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Κοινή δέσµευση για την απασχόληση

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ύφεση επηρεάζει πρώτα και κύρια τους ανθρώπους: η κορυφαία πρόκληση για την
ΕΕ σήµερα πρέπει να είναι η πρόληψη της µαζικής ανεργίας, η προώθηση της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την
οικονοµική ανανέωση και τη βιώσιµη ανάκαµψη και µεγέθυνση. Όλα αυτά µπορούν
να επιτευχθούν µόνο µε τη σφυρηλάτηση δεσµών στενότερης συνεργασίας µεταξύ
των ενδιαφερόµενων µερών, µε τον καλύτερο συντονισµό των πολιτικών και µε την
ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων, δηλαδή µε την ανάληψη κοινής δέσµευσης για
την ανάπτυξη και την εφαρµογή ορθών πολιτικών και δράσεων: για τη διατήρηση
βιώσιµων θέσεων εργασίας σε υγιείς οικονοµικές δραστηριότητες και τη στήριξη της
συµµετοχής των πολιτών σε παραγωγικές µορφές απασχόλησης· για την υποστήριξη
των πλέον ευάλωτων οµάδων· και για την προετοιµασία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες του µέλλοντος. Τα µέτρα
που απαιτούνται για την καταπολέµηση του αντίκτυπου της σηµερινής κρίσης στην
απασχόληση και στην κοινωνία πρέπει να συνοδεύονται από τις αναγκαίες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των µακροπρόθεσµων
προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και της δηµογραφικής και κλιµατικής αλλαγής.
Στη στρατηγική της Λισαβόνας της ΕΕ τονίζεται ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας
εξαρτάται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, από ένα υγιές µακροοικονοµικό
πλαίσιο, από επενδύσεις σε δεξιότητες, στην έρευνα και στην υποδοµή, από τη
βελτίωση της νοµοθεσίας και από την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της
καινοτοµίας. Η ΕΕ αντέδρασε άµεσα στην κρίση µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού
οικονοµικού προγράµµατος ανάκαµψης στο οποίο επισηµαίνεται η ανάγκη
αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση· ήδη τα πρώτα
αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι αισιόδοξα και τα δίκτυα κοινωνικής
ασφάλειας λειτουργούν σταθεροποιητικά. Τα µέτρα ανάκαµψης που έλαβαν τα
κράτη µέλη συµφωνούν γενικά µε τους µακροπρόθεσµους µεταρρυθµιστικούς
στόχους της Ένωσης (βλέπε παράρτηµα 1).
Ωστόσο, επειδή η κατάσταση των αγορών εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται εξ
αιτίας της οικονοµικής κρίσης, απαιτείται η ανάληψη συµπληρωµατικής δράσης.
Μετά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών,
το άρχισαν να διερευνούν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να
αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση.
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2.

ΚΟΙΝΗ
∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΕΣ

Η Ευρώπη δεν καλείται µόνο να αντιµετωπίσει την ύφεση, αλλά και να την
µετατρέψει σε ευκαιρία για τη δηµιουργία µιας πιο παραγωγικής, πιο καινοτόµου και
οικονοµίας µε υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και χαµηλές εκποµπές άνθρακα· µιας
οικονοµίας µε ανοικτές και χωρίς αποκλεισµούς αγορές εργασίας που θα συµβάλλει
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ισότητας και θα
προσφέρει θέσεις εργασίας συµβατές µε τις παραµέτρους της ηλικίας, της ισότητας
των δύο φύλων και του συνδυασµού ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. ∆εν
πρόκειται για µια εφάπαξ προσπάθεια αλλά για µη συνεχή συλλογική διαδικασία.
Η κρίση θα µεταβάλει άρδην τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Πρέπει να δοθούν τα
αναγκαία µέσα στους εργαζόµενους και στις εταιρείες ώστε να προσαρµοστούν µε
επιτυχία στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα: να διατηρήσουν βιώσιµες θέσεις
εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, να διευκολύνουν την
επιστροφή στην εργασία και να διαµορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι «πράσινες θέσεις εργασίας» µπορούν να
λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξης των µελλοντικών αγορών εργασίας της
ΕΕ: ήδη σήµερα περισσότερες από 20 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ
µπορούν να χαρακτηριστούν «πράσινες» (10% της συνολικής απασχόλησης), ενώ
από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να διπλασιαστούν φθάνοντας
τα 2,8 εκατοµµύρια έως το 20201.
Η ευελιξία µε ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί την ορθή προσέγγιση για τον
εκσυγχρονισµό και την προώθηση της προσαρµοστικότητας των αγορών εργασίας,
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προετοιµασία για την ανάκαµψη· η
Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων
της ΕΕ, στο πλαίσιο του κοινού προγράµµατος εργασίας, να παρακολουθήσουν την
εφαρµογή των κοινών αρχών της ΕΕ όσον αφορά την ευελιξία µε ασφάλεια και να
αντλήσουν κοινά διδάγµατα.
Στην ανακοίνωσή της «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης»2 η Επιτροπή
υπογραµµίζει ορισµένες παραµέτρους που µπορούν να βοηθήσουν τα κράτη µέλη
στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή κατάλληλων και αποτελεσµατικών πολιτικών για
την απασχόληση. Σ’ αυτή τη βάση, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και οι τρεις
επιστηµονικές συναντήσεις για θέµατα απασχόλησης που πραγµατοποιήθηκαν στη
Μαδρίτη, στη Στοκχόλµη και στην Πράγα τον Απρίλιο του 2009 συνέβαλαν στον
καθορισµό τριών βασικών προτεραιοτήτων: διατήρηση της απασχόλησης,
δηµιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της κινητικότητας· αναβάθµιση των
δεξιοτήτων και αντιστοίχισή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· βελτίωση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση,
της 7ης Μαΐου, επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων για τις εν λόγω προτεραιότητες
µε την επίτευξη συναίνεσης για 10 ενέργειες3.
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Βλέπε: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf
COM(2009) 114 τελικό, της 4ης Μαρτίου 2009.
Βλέπε: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103&langId=en&eventsId=173&furtherEvents=yes
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Αξιοποιώντας τις κοινές αυτές προσπάθειες, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει την
ανάληψη κοινής δέσµευσης για την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ, µε σκοπό την
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών της, καθώς
και µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ, όσον αφορά τις τρεις βασικές
προτεραιότητες µέσω συγκεκριµένων ενεργειών και µε τη στήριξη όλων των
διαθέσιµων κοινοτικών µέσων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ) και του Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση. Οι προτεραιότητες
και οι ενέργειες πρέπει να προσαρµόζονται στη µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας και
στις δηµοσιονοµικές συνθήκες κάθε κράτους µέλους, και να µεγιστοποιούν την
προστιθέµενη αξία της δράσης της ΕΕ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών
µελών και των κοινωνικών εταίρων. Η κοινή δέσµευση πρέπει να ενισχύσει το ρόλο
που παίζει η Ευρώπη στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών που καταβάλλει η
διεθνής κοινότητα για την ανάκαµψη και τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση. Η
πρόοδος που επιτελείται στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να συζητείται από την
Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των τριµερών
κοινωνικών συνόδων κορυφής.
2.1.

