔΥΑ ήταν αυτές που έπρεπε να αναρτούν στην πύλη για την
επαγγελματική κινητικότητα EURES όλες τις κενές θέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται
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στην ειδική εθνική βάση δεδομένων, και πάλι οι συγκεκριμένες θέσεις θα αντιστοιχούσαν
σε μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας.
Παραδείγματος χάριν, στο Λουξεμβούργο, οι κενές θέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται
στην εθνική βάση δεδομένων της ΔΥΑ αντιστοιχούν στο 18 % του συνόλου των
προσλήψεων στην αγορά εργασίας. Οι κενές θέσεις εργασίας που αναρτώνται στην πύλη
EURES από εργοδότες του Λουξεμβούργου αντιστοιχούν μόνο στο 4 % των ετήσιων
προσλήψεων.
Σε πρόσφατη έρευνα22, από το σύνολο των χρηστών που επισκέπτονταν τουλάχιστον
έναν από τους 11 διαφορετικούς ιστότοπους της ΕΕ που απευθύνονται σε πολίτες που
αναζητούν πληροφόρηση για δεξιότητες και απασχόληση, μόνο το 36 % αυτών δήλωσαν ότι
ήταν πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν το EURES κατά την αναζήτηση εργασίας σε άλλη
χώρα. Πέραν των παρατηρήσεων από τους τελικούς χρήστες, 10 από τα 27 εθνικά γραφεία
συντονισμού που απάντησαν στην έρευνά μας έκριναν ότι η πύλη EURES είναι λιγότερο
αποτελεσματική από το σύστημα που λειτουργεί η ΔΥΑ τους, είτε ως πύλη εύρεσης
εργασίας για αναζητούντες εργασία είτε ως πύλη αναζήτησης εργαζομένων για εργοδότες.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στους αναζητούντες εργασία σχετικά με τις
διαφημιζόμενες κενές θέσεις είναι ελλιπείς
Προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
αναζητούντες εργασία όταν χρησιμοποιούν την πύλη EURES και αναλύσαμε τις αγγελίες
θέσεων εργασίας βάσει ορισμένων κριτηρίων αναφοράς που κρίναμε πρόσφορα για
οποιαδήποτε αναζήτηση εργασίας. Επιλέξαμε δύο επαγγέλματα, τους ηλεκτρολόγους
μηχανικούς και τους εργαζόμενους στον τομέα της περίθαλψης. Συνολικά, επιλέξαμε
τυχαία για την εξέτασή μας 50 κενές θέσεις εργασίας από κάθε επάγγελμα, οι οποίες είχαν
αναρτηθεί στην πύλη EURES σε εννέα χώρες. Αυτό που αναφάνηκε στο πλαίσιο της εν λόγω
εξέτασης είναι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση των
πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των αναζητούντων εργασία. Παραδείγματος χάριν,

22

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications Final Report, της
17ης Μαρτίου 2017.
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39 από τις κενές θέσεις εργασίας δεν ανέφεραν προθεσμία για την υποβολή αίτησης, 28
δεν παρείχαν πληροφορίες για το απαιτούμενο επίπεδο σπουδών, 26 δεν προσδιόριζαν το
επίπεδο των προσόντων που απαιτούνται για τη θέση, 44 δεν ανέφεραν την ημερομηνία
ανάληψης καθηκόντων για τη δημοσιευθείσα θέση, 33 δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά
με το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας και 35 δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τον
μισθό.
Η παρακολούθηση των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας που επιτεύχθηκαν μέσω του
δικτύου EURES δεν είναι αξιόπιστη, μολονότι αποτελεί βασικό δείκτη επιδόσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος EaSI
Η μέτρηση των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας που λαμβάνουν χώρα μέσω της
χρήσης του δικτύου EURES του EaSI είναι ένα μέσο καταγραφής της αποτελεσματικότητάς
του. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2016, με τη στήριξη των συμβούλων EURES 28 934
πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Το αριθμητικό αυτό στοιχείο
αντιστοιχεί στο 3,7 % των επαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αναζητούντων εργασία
και συμβούλων του EURES που οδήγησαν σε τοποθέτηση σε θέση εργασίας.
Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την Επιτροπή, η οποία προσεγγίζει απευθείας τους
συμβούλους του EURES στο πλαίσιο μηνιαίας έρευνας. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα με
την ακρίβεια των στοιχείων αυτών: κατά μέσο όρο, ανταποκρίνεται το 60 % των συμβούλων
και τα στοιχεία που δίνουν βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις, οι οποίες δεν
επιβεβαιώνονται εκ των υστέρων. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε
κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας, οι εκπρόσωποι των εθνικών γραφείων συντονισμού
συχνά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η
Επιτροπή και τα οποία είναι δημοσιοποιημένα στα έγγραφα παρακολούθησης.
Προκειμένου να συλλέγονται περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία για τη μέτρηση των
επιδόσεων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του άξονα EURES του EaSI, με τη
μεταρρύθμιση του EURES το 2016 ζητήθηκε επίσης από την Επιτροπή να προτείνει
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λεπτομερείς προδιαγραφές που θα ρυθμίζουν τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων για
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου EURES23.
Από τα εθνικά γραφεία συντονισμού στα οποία απευθύναμε την έρευνά μας, τα 3 από
τα 27 που ανταποκρίθηκαν, δήλωσαν ότι είναι σε θέση να μετρούν τις τοποθετήσεις σε
θέσεις εργασίας. Οι δύο βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικώς είναι:
‐

οι εργοδότες μπορεί να αποσύρουν κενές θέσεις εργασίας χωρίς να γνωστοποιήσουν
αν η θέση καλύφθηκε από άτομο που αναζητούσε εργασία μέσω του EURES (αυτό
αναφέρθηκε από 21 κράτη μέλη),

‐

οι κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πύλη EURES δεν παρακολουθούνται
συστηματικά (π.χ. οι κενές θέσεις εργασίας παύουν να είναι διαθέσιμες έπειτα από
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα) (16 κράτη μέλη).

Τα εθνικά γραφεία συντονισμού τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Γερμανίας δεν
μετρούν πλέον τέτοιους δείκτες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων που τηρούν με κενές
θέσεις εργασίας, αλλά θα προτιμούσαν να μετρούν την αποτελεσματικότητα βάσει ενός
δείκτη επακόλουθου, όπως το ποσοστό ανεργίας. Επί του παρόντος, η Επιτροπή
επανεξετάζει το σύστημα μέτρησης επιδόσεων του EURES, περιλαμβανομένων των δεικτών
επιδόσεων, αλλά σκοπεύει να διατηρήσει τον δείκτη για τις τοποθετήσεις σε θέσεις
εργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία αυτού του συστήματος, πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που προαναφέρθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή
της αρκετά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων. Τα εργαλεία αυτά επιδέχονται παρ’ όλα αυτά βελτίωση. Επιπλέον, οι
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις με τις οποίες επιχειρείται η διευκόλυνση της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο του ΕΚΤ δεν μπορούν να