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι προσωρινές βραχύχρονες εργασιακές ρυθµίσεις έχουν αποβεί αποτελεσµατικές
για τη διατήρηση της βιώσιµης απασχόλησης σε διάφορα κράτη µέλη, ειδικά δε εάν
συνοδεύονται από χρηµατοοικονοµική στήριξη για την απώλεια εισοδήµατος και
από κατάρτιση. Αποτελούν σηµαντική παράµετρο των αρχών της ΕΕ για ευελιξία µε
ασφάλεια και των εθνικών µεθόδων ευελιξίας µε ασφάλεια. Χάρη στις εν λόγω
ρυθµίσεις οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφύγουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται
ενδεχόµενη απόλυση και επαναπρόσληψη και την απώλεια του ανθρώπινου
κεφαλαίου τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την απασχολησιµότητα των
εργαζοµένων. Οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να είναι προσωρινές και σωστά
στοχοθετηµένες, να µην υπονοµεύουν τη συµµετοχή των εργαζοµένων και την
ανταγωνιστικότητα και να είναι επωφελείς για τις ΜΜΕ και για όσους
απασχολούνται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Προϋπόθεση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας είναι η ύπαρξη ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και την
αυτοαπασχόληση καθώς και ισχυρότερη εστίαση στις πολιτικές που αφορούν τη
ζήτηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, η καλλιέργεια πρακτικού πνεύµατος για την πρόβλεψη
και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων - µε τη συµµετοχή των
εταιρειών, των εργαζοµένων, των κοινωνικών εταίρων και των δηµόσιων αρχών µπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την προσαρµοστικότητα και να
διασφαλίσει την επαγγελµατική εξέλιξη των εργαζοµένων διατηρώντας παράλληλα
τον οικονοµικό ιστό των περιφερειών και των κοινοτήτων. Η Επιτροπή εκφράζει την
ικανοποίησή της για το κοινό έργο που επιτελούν οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ σε
θέµατα αναδιαρθρώσεων, που θα πρέπει να χρησιµεύσει ως βάση για το σχεδιασµό
καλύτερα τεκµηριωµένων πρακτικών. Οι ρυθµίσεις µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
εργαζόµενοι που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι λαµβάνουν την αναγκαία στήριξη
για την ανεύρεση νέας απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης. Τα
κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις υπέρ των επιχειρήσεων που
ιδρύονται σε επιδοτούµενες περιφέρειες ή που έχουν επικεφαλής γυναίκες. Θα
αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες του Eurofound, του Ευρωπαϊκού ιδρύµατος για τη
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βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και του Cedefop, του Eυρωπαϊκού
κέντρου για την ανάπτυξη και την επαγγελµατική κατάρτιση, µε την παροχή
πληροφοριών και εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα διαχείρισης της αλλαγής και
πρόβλεψης δεξιοτήτων.
Ακόµη και µεσούσης της κρίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές κενές θέσεις
εργασίας στην Ευρώπη λόγω ελλιπούς αντιστοίχισης µεταξύ των προσφερόµενων
δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Στους εργαζοµένους που
απολύονται θα πρέπει να προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες αναζήτησης
απασχόλησης στο εξωτερικό, χωρίς να χάνουν το δικαίωµά τους σε επίδοµα
ανεργίας στη χώρα κατοικίας τους· η δυνατότητα αυτή υπάρχει και τώρα αλλά
περιορίζεται σε µια σύντοµη τρίµηνη περίοδο. Η κινητικότητα προς το παρόν είναι
και αυτή πολύ περιορισµένη, ακόµη και για τους µαθητευόµενους και ασκούµενους,
λόγω των πολύ διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στα κράτη µέλη και της
έλλειψης πληροφόρησης των πολιτών σχετικά µε τις ευκαιρίες κινητικότητας. Ο
ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο αυτό είναι καταλυτικός.
Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας για την απόσπαση των
εργαζοµένων είναι η ενισχυµένη διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή καλών
πρακτικών.
Προτεινόµενες ενέργειες προτεραιότητας
Καλύτερη χρήση των βραχύχρονων εργασιακών ρυθµίσεων
–

Ανάπτυξη από τα κράτη µέλη αποτελεσµατικών προγραµµάτων, µε τη στήριξη
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), για τη διατήρηση της βιώσιµης
ανάπτυξης και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των βραχύχρονων
εργασιακών ρυθµίσεων και της κατάρτισης, µε αποφυγή των αρνητικών
συνεπειών (βλέπε παράρτηµα 2).

Βελτίωση της πρόβλεψης και διαχείρισης των αναδιαρθρώσεων
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–

Η Επιτροπή έχει εκδώσει έναν πρακτικό 'Οδηγό αναδιαρθρώσεων'4· στη βάση
αυτή, η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών θα
µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινών πρακτικών για τη διευκόλυνση της
πρόβλεψης και διαχείρισης των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων, µε τη
στήριξη του ΕΚΤ·

–

Οι κοινωνικοί εταίροι, για να διευκολύνουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης,
µπορούν να συνάψουν τοµεακές συµπράξεις, δηλαδή ειδικά σχέδια δράσης και
συµφωνίες επιµερισµού του βάρους, µε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές
και µε τη στήριξη του ΕΚΤ. Με τη στήριξη της Επιτροπής, τέτοιου είδους
συµπράξεις µπορούν να είναι κατάλληλες σε τοµείς που αντιµετωπίζουν
προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ σύµφωνα µε το παράδειγµα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι κοινωνικοί εταίροι και οι
τοπικές αρχές πρέπει να συνάπτουν, στο µέτρο του δυνατού, συµφωνίες
κατόπιν διαπραγµατεύσεων προκειµένου να βοηθούν τους εργαζοµένους που
χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι να βρουν νέα απασχόληση µέσω της

Βλέπε: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103&langId=en
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κατάρτισης, της παροχής συµβουλών και της αναζήτησης εργασίας: η απόλυση
πρέπει να αποτελεί απώτατη µόνο λύση.
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Προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας
–

Τα κράτη µέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη δηµιουργία
φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα π.χ. µέσω της βιώσιµης
µείωσης του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης
της φορολογίας, της πραγµατοποίησης επενδύσεων στους τοµείς της έρευνας
και των έργων υποδοµής, στη µείωση του διοικητικού φόρτου, στην προώθηση
της βελτίωσης της νοµοθεσίας και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ΜΜΕ·

–

Τα κράτη µέλη, µαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους και µε τη στήριξη του
ΕΚΤ, πρέπει να υποστηρίξουν τους άνεργους και τους νέους στην προσπάθεια
ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης σε βιώσιµη βάση, δηλαδή παρέχοντάς τους
επιχειρηµατική κατάρτιση και κεφάλαιο εκκίνησης.

∆ιευκόλυνση της κινητικότητας

2.2.

–

Η Επιτροπή θα δροµολογήσει µια εκτεταµένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης
και ενηµέρωσης, όσον αφορά τις ευκαιρίες κινητικότητας στην ΕΕ, µε βάση
την πύλη για τις κενές θέσεις εργασίας "EURES"5. Θα δηµιουργήσει επίσης
µια νέα επιγραµµική υπηρεσία τη «Match and Map», µε µια πιλοτική δράση
που θα είναι έτοιµη στα τέλη του 2009 και θα παρέχει πληροφορίες για τις
επαγγελµατικές ευκαιρίες καθώς και τις ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης,
ώστε να διευκολύνεται η αντιστοίχιση των ικανοτήτων ενός ατόµου µε τις
διαθέσιµες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

–

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να παρατείνουν για 6 τουλάχιστον µήνες το
δικαίωµα χορήγησης επιδόµατος ανεργίας σε άνεργους πολίτες που αναζητούν
εργασία σε άλλο κράτος µέλος.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
Η ευηµερία της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να δηµιουργεί
ανταγωνιστικές και βιώσιµες θέσεις εργασίας που επανδρώνονται από εργατικό
δυναµικής υψηλής ειδίκευσης: η ανάληψη κοινής δέσµευσης για την αναβάθµιση
των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετικά σηµαντική τόσο για την
αντιµετώπιση του βραχυπρόθεσµου αντίκτυπου της κρίσης στην απασχόληση όσο
και για τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για µια πιο ανταγωνιστική
οικονοµία της γνώσης µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να συνδεθούν ακόµη περισσότερο µε τις
ανάγκες της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών κλάδων της
οικονοµίας: οι νέοι χρειάζεται να έχουν τις σωστές δεξιότητες προκειµένου να
µπορέσουν να επωφεληθούν από τις σηµερινές ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και
τις απαραίτητες εγκάρσιες δεξιότητες ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται σε µια
γρήγορα µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας. Η έλλειψη αναγνώρισης των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της άτυπης µάθησης εµποδίζει τις
ευκαιρίες απασχόλησης. Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά τον
καθορισµό, την απόκτηση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, ειδικά δε στους
νεοεµφανιζόµενους οικονοµικούς τοµείς, είναι σηµαντικός.

5
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103&langId=en
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Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες ανάκαµψης και για να προωθηθεί η κοινωνική
καινοτοµία, είναι σηµαντικό να επισηµανθούν οι σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες
σε δεξιότητες, όπως προβλέπεται στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες
θέσεις εργασίας». Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα τοµεακά συµβούλια για την
απασχόληση και τις δεξιότητες διευκολύνουν ήδη τη συνεργασία µεταξύ
επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και δηµόσιων αρχών για την επισήµανση των
µελλοντικών αναγκών· διάφορες συµπράξεις µεταξύ πανεπιστηµίων και
επιχειρήσεων αποσκοπούν στη βελτίωση του διδακτικού προγράµµατος, της
επιχειρηµατικότητας και της µεταβίβασης γνώσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να
αποτελέσουν γενική πρακτική και να προσφέρουν τη βάση για τα προγράµµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η ανάγκη εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν σταµατά στην
αρχική εκπαίδευση. Από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις
που δεν εκπαιδεύουν το προσωπικό τους έχουν διπλάσια πιθανότητα να αποτύχουν
από ό,τι οι επιχειρήσεις που το εκπαιδεύουν. Οι ΜΜΕ και οι καινοτόµες
επιχειρήσεις ειδικότερα, χρειάζονται συχνά στοχευµένη στήριξη, εφόσον
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη έλλειψη σε ειδικότητες και µεγαλύτερους
χρηµατοπιστωτικούς περιορισµούς από ό,τι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι
µηχανισµοί κοινής χρηµατοδότησης από τις δηµόσιες αρχές, τις εταιρείες και τους
κοινωνικούς εταίρους µπορούν να συµβάλουν στη διατήρηση και στην αύξηση της
συµµετοχής στην κατάρτιση.
Λόγω του περιορισµένου αριθµού νέων θέσεων εργασίας στις σηµερινές συνθήκες
ύφεσης, όσοι ολοκληρώνουν τώρα την εκπαίδευσή τους αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
της ανεργίας και της αεργίας, που µπορεί να βλάψει την απασχολησιµότητά τους
ακόµη και µετά την ανάκαµψη. Όσοι στερούνται των βασικών δεξιοτήτων, και αυτό
συµβαίνει πάρα πολύ συχνά, είναι ακόµη δυσκολότερο να βρουν εργασία. Οι νέοι
που επιδιώκουν σήµερα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας χρειάζονται την
καλύτερη δυνατή στήριξη όσον αφορά τη διαµεσολάβηση για την εξεύρεση θέσης
εργασίας, την πρακτική κατάρτισή τους σε συνάρτηση µε τη θέση εργασίας ή την
πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες που
χρειάζονται για τη µελλοντική επιτυχία τους στην αγορά εργασίας. Η στήριξη αυτή
µπορεί να δοθεί µε τους ακόλουθους τρόπους: µε τη διατήρηση και την ανάπτυξη
περιόδων µαθητείας σε εταιρείες και στο δηµόσιο τοµέα παρά την κρίση, µέσω καλά
σχεδιασµένων εθνικών στόχων· µε την παροχή περισσότερων ευκαιριών
κινητικότητας µε σκοπό τη µάθηση, συµπεριλαµβανοµένων των περιόδων
µαθητείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ασκούµενων
πτυχιούχων· και µε την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για τη µείωση του αριθµού
των µαθητών που αποχωρούν νωρίς από το σχολείο και των νέων που έχουν
ανεπαρκές επίπεδο βασικών ικανοτήτων. Tο πρόγραµµα διά βίου µάθησης της ΕΕ θα
πρέπει επίσης να προσφέρει στήριξη σε καινοτόµες ενέργειες που διερευνούν
τρόπους για τη βελτίωση της απόκτησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της
συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων.
Προτεινόµενες ενέργειες κατά προτεραιότητα
Αναβάθµιση των δεξιοτήτων, ενίσχυση της δια βίου µάθησης
–