23

Άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/589.
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προσδιοριστούν ή δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους όσον
αφορά το πρόγραμμα EaSI.
Η Επιτροπή προσφέρει σειρά εργαλείων με τα οποία ενημερώνει τους εργαζόμενους
για τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο γνωρίζουν οι πολίτες την ύπαρξη
των εργαλείων αυτών δεν είναι γνωστός. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγέλλουν
περιπτώσεις διακρίσεων εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω διάφορων διαύλων
που διατίθενται, αλλά δεν υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εξακολουθούν να
τίθενται διάφοροι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, παρά τις δράσεις που
αναλαμβάνει η Επιτροπή (βλέπε σημεία 14 έως 28).
Η έρευνα για το εργατικό δυναμικό είναι το βασικό εργαλείο που διαθέτει η Επιτροπή
για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, αλλά δεν
καταφέρνει εντούτοις να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα των ροών και των προτύπων της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Μολονότι σε επίπεδο κρατών μελών υπάρχουν
στοιχεία καλύτερης ποιότητας, η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ –
προκειμένου να προαχθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού– εξακολουθεί να είναι
μια διαδικασία υπό εξέλιξη (βλέπε σημεία 29 έως 34).
Η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
τόσο στο πλαίσιο του ΕΚΤ όσο και στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI. Η ομοιότητα των
σχετικών στόχων καθιστά δύσκολη την επίτευξη της μεταξύ τους συμπληρωματικότητας. Ο
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη το ΕΚΤ προκειμένου να στηρίξουν την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δεν είναι γνωστός στην Επιτροπή. Το πλαίσιο
παρακολούθησης του προγράμματος EaSI βρίθει αδυναμιών. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του προγράμματος EaSI έχει περιορισμένο αντίκτυπο από την άποψη των
καταγεγραμμένων τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τον αριθμό των
διακινούμενων εργαζομένων (βλέπε σημεία 35 έως 50).
Η πύλη EURES θα καταστεί ένα πραγματικό εργαλείο εύρεσης εργασιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μόνον αν διευθετηθούν αδυναμίες όπως το χαμηλό ποσοστό των κενών θέσεων
εργασίας που δημοσιεύονται σε αυτή (βλέπε σημεία 51 έως 60).
Για τους λόγους αυτούς συνιστούμε:
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Σύσταση 1 ‐ Μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τα εργαλεία
που τους προσφέρονται προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων και να καταγγέλλουν διακρίσεις
α)

Η Επιτροπή πρέπει να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες της γνωρίζουν την
ύπαρξη των ιστότοπων EURES, «Η Ευρώπη σου» και SOLVIT.

β)

Μόλις γίνει γνωστός ο βαθμός εξοικείωσης των πολιτών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για να βελτιώσουν τη στόχευση και
την προώθηση των εργαλείων αυτών.

Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Ιούλιος του 2018.

Σύσταση 2 ‐ Καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να
προσδιοριστούν τα είδη διακρίσεων εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας
Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί συχνότερα τα ευκόλως προσβάσιμα στοιχεία που έχουν
στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, προκειμένου να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους
τομείς διακρίσεων και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Με τις πληροφορίες
αυτές θα καταστεί δυνατή η καλύτερη στόχευση των δράσεων για την αντιμετώπιση των
διακρίσεων.
Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2018.
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Σύσταση 3 – Βελτίωση της συλλογής και της χρήσης δεδομένων για τα πρότυπα και τις
ροές της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και τις ανισορροπίες της αγοράς
εργασίας
Η Επιτροπή πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να βελτιώσει τη συλλογή στοιχείων
σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τη συγκρισιμότητά τους, ιδίως
όσον αφορά τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού που μετακινείται, καθώς και τις
δυνατότητες της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού να αποκαταστήσει τις
ανισορροπίες της αγοράς εργασίας.
Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα προκύψουν στη συνέχεια στοχευμένες
παρεμβάσεις που θα απευθύνονται στις δεξιότητες και τις ανισορροπίες της αγοράς
εργασίας. Η προετοιμασία αυτή πρέπει να γίνει εγκαίρως, ενόψει της επόμενης περιόδου
προγραμματισμού, ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να βασιστούν στις
πληροφορίες αυτές κατά τη λήψη των αποφάσεών τους σχετικά με τη κατανομή της
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ΕΚΤ.
Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Μάρτιος του 2020.

Σύσταση 4 – Βελτίωση του σχεδιασμού της χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να
στοχεύει στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Επί του παρόντος, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού αποτελεί αντικείμενο δράσεων
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του προγράμματος EaSI. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει
τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης της
ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και η καλύτερη
παρακολούθηση των επιδόσεων της χρηματοδότησης της ΕΕ.
Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Μάρτιος του 2020 (στο πλαίσιο του
νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου).
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Σύσταση 5 – Βελτίωση της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του άξονα EURES
του προγράμματος EaSI, ιδίως όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας
α)

Η Επιτροπή πρέπει να βελτιστοποιήσει το πλαίσιο παρακολούθησης όσον αφορά τα
έργα διασυνοριακής σύμπραξης του άξονα EURES του EaSI, ούτως ώστε να υπάρχει
σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων, των εκροών και των αποτελεσμάτων στο στάδιο
της αίτησης, γεγονός που θα βελτιώσει την υποβολή στοιχείων παρακολούθησης στο
τέλος του έργου, καθώς και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διασυνοριακών
συμπράξεων σε επίπεδο προγράμματος.

β)

Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το σύστημα μέτρησης επιδόσεων του άξονα EURES του
EaSI, παρέχοντας στα κράτη μέλη λεπτομερείς προδιαγραφές για τη συλλογή και
ανάλυση στοιχείων, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μεριμνούν για τη συλλογή
αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες του EURES, ιδίως όσον αφορά τις
τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Ιούλιος του 2018.

Σύσταση 6 – Άρση των περιορισμών της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES
Τα κράτη μέλη πρέπει να άρουν τους περιορισμούς που εμφανίζει επί του παρόντος η πύλη
για την επαγγελματική κινητικότητα EURES προκειμένου αυτή να καταστεί ένα «πραγματικό
ευρωπαϊκό εργαλείο εύρεσης εργασίας και πρόσληψης» μέχρι το 2018. Για να επιτευχθεί
αυτό πρέπει:
α)

να εξασφαλιστεί ότι θα αναρτώνται στο EURES περισσότερες κενές θέσεις εργασίας
από τις ΔΥΑ, κάτι που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποσαφηνίσουν τις
συνθήκες υπό τις οποίες οι εργοδότες δύνανται να επιλέγουν να μην δημοσιεύουν τις
κενές θέσεις εργασίας τους στο EURES,

β)

να βελτιωθεί η ποιότητα των αγγελιών εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΔΥΑ των
κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στην πύλη EURES θα αναρτώνται μόνο
αγγελίες εργασίας με ποιοτικές πληροφορίες, όπως με καταληκτική ημερομηνία
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υποβολής αίτησης, το είδος της προσφερόμενης εργασίας και λεπτομέρειες για τις
αποδοχές και τον τόπο εργασίας. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών θα οδηγήσει σε
καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους αναζητούντες εργασία όσο και για τους
εργοδότες.
Ημερομηνία‐στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Ιούλιος του 2019.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα II, του οποίου προεδρεύει η Iliana IVANOVA,
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του
της 24ης Ιανουαρίου 2018.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus‐Heiner LEHNE
Πρόεδρος

1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επισκόπηση της αξιολόγησης στην οποία υποβάλαμε τις δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την άρση των εμποδίων που παρακωλύουν
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

ΝΑΙ
Έλλειψη
πληροφόρησης
σχετικά με τα
νομικά δικαιώματα
που κατοχυρώνουν
την ελεύθερη
κυκλοφορία των
εργαζομένων

Έλλειψη επαρκούς
πληροφόρησης
σχετικά με

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής

Η Επιτροπή δημιούργησε:

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου
ΝΑΙ1

Η Ευρώπη σου
EURES

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την πύλη για την
επαγγελματική κινητικότητα EURES σε
συνεργασία με τις εθνικές ΔΥΑ.

Οι ιστότοποι «Η Ευρώπη σου» και EURES
αποτελούν καλή βάση πληροφόρησης
σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα και τις
εθνικές αγορές εργασίας.
Το SOLVIT είναι ένα άρτιο σύστημα
καταγγελιών για περιπτώσεις άνισης
μεταχείρισης από εθνικές διοικητικές αρχές
και ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου‐Συμβουλές»
παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με
νομικό εμπειρογνώμονα.