EL

Η Επιτροπή θα δώσει ακόµη µεγαλύτερο βάρος στο πρόγραµµα «Νέες
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Θα παρουσιάσει µια ανάλυση των νέων

8

EL

αναγκών σε δεξιότητες ανά τοµέα, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι
δεξιότητες για µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα. Θα προωθήσει τη
διάδοση στις ΜΜΕ του οδηγού κατάρτισης και θα διερευνήσει τη δυνατότητα
συγκρότησης συµβουλίων δεξιοτήτων ανά τοµέα σε επίπεδο ΕΕ, στα οποία θα
συµµετέχουν οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι δηµόσιες αρχές·
–

Τα κράτη µέλη πρέπει να χρησιµοποιήσουν τη διαθέσιµη στήριξη του ΕΚΤ για
να ενισχύσουν άµεσα την ικανότητά τους να προβλέπουν τις µελλοντικές
ανάγκες σε δεξιότητες και να αντιστοιχίζουν καλύτερα τη ζήτηση και την
προσφορά δεξιοτήτων στους τοµείς και στους κλάδους παραγωγής που έχουν
πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν να
βελτιώνουν την ποιότητα και το προσιτό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης·

–

Τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν µε τους κοινωνικούς εταίρους για την
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή εθνικών πλαισίων επαγγελµατικών
προσόντων, µε βάση τα αποτελέσµατα της µάθησης και σε σύνδεση µε το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων. Το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο
πρέπει να περιλαµβάνει ενισχυµένα προγράµµατα πιστοποίησης δεξιοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αποκτώνται µέσω της άτυπης µάθησης,
ειδικά σε τοµείς που προσφέρουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της
απασχόλησης, όπως οι υπηρεσίες υγείας ή µακροχρόνιας φροντίδας·

–

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µε βάση το νέο στρατηγικό
πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, πρέπει να ενισχύσει την
αποτελεσµατικότητα της διά βίου µάθησης µέσω της προώθησης ευέλικτων
διαδροµών µάθησης και κατάρτισης. Η Ένωση συµφώνησε πρόσφατα ότι, έως
το 2020, το 15% των εργαζοµένων θα πρέπει να συµµετέχουν στη δια βίου
µάθηση και το 40% των ατόµων ηλικίας 30 έως 34 θα ετών πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τριτοβάθµιες σπουδές. Τα κράτη µέλη προκειµένου να
προχωρήσουν γρήγορα στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού µε βάση αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης, ενθαρρύνονται να
καθορίσουν εθνικούς στόχους στους τοµείς που καλύπτονται από τα
ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις επιµέρους ανάγκες τους.

Άµεση υποστήριξη των νέων
Τα κράτη µέλη µε τη στήριξη της Επιτροπής, του ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, των
κοινωνικών εταίρων πρέπει:

EL

–

να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον 5 εκατοµµύρια νέοι Ευρωπαίοι θα µπορούν
να παρακολουθούν περιόδους µαθητείας υψηλού επιπέδου έως τα τέλη του
2010. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να προσφέρουν θέσεις
ασκουµένων για την ανάπτυξη της απασχολησιµότητας των σπουδαστών·

–

να προβούν στην άµεση ανάπτυξη στρατηγικών για τη µείωση της πρόωρης
αποχώρησης από το σχολείο και στη διασφάλιση ότι περισσότεροι νέοι
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, επειδή
πολλές χώρες εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τον ευρωπαϊκό στόχο του
10% κατ’ανώτατο όριο πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. Μεταξύ άλλων
περιλαµβάνονται: µέτρα για την όσο το δυνατό µεγαλύτερης διάρκειας
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σχολική φοίτηση· αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας διακοπής της σχολικής
φοίτησης· επιδόµατα σχολικής φοίτησης· ευέλικτες και εναλλακτικές
δυνατότητες φοίτησης στα σχολεία και στα ιδρύµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης·
–

2.3.