SOLVIT

ΝΑΙ

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

Δεν έχει
διευθετηθεί
πλήρως

Η πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα
EURES εξακολουθεί να είναι μια ελλιπής
δεξαμενή κενών θέσεων εργασίας, καθώς δεν
περιλαμβάνονται σε αυτή όλες οι κενές

2

Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

ευκαιρίες
απασχόλησης

Διαφορές στην
κοινωνική
ασφάλιση

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή
παρουσίασε πρόταση κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση των
κανόνων της ΕΕ για τον συντονισμό της
κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος είναι ο
εκσυγχρονισμός των ισχυόντων κανόνων
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί
είναι δίκαιοι, σαφείς και ευκολότερα
εφαρμοστέοι, μέσω της ενίσχυσης της
διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου σε
ορισμένους τομείς συντονισμού της
κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση της
Επιτροπής έχει διαβιβαστεί προς συζήτηση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

ΝΑΙ

Ο κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 και ο
εκτελεστικός κανονισμός του άπτονται των
εξής βασικών πτυχών:

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

θέσεις εργασίας στις οποίες έχει πρόσβαση
μια εθνική ΔΥΑ.

Οι κενές θέσεις εργασίας που αναρτώνται στο
EURES από τις εθνικές ΔΥΑ είναι συχνά
ελλιπείς και έχουν ουσιαστικά περιορισμένη
αξία για τους εργαζόμενους που
ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερικό.

Δεν έχει αρθεί
πλήρως

Τα κράτη μέλη δίνουν επί του παρόντος
μεγαλύτερη έμφαση σε συμπληρωματικές
μορφές συνταξιοδοτικού εισοδήματος, το
οποίο συμπληρώνει τα βασικά εθνικά

3

Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής



διεύρυνση των πτυχών κοινωνικής
ασφάλισης που καλύπτει ο
κανονισμός ούτως ώστε να
περιλαμβάνει υποχρεωτικό
καθεστώς πρόωρης
συνταξιοδότησης∙



ενίσχυση της γενικής αρχής της
ίσης μεταχείρισης και της αρχής
της μεταφερσιμότητας των
παροχών,



η καθιέρωση της αρχής της
χρηστής διοίκησης: οι θεσμικοί
φορείς του κράτος μέλους είναι
υποχρεωμένοι να συνεργάζονται
μεταξύ τους και να παρέχουν
αμοιβαία βοήθεια προς όφελος
των πολιτών,

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Η οδηγία
98/49/ΕΚ σχετικά με την προστασία των
δικαιωμάτων συμπληρωματικής
συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη
μισθωτών δεν καλύπτει τη «φορητότητα» των
συμπληρωματικών συντάξεων, τη
δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς των εν λόγω
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν κανείς
μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος (το
οποίο είναι εντούτοις ήδη δυνατό όσον
αφορά τα εθνικά συνταξιοδοτικά
καθεστώτα).
Η έλλειψη της εν λόγω φορητότητας μπορεί
να αποτελέσει σημαντικό αντικίνητρο για την
κινητικότητα των εργαζομένων.
Η πρόσφατη οδηγία 2014/50/ΕΕ επιδιώκει να
διευθετήσει το ζήτημα αυτό. Καλύπτει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή
της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ

4

Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής



δημιουργία ενός ειδικού
συστήματος (ηλεκτρονική
ανταλλαγή στοιχείων κοινωνικής
ασφάλισης, Electronic Exchange of
Social Security Information —
EESS) προκειμένου να καταστεί
δυνατή η ασφαλής ανταλλαγή
δεδομένων διά ηλεκτρονικών
μέσων μεταξύ εθνικών φορέων.
Τον Ιούλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εγκαινίασε το λογισμικό
στο οποίο θα βασίζεται η εν λόγω
ηλεκτρονική ανταλλαγή. Τα κράτη
μέλη έχουν προθεσμία 2 ετών για
να συνδέσουν τα εθνικά
συστήματά τους προκειμένου να
καταστεί δυνατή η πλήρης
ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων για τους σκοπούς του

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

των κρατών μελών με τη βελτίωση της
απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Τα
κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την
οδηγία στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι τον
Μάιο του 2018.

5

Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής

συντονισμού της κοινωνικής
ασφάλισης.
Η οδηγία 2014/50/ΕΕ σχετικά με την
απόκτηση και τη διατήρηση δικαιωμάτων
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
εγκρίθηκε στις 16 Απριλίου 2014. Θεσπίζει
ελάχιστες προϋποθέσεις για την προστασία
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των
διακινούμενων εργαζομένων.
Η Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο του
2016, ως μέρος της δέσμης μέτρων της για
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,
την αναθεώρηση του κανονισμού 883/2004
και του εκτελεστικού
κανονισμού 987/2009. Η αναθεώρηση
επικεντρώνεται στη στενότερη σύνδεση της
καταβολής παροχών με το κράτος μέλος
που έλαβε τις εισφορές κοινωνικής

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας
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Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

ασφάλισης, κάτι που θα καταστήσει το
σύστημα περισσότερο δίκαιο και ισότιμο.
ΝΑΙ

Αυτόματη αναγνώριση των
πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών
Σύσταση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τα
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Η αναγνώριση των
επαγγελματικών
και ακαδημαϊκών
τίτλων

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
κράτη μέλη

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΤ)
αποτελεί νέο εργαλείο που διευκολύνει την
αναγνώριση αυτή, το οποίο διατίθεται
μόλις από τις 18 Ιανουαρίου 2016. Το
εργαλείο αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται
για πρώτη φορά από μια πρώτη ομάδα
επαγγελμάτων στις 30.6.2017:
καταχωρίστηκαν 3239 αιτήσεις για έκδοση
ΕΕΤ και εκδόθηκαν 1390 ΕΕΤ.

ΝΑΙ
για την
αναγνώριση των
προσόντων σε
νομοθετικώς
κατοχυρωμένα
επαγγέλματα

Δεν έχει αρθεί
πλήρως

Στην έκθεση του 2016 για την κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού διαπιστώνεται ότι η
αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων
παραμένει σημαντικό πρόσκομμα για την
κινητικότητα.
Η Επιτροπή συγκρότησε βάση δεδομένων με
τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα
σε κράτη μέλη και τις αρμόδιες για την
αναγνώριση των προσόντων και των πτυχίων
αρχές στις οποίες πρέπει να αποτείνεται κάθε
ενδιαφερόμενος. Στο πλαίσιο του ελέγχου
διαπιστώθηκε ότι η αναγνώριση πτυχίων για
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα
λειτουργεί εύρυθμα υπό την προϋπόθεση ότι
υλοποιείται σωστά, ενώ το ποσοστό
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Εμπόδια

Αρμοδιότητες

Έχει λάβει
μέτρα η
Επιτροπή;

Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία στα οποία
συνίστατο η δράση της Επιτροπής

Είναι
αποτελεσματικός
ο χειρισμός του
εμποδίου που
παρακωλύει την
κινητικότητα του
εργατικού
δυναμικού από
την οπτική του
εργαζόμενου
για την
αναγνώριση των
επαγγελματικών
προσόντων

Επεξήγηση της αξιολόγησής μας

αποδοχής των υποβληθεισών αιτήσεων ήταν
υψηλό.
Η χρήση της ΕΕΤ μπορεί να επεκταθεί και σε
άλλα επαγγέλματα που διακρίνονται για την
κινητικότητά τους και πληρούν τα κριτήρια
που ορίζονται στην οδηγία για τα
επαγγελματικά προσόντα. Ωστόσο, δεν
προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία για
τη διεύρυνση αυτή, η οποία θα εξεταστεί
αφότου αποκτηθεί περαιτέρω πρακτική
εμπειρία από τη λειτουργία της και αφού
πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων
των αρχών των κρατών μελών. Η Επιτροπή
αξιολογεί επί του παρόντος τις εμπειρίες που
αποκόμισε από το πρώτο έτος λειτουργίας
της ΕΕΤ.
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Δεδομένου ότι δεν έχει μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο είναι ενημερωμένο γενικά το κοινό σχετικά την ύπαρξη των συστημάτων αυτών, δεν μπορεί να
διακριβωθεί αν όλοι οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος έχουν λάβει γνώση αυτών των εργαλείων.

1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Επισκόπηση της αξιολόγησης στην οποία υποβάλαμε 23 έργα διασυνοριακής σύμπραξης στο πλαίσιο του άξονα EURES του EaSI
Τιμή βάσης

Τιμές‐στόχος

Παρακολούθηση

Συμμετέχοντα κράτη μέλη

Διατεθείσα (μέγιστη)
επιχορήγηση της ΕΕ

Ποσοστό
εκτέλεσης

2015/0062 EURADRIA 2015

IT, SI, HR

193 159.97

82.95%

12345789

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

2015/0272 EURADRIA 2016

IT, SI

198 014.90

76.23%

123467

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

VS/2015/0096 Northen Ireland/ Rep of Ireland 2015

IE, UK

220 663.32

82.46%

1235789

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

VS/2015/0283 Northern Ireland/Rep of Ireland 2016

IE, UK

221 283.35

86.01%

12345689

Ναι

Όχι*

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

VS/2015/0065 Galicia‐North Portugal 2015

ES, PT

205 581.27

65.69%

124578

Ναι

Όχι*

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/0279 Galicia‐North Portugal 2016

ES, PT

233 254.30

69.11%

1234567810

Ναι

Όχι*

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

VS/2015/0066 Bayern‐Tschechien 2015

DE, CZ

335 107.34

68.98%

123478

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ονομασία έργου

Στόχοι

Ποιοτική

Ποσοτική

Εκροή

Επακόλουθο

Εκροή

Επακόλουθο

DE, CZ

708 075.60

82.95%

123478

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

VS/2015/0072 Oberrhein 2015

DE, FR, (SW)

485 053.56

76.22%

123478

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/0314 Oberrhein 2016

DE, FR, (SW)

460 806.23

91.20%

12345678

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

DK, SE

198 172.19

84.70%

123489

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016

VS/2015/0068 Oresund 2015
VS/2015/0278 Oresund 2016

DK, SE

195 512.96

80.97%

1234569

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

VS/2015/0082 Scheldemond 2015

NL, BE

213 504.91

71.24%

123678

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

NL, BE

214 281.46

77.29%

123456789

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/0084 ERW‐ERMN‐EMR 2015

DE, BE, NL

617 629.20

87.99%

1234578

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/00281 ERW‐ERMN‐EMR 2016

DE, BE, NL

671 117.63

72.60%

123456789

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/0095 Triregio 2015

DE, CZ, PL

216 130.78

85.32%

12345789

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

VS/2015/0266 Triregio 2016

DE, CZ, PL

261 093.85

77.22%

1234568910

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

VS/2015/0285 Scheldemond 2016

VS/2015/0101 Grande Region 2015

FR, BE, DE, LU

600 000

100.00%

123478

VS/2015/0277 Grande Region 2016

FR, BE, DE, LU

646 242.28

97.87%

123456789

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

HU, AT

254 188.53

86.23%

123458

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

VS/2015/0111 Pannonia 2015
VS/2015/0268 Pannonia 2016

HU, AT

278 728

98.04%

12345689

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

VS/2015/0287 Beskydy 2016

CZ, PL, SK

272 124.90

43.58%

12345678910

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Σημ.:
Στόχοι: συμπληρώνονται με τον αριθμό των δραστηριοτήτων που επελέγησαν: 1) Εξυπηρέτηση πελατών για εργαζόμενους 2) Εξυπηρέτηση πελατών για εργοδότες 3) Διευκόλυνση της αντιστοίχισης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας 4) Μονοαπευθυντική θυρίδα 5) Σχεδιασμός και εκτέλεση καινοτόμων
υπηρεσιών 6) Παρακολούθηση των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας 7) Παρακολούθηση της κινητικότητας 8) Ενίσχυση της συνεργασίας των διασυνοριακών συμπράξεων 9) Ειδικά έργα εύρεσης εργασίας (π.χ. ΜΜΕ) 10) Δημιουργία νέων φορέων παροχής βοήθειας.
* Το «Όχι» σημαίνει ότι υπάρχουν μεν στατιστικά στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ποσοτική τιμή βάσης, αλλά δεν χρησιμοποιούνται με συνέπεια (δεν παρακολουθούνται).