ενίσχυση του στόχου της ΕΕ «Νέα αρχή» για τους ανέργους νεαρής ηλικίας:
πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο ευκαιρία για κατάρτιση ή εργασία: το
αργότερο ένα µήνα µετά την έναρξη της ανεργίας για τους νέους ηλικίας 15
έως 19 ετών και δύο µήνες για τους νέους ηλικίας 20 έως 24 ετών· στήριξη των
οργανώσεων νέων όσον αφορά την παροχή κατάρτισης και βοήθειας σε όσους
αποχωρούν από το σχολείο ή το εγκαταλείπουν.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης, είναι σηµαντικό να
παραµένουν οι εργαζόµενοι στις θέσεις εργασίας τους και να προσελκύονται ακόµη
περισσότεροι στην αγορά εργασίας, ειδικά γυναίκες, εργαζόµενοι µεγαλύτερης
ηλικίας και άλλες οµάδες που υφίστανται διακριτική µεταχείριση, ούτως ώστε να
αποφεύγεται η µακροχρόνια ανεργία και αεργία. Ο καλύτερος τρόπος
καταπολέµησης του αποκλεισµού είναι η απασχόληση: η κοινωνική Ευρώπη αρχίζει
µε την απόκτηση µιας θέσης εργασίας – άλλωστε ακόµη και πριν ξεσπάσει η κρίση
πάρα πολλοί πολίτες της ΕΕ που είχαν τα προσόντα να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας δεν είχαν πρόσβαση στην απασχόληση.
Οι κοινές αρχές της ΕΕ για την ενεργητική ένταξη προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο για την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής µέσω του εκσυγχρονισµού των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Σήµερα η ανάγκη ταχείας εφαρµογής και
παρακολούθησης της πρόσφατης σύστασης της Επιτροπής για την ενεργητική
ένταξη που ενέκρινε το Συµβούλιο προβάλλει επιτακτικότερη από ποτέ. Λόγω της
κρίσης θα χρειαστούν νέες µορφές αλληλεγγύης. Τα προγράµµατα κατοχύρωσης
ελάχιστου εισοδήµατος που εφαρµόζονται ήδη στα περισσότερα κράτη µέλη
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ως αυτόµατοι σταθεροποιητικοί
µηχανισµοί και µπορούν να ενισχυθούν εάν κριθεί αναγκαίο ούτως ώστε να
υποστηριχθεί η διατήρηση της αγοραστικής δύναµης των ανέργων ειδικά σε χώρες
όπου η κάλυψη του επιδόµατος ανεργίας ή η διάρκεια χορήγησής του είναι πολύ
περιορισµένη.
Απαιτούνται επείγοντα µέτρα ώστε να αποδώσουν καρπούς οι µεταβατικές περίοδοι
και να βελτιωθεί η πρόσβαση στην απασχόληση: µείωση του εργοδοτικού κόστους
πρόσληψης και αξιοποίηση των δυνατοτήτων δηµιουργίας θέσεων εργασίας ειδικά
για τους εργαζόµενους χαµηλής ειδίκευσης· µείωση των αντικινήτρων στην
απασχόληση· βελτίωση του καθεστώτος φορολογίας και χορήγησης επιδοµάτων
ώστε να είναι προσοδοφόρα η εργασία, συµπεριλαµβανοµένων φορολογικών
περικοπών στο δεύτερο ενεργό µέλος της οικογένειας· παροχή κινήτρων στους
ανέργους για την ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων, π.χ. µέσω της κατάρτισής τους σε
θέµατα επιχειρηµατικότητας και µικροπιστώσεων. Οι χώρες που αντιµετωπίζουν
µεγάλη εισροή µεταναστών που επιστρέφουν εξ αιτίας της κρίσης πρέπει, επίσης, να
διευκολύνουν την άµεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επειδή οι γυναίκες
απασχολούνται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή βρίσκονται εκτός αγοράς
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εργασίας συχνότερα από ό,τι οι άνδρες, θα πρέπει να ενισχυθούν τα µέτρα για τη
διασφάλιση της ισότητας των φύλων.
Για να αυξηθούν οι ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόµων που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών από τρίτες
χώρες, και να δοθεί στήριξη στους υπεράριθµους εργαζοµένους και στους ανέργους
όσο το δυνατόν νωρίτερα, θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ δηµόσιων
αρχών, δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, υπηρεσιών εκπαίδευσης
ενηλίκων, κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών. Τα κράτη µέλη και οι
δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ειδικότερα, πρέπει επίσης να ενισχύσουν την
αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας.
Προτεινόµενες ενέργειες κατά προτεραιότητα
Ενίσχυση της ενεργοποίησης και διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέσουν σηµαντικό µέρος από τους πόρους του ΕΚΤ που
τους αναλογούν για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εθνικών
συστηµάτων απασχόλησης και των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, και
την παροχή κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ή την αυτοαπασχόληση. Τα
κράτη µέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ενεργό εφαρµογή και
παρακολούθηση των κοινών αρχών της ΕΕ, όσον αφορά την ενεργητική ένταξη.
Σύµφωνα µε τις εν λόγω αρχές και δεδοµένων των µεγάλων δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη µέλη
ενθαρρύνονται:

EL

–

να ενισχύσουν το στόχο της ΕΕ «Νέα αρχή» για τους ενήλικες ανέργους,
προκειµένου να διασφαλίζουν ότι, το αργότερο 3 µήνες µετά την καταχώρισή
τους στο µητρώο της δηµόσιας αρχής απασχόλησης, τους προσφέρεται νέα
θέση εργασίας, πρόσθετη κατάρτιση, περίοδος µαθητείας ή άλλο µέτρο
απασχολησιµότητας·

–

να βοηθούν τους µακροχρόνια ανέργους να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας
µειώνοντας το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας π.χ. καταργώντας τις
εισφορές κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση πρόσληψης µακροχρόνια
ανέργου για περίοδο 6 µηνών και περικόπτοντας στη συνέχεια τις εισφορές
αυτές·

–

να προωθούν την απασχόληση ευάλωτων οµάδων και εργαζοµένων
µεγαλύτερης ηλικίας µέσω στοχοθετηµένων επιδοµάτων που χορηγούνται σε
συνάρτηση µε την προσφερόµενη θέση εργασίας και της χορήγησης κινήτρων
πρόσληψης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας, ενώ παράλληλα να
αποτρέπουν την εφαρµογή προγραµµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης·

–

να ενθαρρύνουν τη ζήτηση και την απασχόληση εργατικού δυναµικού χαµηλής
ειδίκευσης π.χ. µε την εισαγωγή φορολογικών ελαφρύνσεων ή άλλων
κινήτρων, όπως χορήγηση επιταγών για κατ’οίκον υπηρεσίες και υπηρεσίες
µέριµνας·