Πηγή: ΕΕΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ»
ΣΥΝΟΨΗ
Ι. Το 2018 η ΕΕ θα γιορτάσει την 50ή επέτειο του κανονισμού για τη θέσπιση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει σημειωθεί μεν σημαντική πρόοδος
από το 1968 στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, όπως
αποδεικνύεται από τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ),
ωστόσο εξακολουθεί να είναι αναγκαία η διασφάλιση ότι οι κανόνες και τα μέσα της ΕΕ
επιβάλλονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η συγκεκριμένη ανάγκη οδήγησε την
Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2018, τη σύσταση μιας
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Η εν λόγω ειδική έκθεση του ΕΕΣ παρέχει μια χρήσιμη ανάλυση και
συστάσεις για το ζήτημα αυτό.
ΙΙΙ. Δραστηριότητες ενημέρωσης περιλαμβάνονται στις στρατηγικές και τις δραστηριότητες
επικοινωνίας για κάθε συναφές μέσο και εργαλείο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές,
είναι δυνατή η επαρκής παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων από το
πρόγραμμα EaSI δράσεων με τις οποίες επιχειρείται η διευκόλυνση της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού.
IV. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στην κινητικότητα. Για τον
λόγο αυτό, εξακολουθεί να θεωρεί την κινητικότητα μια από τις πρώτες προτεραιότητές της, μέσω
της ενίσχυσης της βασικής νομοθεσίας και των μέσων της, καθώς και μέσω της παρουσίασης νέων
φιλόδοξων πρωτοβουλιών.
V. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή εισήγαγε ειδικές διατάξεις σχετικά με το εν λόγω θέμα
στην πρόταση κανονισμού για το EURES. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να συμβάλουν στην
ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589. Η Επιτροπή αναμένει ότι, με
την πάροδο του χρόνου, κάτι τέτοιο θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των στοιχείων
σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού.
VI. Το ΕΚΤ προσδιορίζει ήδη 18 επενδυτικές προτεραιότητες. Πολλές από τις «τομεακές»
επενδυτικές προτεραιότητες έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην εύρεση εργασίας (ή καλύτερης
εργασίας) και να διασφαλίσουν δικαιότερες ευκαιρίες διαβίωσης για όλους. Ως εκ τούτου, η
συγκεκριμένη στήριξη ενισχύει τις πιθανότητες κάθε εργαζομένου να βρει εργασία όπου είναι
απαραίτητος(η), εντός ή εκτός της περιφέρειας/του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει. Επιπλέον,
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει επίσης να πληρούν τα λεγόμενα κριτήρια θεματικής
συγκέντρωσης (βλ. άρθρο 4 του κανονισμού 1304/2013). Η προσθήκη οιασδήποτε επενδυτικής
προτεραιότητας θα οδηγήσει στην άμβλυνση της συγκεκριμένης εστίασης.
VII. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι οι συνέργειες μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και επιδιώκει
να βελτιώσει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της και να τα καταστήσει περισσότερο διαφανή,
βελτιώνοντας το σύστημα παρακολούθησης.
VIII. Το τυποποιημένο υπόδειγμα για την τελική έκθεση τεχνικής εφαρμογής περιλαμβάνει ένα
τμήμα σχετικά με τα αποτελέσματα της στήριξης στην ενότητα με τα ποσοτικά στοιχεία, όπου
πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των παροχών πληροφόρησης, συμβουλών, τοποθετήσεων σε
θέσεις εργασίας και υπηρεσιών πρόσληψης. Πρόκειται για έναν από τους δείκτες που συνδέεται
συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως στο πλαίσιο διασυνοριακών συμπράξεων.
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Επομένως, υπάρχει σαφής βάση για συνεπή υποβολή εκθέσεων σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
Επιπλέον, οι συντονιστές έργων συνήθως διευκρινίζουν με περισσότερες λεπτομέρειες τα
αποτελέσματά τους στην ενότητα της έκθεσης σχετικά με τα ποιοτικά στοιχεία, όπου
επισημαίνονται και διευκρινίζονται οι ποσοτικοί δείκτες που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο
διασυνοριακής σύμπραξης π.χ. ο αριθμός των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια οι
εν λόγω δείκτες διαδίδονται και κοινοποιούνται μέσω εκθέσεων παρακολούθησης σχετικά με έργα
και οργανώσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI και διατίθενται στον
δικτυακό τόπο EUROPA (επί του παρόντος, έχουν δημοσιοποιηθεί 7 τόμοι· ο επόμενος βρίσκεται
στο στάδιο της προετοιμασίας).
IX. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)
2016/589.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι είναι αρμοδιότητα των κατόχων των στοιχείων στους εθνικούς
ιστότοπους εύρεσης εργασίας να εξασφαλίσουν την εγγενή ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα των
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως επισημαίνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589. Εντός
του πλαισίου που καθορίζεται από τον εν λόγω κανονισμό, οι εθνικοί φορείς παροχής δεδομένων
επιτρέπουν στην Επιτροπή να ανακτά δεδομένα από τους εθνικούς ιστότοπους εύρεσης εργασίας,
δεν είναι όμως αρμόδια να διορθώνει ή να τροποποιεί τα δεδομένα τους. Σε περίπτωση που
εντοπίσει τυχόν τεχνικές αναντιστοιχίες, συμβάντα ή παρωχημένα στοιχεία, υποβάλλει αναφορά
στον αρμόδιο εθνικό φορέα παροχής δεδομένων και του ζητεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η
συγκεκριμένη εντολή ενημέρωσης σχετικά με ανωμαλίες δεν καλύπτει τη δυνατότητα σχολιασμού
της εγγενούς ποιότητας (του περιεχομένου) των δεδομένων σχετικά με κενές θέσεις εργασίας.
X. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο ρόλος του προσωπικού του EURES έγκειται στην παροχή
ενημέρωσης και καθοδήγησης στους εργαζομένους, καθώς και στην παροχή συνδρομής όσον
αφορά την αντιστοίχιση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. Οι επαφές με εργαζομένους που
αναζητούν πληροφορίες ή έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα με στόχο την επίλυση των εν λόγω
ζητημάτων θεωρούνται επίσης πολύτιμα αποτελέσματα της παροχής στήριξης στον πληθυσμόστόχο.
Ο βαθμός επιτυχίας της τοποθέτησης πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με τον αριθμό των
συγκεκριμένων αιτημάτων για παροχή συνδρομής όσον αφορά την τοποθέτηση. Τα ποσοστά
τοποθέτησης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τον πληθυσμό-στόχο (βαθμός εμπειρίας και
κατάλληλες δεξιότητες) και ανάλογα με τη φύση της κενής θέσης εργασίας (δυσκολία πλήρωσης ή
όχι). Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει στόχους ή κριτήρια αναφοράς ως προς το
γενικό ποσοστό επιτυχούς τοποθέτησης.
XI.
α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και τονίζει ότι λαμβάνει ήδη μέτρα για την αύξηση της
χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων.
β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Το έργο της προγραμματιζόμενης Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (βλ. απάντηση στο σημείο Ι) θα
βοηθήσει την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τις εν λόγω πληροφορίες.
γ) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται εν μέρει στα κράτη μέλη.
Στον βαθμό που την αφορά, η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και τονίζει ότι λαμβάνει ήδη μέτρα
για την αύξηση της χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων.
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δ) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση εφόσον στόχος της είναι να διερευνήσει τον τρόπο της εν
γένει βελτίωσης του σχεδιασμού της χρηματοδότησης της ΕΕ για την κινητικότητα των
εργαζομένων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
XII.
ε) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
στ) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για άρση των περιορισμών της, αξιοποιώντας τις
προτάσεις του ΕΕΣ, δηλαδή παρακολουθώντας στενότερα την εφαρμογή της διάταξης που αφορά
την επιλογή εξαίρεσης των εργοδοτών και στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών για
βελτίωση του οικείου επιπέδου ποιότητας των κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται εν γένει.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8. Η νομοθετική αρχή αποφάσισε το 2017 να επανεξετάσει τα κατώτατα όρια μεταξύ των τριών
αξόνων του προγράμματος EaSI, εισάγοντας μεγαλύτερη ευελιξία και, ως εκ τούτου, τη
δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για τον άξονα EURES.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Η πύλη επαγγελματικής κινητικότητας EURES είναι ο δικτυακός τόπος του χώρου Europa.EU
με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το 2017 (καταληκτική ημερομηνία 4/12/2017), με 14,12
εκατομμύρια επισκέψεις και 46,2 εκατομμύρια προβολές. Η Επιτροπή κατανοεί ότι τα 2 κριτήρια
που αναφέρει το ΕΕΣ (αναζητήσεις στον ιστό ή τύχη) αποδεικνύονται αρκετά αποτελεσματικά. Η
Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι αυτό αντικατοπτρίζει το αποτελεσματικό έργο ενημέρωσης που
επιτελείται επιτόπου από τους ειδικούς εταίρους.
30. Η κύρια πηγή είναι η έρευνα εργατικού δυναμικού, διότι είναι μια εναρμονισμένη έρευνα που
επιτρέπει την ουσιαστική συγκρισιμότητα μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν (με επίκεντρο την ιθαγένεια ή τη χώρα γέννησης) είναι συγκεντρωτικά στον βαθμό
που πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια αξιοπιστίας των δειγματοληπτικών ερευνών.
Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η έρευνα εργατικού δυναμικού έχει μεγάλη αξία για την ανάλυση της
ενδοενωσιακής κινητικότητας (και της μετανάστευσης) του εργατικού δυναμικού. Η συγκεκριμένη
αξία της έρευνας εργατικού δυναμικού αναγνωρίζεται παγκοσμίως από την πανεπιστημιακή και
πολιτική έρευνα, και αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε
ερωτήματα σχετικά με την ενδοενωσιακή κινητικότητα, τη μετανάστευση κ.λπ.
31. Οι περιορισμοί της έρευνας εργατικού δυναμικού που επισημαίνονται από το ΕΕΣ
αντιμετωπίζονται προοδευτικά από το στατιστικό σύστημα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η
έρευνα εργατικού δυναμικού δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει συγκεκριμένα τα
μετακινούμενα άτομα και τους μετανάστες της ΕΕ, αλλά το σύνολο του πληθυσμού.
Πρώτη περίπτωση: Τα κράτη μέλη προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή αλλοδαπών και να
εφαρμόσουν μεθόδους για να διορθώσουν τη μη απάντηση. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες
χρησιμοποιούν την εθνικότητα για να διορθώσουν τη μη απάντηση αλλά και κατά τη διαδικασία
στάθμισης. Τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις παρέχονται συχνά και σε ξένες γλώσσες.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τη Eurostat για την αύξηση των ποσοστών ανταπόκρισης γενικά.
Δεύτερη περίπτωση: Μολονότι ο κανόνας των 12 μηνών οδηγεί σε υπο-εκτίμηση της πολύ
πρόσφατης μετανάστευσης και των βραχυπρόθεσμων και εποχιακών εργαζομένων, δίνει ωστόσο
μια πιο συνεκτική συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας, και για τους αλλοδαπούς.
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Τρίτη περίπτωση: Συνολικός στόχος είναι να υπάρχει ένα επαρκώς μεγάλο δείγμα που επιτρέπει
την ανάλυση ενός ευρέος φάσματος χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς στην αγορά εργασίας, με
βάση την ιθαγένεια και/ή τη χώρα γέννησης, σε αξιόπιστο επίπεδο. Αυτό ισχύει συνήθως για τα
μεγαλύτερα κράτη μέλη και τη Δυτική Ευρώπη, όχι όμως για όλες τις χώρες ή τις περιφέρειες.
Εάν η έρευνα εργατικού δυναμικού δεν προβλέπει αξιόπιστες κατανομές σύμφωνα με την ιθαγένεια
και/ή τη χώρα γέννησης σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το
φαινόμενο της ενδοενωσιακής κινητικότητας και μετανάστευσης στις εν λόγω χώρες είναι σπάνιο ή
ακόμα και αμελητέο.
32. Προκειμένου να αναλύσει τις ροές κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή αρχικά
χρησιμοποιεί εναρμονισμένα στοιχεία που παρέχονται από την Eurostat (κυρίως δημογραφικά και
στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Σε περίπτωση που απαιτείται λεπτομερέστερη
ανάλυση, η Επιτροπή χρησιμοποιεί την αναφερθείσα συλλογή που καταρτίζεται από κοινού με τα
κράτη μέλη.
Μολονότι οι εν λόγω πρόσθετες πηγές δεδομένων δεν είναι εναρμονισμένες με την Eurostat,
μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά πολύτιμες σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν
διατίθενται άλλα αξιόπιστα ή συγκρίσιμα δεδομένα. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην έκθεση
του 2015 σχετικά με τη λειτουργία των μεταβατικών ρυθμίσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων από την Κροατία.
Εκτός από τη συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, έχει
θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ μια ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον συντονισμό της
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών (βλ. άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
987/2009) προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία των κανόνων συντονισμού της ΕΕ για την
κοινωνική ασφάλιση.
34. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι εισήγαγε σχετικές διατάξεις στην πρόταση κανονισμού για το
EURES, ακριβώς με στόχο τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τις ελλείψεις ή τα
πλεονάσματα εργατικού δυναμικού. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να συμβάλουν στην
ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589. Η Επιτροπή αναμένει ότι, με
την πάροδο του χρόνου, κάτι τέτοιο θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των στοιχείων.
40. Η Επιτροπή επέλεξε να διενεργήσει μία μόνο έρευνα μεταξύ των κρατών μελών το 2015, σε μια
περίοδο που τα περισσότερα κράτη μέλη είχαν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους,
προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο προγραμματισμού της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Επιπλέον, μολονότι η Επιτροπή δεν παρακολούθησε
συστηματικά την πορεία προόδου των εν λόγω δράσεων, επέλεξε να στηρίξει τα κράτη μέλη
διοργανώνοντας μια εκδήλωση αμοιβαίας μάθησης και δικτύωσης EURES–ΕΚΤ, στις 17-18
Νοεμβρίου 2015. Στην εκδήλωση συμμετείχαν προσωπικό διαχείρισης και διαχειριστές έργων του
ΕΚΤ για την ενδοενωσιακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και συναφών έργων του
EURES προκειμένου να εντοπίσουν ορθές πρακτικές. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι
ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει το ΕΚΤ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του EURES, και
επισημάνθηκε ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει κάτι νέο σε σχέση με τις υπηρεσίες.
41. Το ΕΚΤ προσδιορίζει ήδη 18 επενδυτικές προτεραιότητες. Πολλές από τις «τομεακές»
επενδυτικές προτεραιότητες έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην εύρεση εργασίας (ή καλύτερης
εργασίας) και να διασφαλίσουν δικαιότερες ευκαιρίες διαβίωσης για όλους. Ως εκ τούτου, η
συγκεκριμένη στήριξη ενισχύει τις πιθανότητες κάθε εργαζομένου να βρει εργασία όπου είναι
απαραίτητος(η), εντός ή εκτός της περιφέρειας/του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει.
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Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει επίσης να πληρούν τα λεγόμενα κριτήρια
θεματικής συγκέντρωσης (βλ. άρθρο 4 του κανονισμού 1304/2013). Η προσθήκη οιασδήποτε
επενδυτικής προτεραιότητας θα οδηγήσει στην άμβλυνση της συγκεκριμένης εστίασης.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 42 και 43
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το EaSI δρα συμπληρωματικά προς το ΕΚΤ στον τομέα της επίτευξης του
στόχου που τίθεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη, προωθώντας την κοινωνική καινοτομία. Η βασική λογική για την προώθηση της
κοινωνικής καινοτομίας από το ΕΚΤ μοιάζει με την προσέγγιση των έργων του EaSI, η οποία
συνίσταται στη δοκιμή, την αξιολόγηση και την τελική κλιμάκωση των καινοτομιών.
Στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της πρόσβασης στις αγορές εργασίας,
υπάρχουν συμπληρωματικότητες με το ΕΚΤ. Τα έργα του EaSI έχουν διακρατική διάρθρωση, ενώ
οι δράσεις του ΕΚΤ υλοποιούνται εντός του πεδίου ενός κράτους μέλους βάσει εθνικών κανόνων.
Οι δράσεις του ΕΚΤ επικεντρώνονται στη στήριξη μεμονωμένων εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο
(παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας), ενώ το EaSI παρέχει
οριζόντια στήριξη στη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης εργασίας (EURES)
συνολικά. Το EaSI στηρίζει επίσης έργα που επιτρέπουν την προσέγγιση συγκεκριμένων ομάδων
στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ με βάση τους ίδιους κανόνες, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ίση
μεταχείριση καθώς και το σκεπτικό των προγραμμάτων (δηλαδή στοχευμένα καθεστώτα
κινητικότητας, όπως το καθεστώς «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» για νέους
διακινούμενους εργαζομένους). Έτσι, η χρηματοδότηση του EaSI συμπληρώνει, με τις ειδικές του
υπηρεσίες, τη γενικότερη παροχή πληροφοριών, συνδρομής και καθοδήγησης σε εργαζομένους που
ενδιαφέρονται για την κινητικότητα.
Όπως προκύπτει από πρόσφατο ερευνητικό έργο, ο εξορθολογισμός ορισμένων κανόνων σε όλα τα
ταμεία θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγιστοποίηση του δυναμικού των εν λόγω
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών μεταξύ EaSI και ΕΚΤ.
45. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πολλά έργα διασυνοριακής σύμπραξης έχουν επαναλαμβανόμενες
δραστηριότητες, δεδομένου ότι αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμούστόχου με τρόπους με τους οποίους τα άτομα έχουν παραδοσιακά εργαστεί. Ωστόσο, προκειμένου
να ενθαρρυνθεί επίσης η καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών σε διασυνοριακές περιοχές, η
Επιτροπή εισήγαγε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016 ένα ειδικό σκέλος για την
υποβολή αιτήσεων που αφορούν νέες μορφές δραστηριοτήτων σχετικά με τη διασυνοριακή
συνεργασία/με νέες διασυνοριακές συμπράξεις. Στο εν λόγω σκέλος επελέγη ένα έργο.
46. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης ποσοτικής τιμής βάσης και ποσοτικών στόχων
για τη μέτρηση της προόδου και τονίζει ότι τα υποδείγματα για την υποβολή αιτήσεων έργων και
εκθέσεων αποτελεσμάτων αποσκοπούν στη διευκόλυνση της παροχής τέτοιων στοιχείων.
47. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ εκροών και αποτελεσμάτων, εκτιμά
όμως επίσης τη δυσκολία των δικαιούχων των έργων να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εν
λόγω συνδέσεις εντός χρονικού πλαισίου ενός έτους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί
κατά πόσο είναι ενδεχομένως καλύτερο να προβλεφθεί μεγαλύτερη περίοδος υλοποίησης για τα
έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στον εν λόγω τομέα.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 49 και 50
Το υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που
συμβάλλουν στην παρακολούθηση διασυνοριακών συμπράξεων σε επίπεδο προγράμματος.
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Στην πιο πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης επιδόσεων του EaSI για την περίοδο 2015-20161
αναλύεται η κάλυψη διασυνοριακών συμπράξεων μέσω ορισμένων βασικών δεικτών επιδόσεων.
Το 2018 προβλέπεται αναθεώρηση και κριτική ανάλυση του συνολικού συστήματος των βασικών
δεικτών επιδόσεων στο πλαίσιο της επόμενης σύμβασης παρακολούθησης επιδόσεων του
προγράμματος EaSI.
Το τυποποιημένο υπόδειγμα για την τελική έκθεση τεχνικής εφαρμογής περιλαμβάνει ένα τμήμα
σχετικά με τα αποτελέσματα της στήριξης στην ενότητα με τα ποσοτικά στοιχεία, όπου πρέπει να
συμπληρωθεί ο αριθμός των παροχών πληροφόρησης, συμβουλών, τοποθετήσεων σε θέσεις
εργασίας και υπηρεσιών πρόσληψης. Πρόκειται για έναν από τους δείκτες που συνδέεται
συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως στο πλαίσιο διασυνοριακών συμπράξεων.
Επομένως, υπάρχει σαφής βάση για συνεπή υποβολή εκθέσεων σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
Επιπλέον, οι συντονιστές έργων συνήθως διευκρινίζουν με περισσότερες λεπτομέρειες τα
αποτελέσματά τους στην ενότητα της έκθεσης σχετικά με τα ποιοτικά στοιχεία, όπου
επισημαίνονται και διευκρινίζονται οι ποσοτικοί δείκτες που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο
διασυνοριακής σύμπραξης π.χ. ο αριθμός των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια οι
εν λόγω δείκτες διαδίδονται και κοινοποιούνται μέσω εκθέσεων παρακολούθησης σχετικά με έργα
και οργανώσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI και διατίθενται στον
δικτυακό τόπο EUROPA (επί του παρόντος, έχουν δημοσιοποιηθεί 7 τόμοι· ο επόμενος βρίσκεται
στο στάδιο της προετοιμασίας)2.
53. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το ποσοστό των διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας σε εθνικό
επίπεδο οι οποίοι δημοσιοποιούνται στην πύλη EURES εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό παρουσιάζεται ετησίως στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας
αγοράς τον οποίο δημοσιεύει η Επιτροπή (βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/).
Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589,
όπως επισημαίνεται ανωτέρω.
54. Η Επιτροπή αποδέχεται ότι ενδεχομένως υπάρχουν μειούμενα ποσοστά σε ορισμένα κράτη
μέλη. Η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 θα επιλύσει το εν λόγω ζήτημα.
55. Ο μηχανισμός εξαίρεσης στον οποίο κάνει σαφή αναφορά το ΕΕΣ προϋποθέτει ότι το αίτημα
πρέπει να είναι «δεόντως αιτιολογημένο βάσει των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη εργασία
προσόντων και ικανοτήτων». Συνεπώς, η εξαίρεση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους
από μεμονωμένο εργοδότη και απαιτεί έλεγχο από τον πάροχο δεδομένων (δημόσια υπηρεσία
απασχόλησης ή άλλο). Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
56. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι το υφιστάμενο επίπεδο διαφάνειας των στοιχείων σχετικά με τις
κενές θέσεις εργασίας δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας.
Ένας από τους βασικούς στόχους του νέου κανονισμού ((ΕΕ) 2016/589) για το EURES είναι η
αύξηση της διαφάνειας στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών και των εταίρων του
EURES, μέσω της διάθεσης στην πύλη EURES όλων των κενών θέσεων που δημοσιοποιούνται
μέσω των ΔΥΑ και άλλων μελών και εταίρων του EURES. Η βασική πράξη εισήγαγε έναν ενιαίο
και εξαντλητικό κατάλογο εξαιρέσεων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση σε επίπεδο ΕΕ των κενών
θέσεων εργασίας που δημοσιοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε
σχέση με το παρελθόν, όταν, για παράδειγμα, ορισμένες χώρες δεν δημοσιοποιούσαν τις κενές
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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θέσεις εργασίας που αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου (μικρότερου των έξι μηνών).
Επιπλέον, ο κανονισμός δεν επιτρέπει πλέον να εξαιρούνται στοιχεία που διατίθενται σε
περιφερειακό επίπεδο στις ΔΥΑ, δεδομένου ότι η υποχρέωση καλύπτει όλα τα δημοσιοποιημένα
στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας που έχουν στην κατοχή τους οι ΔΥΑ.
Επιπλέον, τα εθνικά συστήματα εισδοχής που θα θεσπιστούν από τα κράτη μέλη έως τον Μάιο του