–

να ενισχύουν, µε τη στήριξη της Επιτροπής, τη συνεργασία και την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης ώστε
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να αυξάνουν την ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν νέες και µεγάλες εισροές
ατόµων που αναζητούν εργασία.
3.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
Η κοινή δέσµευση για την απασχόληση πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα
διαθέσιµα κοινοτικά µέσα. Τα κράτη µέλη, µέσω του ΕΚΤ, υποστηρίζουν ήδη πολλά
µέτρα ανάκαµψης που αντιστοιχούν στις βασικές προτεραιότητες και ενέργειες που
επισηµαίνονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλέπε παράρτηµα 3). Επιπλέον, µετά
την έγκριση του ευρωπαϊκού προγράµµατος ανάκαµψης, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ
συµφώνησαν να γίνουν ορισµένες νοµοθετικές αλλαγές προκειµένου να ενισχυθεί ο
ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά την άµβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί πλήρως
για τη στήριξη των δράσεων που καταπολεµούν την κρίση.
Η πρόσβαση στο ΕΚΤ και η χρήση του έχει απλουστευτεί· οι προκαταβολές του
ΕΚΤ στα κράτη µέλη επισπεύστηκαν και αυξήθηκαν: περίπου 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ εκταµιεύτηκαν. ∆ιευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου
για την Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠΠ) και µπορεί τώρα να
αξιοποιηθεί πλήρως: κάθε διακοπή λειτουργίας επιχείρησης που απασχολεί
τουλάχιστον 500 εργαζοµένους και γίνεται λόγω της κρίσης, µπορεί πλέον να
καλύπτεται· απλουστεύτηκαν και τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

3.1.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το ΕΚΤ αποτελεί ένα εξαιρετικό µέσο για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε
έµψυχο υλικό: περίπου 9 εκατοµµύρια άτοµα ωφελούνται άµεσα από τη στήριξη του
ΕΚΤ κάθε χρόνο. Μπορούν να γίνουν πολλά ακόµη για την αξιοποίηση αυτών των
δυνατοτήτων. Ο ξαφνικός αντίκτυπος της κρίσης επιβάλλει την άµεση εκταµίευση
των πόρων του ΕΚΤ που κατά κανόνα διατίθενται σταδιακά σε περίοδο που
κυµαίνεται από 9 έως 10 έτη. Με την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου
προϋπολογισµού εντός των δηµοσιονοµικών προοπτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα
διασφαλίσει, µόνο για την περίοδο 2009-2010, τη διάθεση 19 δισεκατοµµυρίων
περίπου ευρώ για το ΕΚΤ.
Η Επιτροπή θα στηρίζει ενεργά τα κράτη µέλη στην προσπάθεια ταχείας
εκταµίευσης αυτών των κονδυλίων τηρώντας τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων
της Κοινότητας6· κάθε φορά που απαιτείται προσαρµογή του προγράµµατος ΕΚΤ θα
εφαρµόζει ταχεία διαδικασία, µειώνοντας τη διάρκεια της σε ένα µήνα κατ’ανώτατο
όριο, και θα προσφέρει για το σκοπό αυτό επιχειρησιακή καθοδήγηση στις εθνικές
αρχές. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη µέλη να επισπεύσουν τις πληρωµές και να
µειώσουν τα εµπόδια στα εθνικά συστήµατα χρηµατοδοτήσεων, ώστε τα ποσά του
ΕΚΤ που πιστώνονται στους εθνικούς λογαριασµούς να καταβάλλονται γρήγορα
στους δικαιούχους των προγραµµάτων του ΕΚΤ. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται
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Η Επιτροπή εξέδωσε σήµερα κατευθυντήριες γραµµές για τις συµβατές κρατικές ενισχύσεις για την
κατάρτιση αθώς και κατευθυντήριες γραµµές για τις συµβατές κρατικές ενισχύσεις για τους
εργαζόµενους που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και τους εργαζόµενους µε αναπηρία - SEC(2009)
719.
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επίσης να αξιοποιούν πλήρως τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕ) ώστε να αυξηθούν οι δαπάνες του ΕΚΤ για τα µέτρα ταχείας ανάκαµψης που
εφαρµόζουν.
Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων έχει καθοριστική σηµασία για την επιτυχία
των µέτρων απασχόλησης, όπως παρουσιάζεται στις «κοινές συστάσεις για τη
στήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης από το ΕΚΤ». Το ΕΚΤ µπορεί να προσφέρει
στήριξη: 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ προορίζονται ειδικά για τους κοινωνικούς
εταίρους στο πλαίσιο του ΕΚΤ, σε περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση,
αποκλειστικά και µόνο για την ενίσχυση των ικανοτήτων και για κοινές ενέργειες· οι
κοινωνικοί εταίροι, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, πρέπει να αξιοποιήσουν
πλήρως αυτή τη δυνατότητα.
Προκειµένου να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η οικονοµική στήριξη
της ΕΕ και η εθνική οικονοµική στήριξη στις βασικές προτεραιότητες και ενέργειες
που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση, τα κράτη µέλη, µε τη συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων, θα υποστηριχθούν να εφαρµόσουν µέτρα ταχείας
αντίδρασης, που θα εστιάζουν την οικονοµική στήριξη του ΕΚΤ:

EL

–

στη στήριξη των εργαζοµένων και των εταιρειών που τελούν υπό
αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων κατάρτισης στην
επιχείρηση, σε συνδυασµό, κατά περίπτωση, µε κίνητρα για την πρόσληψη
µακροχρόνια ανέργων· στην παροχή κινήτρων σε περιφέρειες που προσφέρουν
ευκαιρίες απασχόλησης / µείωση του κόστους κινητικότητας στις εν λόγω
περιφέρειες (π.χ. επιχορήγηση του κόστους µεταφοράς)·

–

στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της αυτοαπασχόλησης
συµπεριλαµβανοµένης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή της µείωσης του
κόστους δανειοληψίας· στον καθορισµό βιώσιµων επιχειρηµατικών
προγραµµάτων και στην παροχή συµβουλών στις νέες επιχειρήσεις· στη
µείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης
επιχειρήσεων·