2018 σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να επιδιώκουν την ένταξη άλλων οργανισμών στο
δίκτυο, όπως οργανισμοί τριτογενούς τομέα ή ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Η προσέγγιση
αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη
διαφάνεια των εθνικών αγορών εργασίας και, κατά συνέπεια, της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Τα εν λόγω μέτρα, εφόσον υλοποιηθούν ορθά, θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των κενών
θέσεων εργασίας και θα αντιμετωπίσουν, κατά τα προσεχή έτη, το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί.
Είναι δύσκολο να γίνει μια εκτίμηση του συνολικού μεριδίου της αγοράς (της ΕΕ) και είναι
σκόπιμο να εξεταστούν διάφορες χώρες και διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τα μερίδια
αγοράς. Από τη σύγκριση αριθμητικών στοιχείων από την πύλη EURES με τον συνολικό αριθμό
των κενών θέσεων εργασίας στις χώρες, όπως παρέχονται από την Eurostat, οι υπηρεσίες της
Επιτροπής έχουν αντλήσει διαφορετικά αποτελέσματα (βλ. τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας
αγοράς).
Οι δημοσιοποιήσεις των κενών θέσεων εργασίας που διατίθενται στις βάσεις δεδομένων των ΔΥΑ
εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την αποστολή της διοίκησης των ΔΥΑ και τη διαχείριση ποιότητας
που διασφαλίζουν.
Η Επιτροπή προτίθεται να παρακολουθεί την εν λόγω κατάσταση από κοινού με τα κράτη μέλη στο
πλαίσιο του συστήματος μέτρησης επιδόσεων του EURES, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2018,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
62. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές, είναι δυνατή η επαρκής παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα EaSI δράσεων με τις οποίες
επιχειρείται η διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στις εκθέσεις παρακολούθησης που καταρτίζονται σχετικά με τα
έργα του προγράμματος «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» στο πλαίσιο του άξονα
EURES-EaSI, καθώς και στις δράσεις της Επιτροπής για την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των έργων EaSI γενικά. Η πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης έργων και
οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα EaSI (τόμος 73) περιλαμβάνει 15 έργα που
χρηματοδοτούνται από το EaSI-EURES και ένα ευρύ φάσμα δεδομένων όπως:
- αποτελέσματα έργων, μετρήσιμες επιπτώσεις, επιτεύγματα, διδάγματα,
- διακρατική διάσταση, στρατηγική διάδοσης,
- ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέτρα βιωσιμότητας,
- μέτρα για την ισότητα των φύλων,
- πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, συντονιστής έργου και εταίροι, δικτυακός
τόπος.
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63. Από τα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει εντυπωσιακή χρήση των υφιστάμενων εργαλείων, ιδίως
της πύλης επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Υπάρχουν πράγματι αρκετοί δίαυλοι για τη
λήψη πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την υποβολή
εκθέσεων για τυχόν εμπόδια. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι μια «θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης»
θα αποδειχθεί χρήσιμη – και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της προσεχούς πρότασης για τη θέσπιση
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
64. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η έρευνα εργατικού δυναμικού έχει μεγάλη αξία για την ανάλυση
της ενδοενωσιακής κινητικότητας (και της μετανάστευσης) του εργατικού δυναμικού. Η
συγκεκριμένη αξία της έρευνας εργατικού δυναμικού αναγνωρίζεται παγκοσμίως από την
πανεπιστημιακή και πολιτική έρευνα, και αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να δοθούν
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ενδοενωσιακή κινητικότητα, τη μετανάστευση κ.λπ.
65. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι οι συνέργειες μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και επιδιώκει
να βελτιώσει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της και να τα καταστήσει περισσότερο διαφανή,
βελτιώνοντας το σύστημα παρακολούθησης.
66. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που αναφέρει το ΕΕΣ σε αυτήν
την παράγραφο, καθώς και άλλες (όπως η διαθεσιμότητα βιογραφικών σημειωμάτων) προκειμένου
η πύλη EURES να μετατραπεί σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εργαλείο εύρεσης εργασίας.
67.
Σύσταση 1 - Μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν την ύπαρξη των
εργαλείων που σχετίζονται με την ενημέρωσή τους σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων και την καταγγελία των διακρίσεων
Οι δραστηριότητες εξοικείωσης των πολιτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου
του στοχευμένου πληθυσμού) αποτελούν μέρος των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων
επικοινωνίας κάθε συναφούς μέσου και εργαλείου. Θα μετρηθεί επίσης η αποτελεσματικότητα των
εν λόγω δραστηριοτήτων μέσω έργου (εκ των υστέρων) αξιολόγησης.
α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και τονίζει ότι λαμβάνει ήδη μέτρα, ιδίως για την αύξηση
της χρήσης της πύλης «Η Ευρώπη σου» και για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το
SOLVIT, όπως επισημαίνεται στο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2017.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της «ευρεσιμότητας» των εν λόγω
πυλών, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.
β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και τονίζει ότι λαμβάνει ήδη μέτρα για την αύξηση της
χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων. Ωστόσο, αυτά θα επηρεαστούν από τις διατάξεις για την
προώθηση της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, της οποίας ο κανονισμός βρίσκεται επί του
παρόντος υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Η προβλεπόμενη ημερομηνία-στόχος για
την υλοποίηση εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τον
κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη και από την πορεία υλοποίησης ορισμένων πρωτοβουλιών
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης SOLVIT.
Σύσταση 2 - Καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να
προσδιοριστούν τα είδη διακρίσεων που καταπατούν την ελεύθερη κυκλοφορία
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Το έργο της προγραμματιζόμενης Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) (βλ. απάντηση στο σημείο
Ι) θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τις εν λόγω πληροφορίες.
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Η προβλεπόμενη ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση (Δεκέμβριος 2018) θα εξαρτηθεί επίσης
από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας που αφορά την πρόταση κανονισμού για τη
θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
Σύσταση 3 – Βελτίωση της συλλογής και της χρήσης δεδομένων για τα μοτίβα και τις ροές
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και ανισορροπίες της αγοράς εργασίας
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται εν μέρει στα κράτη μέλη.
Στον βαθμό που την αφορά, η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και τονίζει ότι λαμβάνει ήδη μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ανάγκη αναγνωρίστηκε στην πρόταση κανονισμού για το EURES που υποβλήθηκε το 2014. Το
άρθρο 29 της βασικής πράξης που εκδόθηκε από το ΕΚ και το Συμβούλιο, δηλαδή του κανονισμού
(ΕΕ) 2016/589, αναφέρεται στην ανάγκη παρακολούθησης και δημοσιοποίησης των ροών και των
προτύπων εργασιακής κινητικότητας, και το άρθρο 30 εισάγει την υποχρέωση όλων των κρατών
μελών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού
δυναμικού στις εθνικές και τομεακές αγορές εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες
ομάδες της αγοράς εργασίας και στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
επιφέροντας τη ζητούμενη βελτίωση.
Η Επιτροπή συνεργάζεται αφενός με τα κράτη μέλη για να βελτιώσει τα διαθέσιμα δεδομένα στο
πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό και αφετέρου με τις δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης (ΔΥΑ) με σκοπό να εντοπιστούν οι δυνατότητες κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού.
Στόχος της βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα
εργατικού δυναμικού είναι να χρησιμοποιηθούν πιο άμεσα τα εν λόγω δεδομένα στον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων αντιστοίχισης και πρόσληψης του EURES.
Σύσταση 4 – Βελτίωση του σχεδιασμού της χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να στοχεύει
στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση εφόσον στόχος της είναι να διερευνήσει τον τρόπο εν γένει
βελτίωσης του σχεδιασμού της χρηματοδότησης της ΕΕ για την κινητικότητα των εργαζομένων,
στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Επί του παρόντος, η Επιτροπή καταρτίζει το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και
διεξάγει ορισμένες μελέτες για την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά το ΕΚΤ και το EaSI.
Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος καθεστώτος εξασφαλίζεται επαρκώς η
συμπληρωματικότητα. Όσον αφορά το μέλλον (μετά το 2020), η Επιτροπή θα θέσει τη
συμπληρωματικότητα στον πυρήνα της πρότασής της/των προτάσεών της.
Σύσταση 5 – Βελτίωση της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του άξονα EURES
του προγράμματος EaSI, ιδίως όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας
α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και θα συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση της
παρακολούθησης του EURES, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των έργων που
χρηματοδοτούνται από το EaSI στο πλαίσιο του άξονα EURES.
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τους δικαιούχους των έργων για τη βελτίωση της υποβολής
στοιχείων για τον συγκεκριμένο σκοπό κατά το στάδιο της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα έργα.
β) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται εν μέρει στα κράτη μέλη. Στον βαθμό που
την αφορά, η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
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Το 2016, η Επιτροπή δρομολόγησε την προετοιμασία ενός συστήματος μέτρησης επιδόσεων του
EURES, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, σε ισχύ από τις 12 Μαΐου 2016.
Σκοπός της αναθεώρησης είναι να βελτιωθεί το σύστημα υποβολής εκθέσεων για το EURES, ιδίως
όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει εκτελεστική
πράξη σχετικά με τις ενιαίες λεπτομερείς προδιαγραφές για τη συλλογή και ανάλυση, με στόχο την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου EURES. Οι απαιτήσεις
παρακολούθησης για τα έργα του προγράμματος EaSI στο πλαίσιο του άξονα EURES θα
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις του συστήματος μέτρησης επιδόσεων, μόλις αυτό τεθεί σε
λειτουργία.
Σύσταση 6 – Άρση των περιορισμών της πύλης επαγγελματικής κινητικότητας EURES
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
α) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
β) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για άρση των περιορισμών της, αξιοποιώντας τις
προτάσεις του ΕΕΣ, δηλαδή παρακολουθώντας στενότερα την εφαρμογή της διάταξης που αφορά
την επιλογή εξαίρεσης των εργοδοτών και στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών για
βελτίωση του οικείου επιπέδου ποιότητας των κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται εν γένει.
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Στάδιο