–

στην αντιστοίχιση µεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας
συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης υψηλού
επιπέδου· σε νέα προγράµµατα κατάρτισης ή σχολικά διδακτικά προγράµµατα
για την επιχειρηµατικότητα και για µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές
άνθρακα· στην έρευνα για την προώθηση της καινοτοµίας· σε µέσα,
συµπεριλαµβανοµένων των ΤΠΕ, για την καλύτερη παρακολούθηση και
πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας·

–

στους νέους συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας
υποτροφιών και δανείων για την κατάρτιση και την
χορήγηση κινήτρων σε εταιρείες για την παροχή
µαθητείας ή την απασχόληση νέων· σε εναλλακτικές
για όσους αποχωρούν νωρίς από το σχολείο·

–

στις
πλέον
ευάλωτες
οµάδες
συµπεριλαµβανοµένων
µέτρων
δραστηριοποίησης και κινήτρων για τις εταιρείες προκειµένου να απασχολούν
άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ή να προσαρµόζουν τις συνθήκες
εργασίας ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και
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περισσότερων θέσεων ή
τυπική εκπαίδευση· στη
περιόδων άσκησης και
δυνατότητες κατάρτισης
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ιδιωτικής ζωής και την κάλυψη ειδικών αναγκών (π.χ. για εργαζοµένους
µεγαλύτερης ηλικίας, άτοµα µε αναπηρία)·
–

3.2.

στις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων της παροχής
υπηρεσιών στο διαρκώς αυξανόµενο αριθµό πελατών, της αναβάθµισης των
δεξιοτήτων του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και της
προώθησης της συνεργασίας µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
∆ύο δυνατότητες ταχύρρυθµης χρηµατοδότησης θα στηρίξουν σηµαντικά τα
µέτρα των κρατών µελών για την ανάκαµψη:
• Η Επιτροπή προκειµένου να υποστηρίξει την εφαρµογή των µέτρων ταχείας
ανάκαµψης, καθώς και γενικότερα την πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα
της πολιτικής για τη συνοχή, θα προτείνει σύντοµα την τροποποίηση του
κανονισµού των διαρθρωτικών Ταµείων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη
µέλη να µην παρέχουν εθνική συγχρηµατοδότηση κατά την περίοδο 20092010. Χωρίς να µεταβληθεί η κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ κρατών µελών ή
το ετήσιο ανώτατο όριο του δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ για τις πιστώσεις
πληρωµών, αυτή η δυνατότητα προκαταβολικής κάλυψης των δαπανών µε
κοινοτικό συντελεστή επιστροφής 100% κατά την αναµενόµενη κορύφωση της
κρίσης θα πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων ενώ παράλληλα θα
µειώσει τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς ειδικά στα κράτη µέλη όπου η
συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ αντιπροσωπεύει σηµαντικό µέρος των συνολικών
δαπανών για την απασχόληση. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα
παρακολουθεί από κοντά τις επιπτώσεις των µέτρων ταχείας αντίδρασης µέσω
των σηµερινών ετήσιων και στρατηγικών συστηµάτων υποβολής εκθέσεων του
ΕΚΤ.
• Για να παρέχεται νέα ευκαιρία στους ανέργους και να δηµιουργηθούν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε ορισµένες
οµάδες της Ευρώπης που βρίσκονται στην πιο µειονεκτική θέση,
συµπεριλαµβανοµένων των νέων, η Επιτροπή θα προτείνει σύντοµα ένα νέο
µηχανισµό της ΕΕ για µικροχρηµατοδοτήσεις , ώστε να αναπτυχθούν οι πολύ
µικρές επιχειρήσεις και η κοινωνική οικονοµία. Με την ανακατανοµή 100
εκατοµµυρίων ευρώ από τον υπάρχοντα προϋπολογισµό που θα µπορούσαν να
αποδώσουν περισσότερα από 500 εκατοµµύρια ευρώ, σε µια κοινή πρωτοβουλία
µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ειδικά τον όµιλο ΕΤΕ, ο νέος αυτός
µηχανισµός θα επεκτείνει το φάσµα της στοχοθετηµένης οικονοµικής στήριξης σε
πολίτες που στη σηµερινή συγκυρία έχουν περιορισµένη δανειοληπτική
ικανότητα. Οι ιδρυτές πολύ µικρών επιχειρήσεων θα λαµβάνουν επίσης στήριξη
µέσω της παροχής συµβουλών, της κατάρτισης, της ατοµικής καθοδήγησης και
της δηµιουργίας ικανοτήτων εκτός από τη στήριξη των επιτοκίων από το ΕΚΤ.

4.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΕΕ, για να βγει ισχυρότερη από την κρίση, πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις
ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονοµία της αγοράς προωθώντας
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τη µακροπρόθεσµη µεταρρυθµιστική στρατηγική της, ώστε να µετατρέψει την
Ένωση σε µια πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόµο οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές
άνθρακα και µε ανοικτές αγορές εργασίας και να δηµιουργήσει µια κοινωνία χωρίς
αποκλεισµούς και µε καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους. Για το σκοπό αυτό, η
Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες των πολιτών της και στην
απασχολησιµότητα και να διασφαλίσει τη δηµιουργία αποτελεσµατικών αγορών
εργασίας χωρίς αποκλεισµούς που θα στηρίζονται στις αρχές της ευελιξίας µε
ασφάλεια.
Παρόλο που η σηµερινή κρίση έχει πρωτόγνωρες επιπτώσεις µε αποτέλεσµα τους
τελευταίους µήνες να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, στην περίοδο της οικονοµικής
µεγέθυνσης που προηγήθηκε είχαν δηµιουργηθεί πολύ περισσότερες θέσεις
εργασίας. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η ΕΕ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη
προόδου στις πολιτικές και στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας πρώτον µε την
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και στη συνέχεια µε τη στρατηγική της
Λισαβόνας: µε τον εντοπισµό κοινών προκλήσεων, προτεραιοτήτων και βέλτιστων
πρακτικών· µε τη χάραξη φιλόδοξων κοινών στόχων· και µέσω της ανταλλαγής
εµπειριών και γνώσεων.
Τα κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν να φέρουν την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη
της αγοράς εργασίας και των κοινών πολιτικών· η πολυµορφία των καταστάσεων
που υπάρχουν µεταξύ κρατών µελών και στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών
µελών µπορεί να απαιτήσει µια πιο διαφοροποιηµένη προσέγγιση. Επιπλέον οι
κοινές αξίες της διαφάνειας, της αλληλεγγύης και της παροχής ευκαιριών, που
υποστηρίζονται από τις διάφορες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και τα θεσµικά
όργανα και από το εκτεταµένο σώµα της κοινοτικής νοµοθεσίας, προσφέρουν
πραγµατικά οφέλη και προστιθέµενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες.
Οι αξίες αυτές πρέπει να συνεχίσουν να διαπνέουν τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζει η ΕΕ την κρίση· πράγµατι, ο ρόλος που διαδραµατίζει η Ένωση
σήµερα είναι πιο σηµαντικός από ποτέ·. η στρατηγική της ΕΕ µετά το 2010 στον
τοµέα της απασχόλησης θα χρειαστεί βελτιωµένα µέσα, πόρους και µεθόδους καθώς
και µια ξεκάθαρη εικόνα των βασικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες
µας, ώστε να µπορέσει να στηρίξει την Ευρώπη και τους πολίτες της να βγουν από
την ύφεση ισχυρότεροι από πριν.
Ο συντονισµός των πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση, καθώς και µέσω των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση
και των συστάσεων που αφορούν ειδικά κάθε χώρα, είναι καταλυτικός για την
προώθηση των µεταρρυθµίσεων ώστε να προωθηθεί η οικονοµική µεγέθυνση και η
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, µε βάση την πείρα του παρελθόντος και τις
παγκόσµιες, στρατηγικές, τεχνολογικές, δηµογραφικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις, θα πρέπει να ενισχυθούν οι µελλοντικές πολιτικές και στόχοι ώστε να
προωθηθεί περισσότερο η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική
ισότητα.
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη στρατηγική οικονοµικής
µεγέθυνσης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας µετά το 2010, συµπεριλαµβανοµένης
της στρατηγικής για την απασχόληση, έως τα τέλη του 2009. Η Επιτροπή, στο
πλαίσιο αυτό θα λάβει υπόψη της τη συνεχιζόµενη συζήτηση µεταξύ των θεσµικών
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οργάνων της ΕΕ και όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ειδικά όσον αφορά τους
προσανατολισµούς που έχουν επισηµανθεί µέχρι στιγµής:

5.

–

οι τρεις βασικές προτεραιότητες πολιτικής που περιγράφονται στην παρούσα
ανακοίνωση θα είναι εξίσου σηµαντικές για τη µελλοντική ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση, προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να
γεφυρώσει το κενό µεταξύ άµβλυνσης της κρίσης και προετοιµασίας για την
ανάκαµψη. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να
προσφέρει την απαραίτητη στήριξη στις πολιτικές της αγοράς εργασίας ώστε
να προωθήσουν την οικονοµική µεγέθυνση και απασχόληση, να βελτιώσουν
δραστικά τα επίπεδα δεξιοτήτων και να αξιοποιήσουν το θετικό οικονοµικό
ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι πολιτικές χωρίς αποκλεισµούς όσον
αφορά την αποδοτικότητα της απασχόλησης και την οικονοµική βιωσιµότητα·

–

στο πλαίσιο µιας ανανεωµένης στρατηγικής για την οικονοµική µεγέθυνση και
την απασχόληση της ΕΕ, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση θα
πρέπει να είναι απλούστερη µε καλύτερα εστιασµένους στόχους, ώστε να
διασφαλίζεται η µεγαλύτερη συνοχή·

–

πρέπει να ενισχυθεί το εθνικό αίσθηµα ευθύνης µέσω της µεγαλύτερης
συµµετοχής των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών στο σχεδιασµό και στην έγκριση των
µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων των κρατών µελών· µια καλύτερα
στοχοθετηµένη χρήση των διαρθρωτικών Ταµείων, ειδικά του ΕΚΤ, θα
µπορούσε να στηρίξει την υλοποίηση των πολιτικών για την απασχόληση·

–

Ο συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής και των κρατών µελών σε συνεργασία
µε τους κοινωνικούς εταίρους είναι καθοριστικής σηµασίας για τη
διευκόλυνση των διακρατικών συγκρίσεων και συγκριτικών αξιολογήσεων·

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κοινή δέσµευση της ΕΕ για τις βασικές προτεραιότητες που περιγράφονται στην
παρούσα ανακοίνωση πρέπει να συµβάλει στην αντιµετώπιση των µεσοπρόθεσµων
και µαρκοπρόθεσµων προκλήσεων της ΕΕ και στη διασφάλιση της συνοχής µεταξύ
αυτών και των βραχυπρόθεσµων µέτρων ανάκαµψης.
Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:
• να εγκρίνει τις τρεις βασικές προτεραιότητες της κοινής δέσµευσης για την
απασχόληση της ΕΕ·
• να εγκρίνει τη διαδικασία υλοποίησης από τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και τους
κοινωνικούς εταίρους, των ενεργειών που προτείνονται στο πλαίσιο κάθε
προτεραιότητας, λαµβανοµένης υπόψη της ειδικής κατάστασης κάθε κράτους
µέλους·
• να εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την καλύτερη δυνατή χρήση των
κοινοτικών κονδυλίων για την αντιµετώπιση της κρίσης·
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• να συγκαλεί την τριµερή σύνοδο κορυφής πριν από κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, προκειµένου να εξετάζεται και να παρακολουθείται η πρόοδος όσον
αφορά την ανάληψη και υλοποίηση των προτεραιοτήτων και δράσεων της κοινής
δέσµευσης·
• να λάβει υπό σηµείωση την πρόταση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της
υλοποίησης της κοινής δέσµευσης σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους
κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ και για την υποβολή έκθεσης για τη συντελούµενη
πρόοδο και για τις συνέπειες που έχει στην ατζέντα της Ένωσης µετά το 2010,
στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2010.
Παραρτήµατα:

1. Πρόσφατα µέτρα για την απασχόληση που έχουν λάβει τα κράτη µέλη
2. Προώθηση της προσωρινής βραχύχρονης εργασίας
3. Καλύτερη αξιοποίηση του ΕΚΤ
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