Ημερομηνία

Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του
ελέγχου
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη
ελεγχόμενη μονάδα)
Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν
ακρόασης
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης
ελεγχόμενης μονάδας) σε όλες τις γλώσσες

26.10.2016
17.11.2017
24.1.2018
6.2.2018

Το 2018 γιορτάζουμε την 50ή επέτειο από τη θέσπιση του
ιδρυτικού κανονισμού για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων, μία εκ των τεσσάρων θεμελιωδών
ελευθεριών της Ένωσης.
Διαπιστώσαμε ότι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η
Επιτροπή διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων, πρέπει όμως να γίνουν ευρύτερα γνωστά.
Τα δύο ταμεία της ΕΕ που στηρίζουν την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ και EaSI) έχουν παρόμοιους
στόχους με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η μεταξύ
τους συμπληρωματικότητα, ενώ οι αδυναμίες στο
σύστημα παρακολούθησης αποτελούν πρόσκομμα για την
αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Τέλος,
προκειμένου η πύλη EURES, η οποία παρέχει πρόσβαση σε
κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, να καταστεί ένα
πραγματικό εργαλείο εύρεσης εργασιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, θα πρέπει να διευθετηθούν οι αδυναμίες, όπως το
χαμηλό ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας που
δημοσιεύονται σε αυτή.
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