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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, µιας νέας
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση1, η οποία, βασιζόµενη στο µεγαλύτερο
συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, θα εστιαστεί σε νευραλγικούς τοµείς στους οποίους
απαιτείται δράση ώστε να ενισχυθεί το δυναµικό διατηρήσιµης ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
συµφώνησε να καθοριστούν οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούν τους κοινούς
στόχους που θα καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών µελών και της Ένωσης. Με βάση
αυτούς τους στόχους, τα κράτη µέλη [έχουν ορίσει] τους εθνικούς τους στόχους. Από
πλευράς της, σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα µεριµνήσει για την εφαρµογή της στρατηγικής,
και ιδίως των επτά «εµβληµατικών πρωτοβουλιών» της, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην
ανακοίνωσή της για την Ευρώπη 2020.
Η συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη θεωρούν τις οικονοµικές
τους πολιτικές και την προώθηση της απασχόλησης ως θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και τις
συντονίζουν στα πλαίσια του Συµβουλίου. Σε δύο χωριστά άρθρα, προβλέπει ότι το
Συµβούλιο θεσπίζει γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών (άρθρο 121) και
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση (άρθρο 148), ενώ διευκρινίζεται ότι οι
κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών. Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν τη νοµική βάση, οι κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση και οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών
παρουσιάζονται ως δύο χωριστά — αλλά εγγενώς αλληλένδετα— νοµικά µέσα:
• Μία σύσταση του Συµβουλίου για τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης-Μέρος Ι των ολοκληρωµένων
κατευθυντήριων γραµµών για την Ευρώπη 2020·
• Μία απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών - Μέρος ΙΙ των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων
γραµµών για την Ευρώπη 2020.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές που εφαρµόζονται µε τα προαναφερθέντα νοµικά µέσα
αποτελούν από κοινού τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της
στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.
Οι «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την Ευρώπη 2020» αποτελούν το
πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και των µεταρρυθµίσεων σε επίπεδο
κρατών µελών. Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, οι κατευθυντήριες γραµµές είναι
περιορισµένες σε αριθµό και αντανακλούν τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Οι
κατευθυντήριες γραµµές είναι ολοκληρωµένες για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές τόσο σε
επίπεδο εθνικό όσο και ΕΕ συµβάλλουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
για την Ευρώπη 2020. Η τήρησή τους µε συγχρονισµένο τρόπο θα βοηθήσει τα κράτη µέλη
να αξιοποιήσουν τα θετικά δευτερογενή αποτελέσµατα των συντονισµένων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ.
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Σε αυτήν τη βάση, τα κράτη µέλη θα εκπονήσουν εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων στα
οποία θα προσδιορίζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα αναλάβουν βάσει της νέας
στρατηγικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις προσπάθειες για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
Με βάση τους ελέγχους της Επιτροπής και τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στο
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογεί κάθε έτος τη συνολική πρόοδο που
συντελείται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για την εφαρµογή της
στρατηγικής. Οι µακροοικονοµικές και διαρθρωτικές εξελίξεις και η πρόοδος σε επίπεδο
ανταγωνιστικότητας και συνολικής χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας θα εξετάζονται
ταυτόχρονα.
Οι «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την Ευρώπη 2020» είναι οι εξής:
Κατευθυντήρια γραµµή 1:
δηµόσιων οικονοµικών·

Εξασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιµότητας των

Κατευθυντήρια γραµµή 2:

Αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών

Κατευθυντήρια γραµµή 3:

Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ

Κατευθυντήρια γραµµή 4: Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτοµία,
ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναµικού της ψηφιακής
οικονοµίας
Κατευθυντήρια γραµµή 5: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση των πόρων και
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
Κατευθυντήρια γραµµή 6: Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές και εκσυγχρονισµός της βιοµηχανικής βάσης
Κατευθυντήρια γραµµή 7:
διαρθρωτικής ανεργίας

Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και µείωση της

Κατευθυντήρια γραµµή 8: Ανάπτυξη
ειδικευµένου
εργατικού
δυναµικού
που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των θέσεων
εργασίας και της δια βίου µάθησης
Κατευθυντήρια γραµµή 9: Βελτίωση των επιδόσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε όλες τις βαθµίδες και αύξηση της συµµετοχής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Κατευθυντήρια γραµµή 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της
φτώχειας
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 148 παράγραφος
2,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4,
τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 145 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα
κράτη µέλη και η Ένωση εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής
για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δηµιουργία εξειδικευµένου,
εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, και αγοράς εργασίας
ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας, προκειµένου να επιτύχουν τους
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές που έχουν σχέση µε τον τοµέα των
εργασιακών σχέσεων, θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης ως θέµα κοινού
ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική δράση τους στα πλαίσια του Συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η Ένωση
καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική
δικαιοσύνη και προστασία και ότι η Ένωση µπορεί να λαµβάνει πρωτοβουλίες για να
διασφαλίζει το συντονισµό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών. Το άρθρο 9
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EE C […] της […], σ.[…].
EE C […] της […], σ.[…].
EE C […] της […], σ.[…].
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της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον
καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση
συνεκτιµά τις απαιτήσεις που συνδέονται µε τη διασφάλιση της κατάλληλης
κοινωνικής προστασίας και µε την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.
(3)

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Συµβούλιο
θεσπίζει κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών για την καθοδήγηση των κρατών
µελών κατά την κατάρτιση των πολιτικών τους.

(4)

Η στρατηγική της Λισαβόνας, που δροµολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την
αντιµετώπιση του παγκόσµιου ανταγωνισµού, της τεχνολογικής αλλαγής και της
γήρανσης του πληθυσµού. Η στρατηγική της Λισαβόνας δροµολογήθηκε εκ νέου το
2005, µετά από ενδιάµεση επανεξέταση µε την οποία δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση
στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
απασχόλησης.

(5)

Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη
δηµιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονοµικών
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το
Συµβούλιο θέσπισε το 20055 και αναθεώρησε το 20086 γενικούς προσανατολισµούς
των οικονοµικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές
απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραµµές έθεσαν τα θεµέλια για τα εθνικά
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, προσδιορίζοντας για την ΕΕ ως σύνολο τις βασικές
προτεραιότητες όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις σε µακροοικονοµικό και
µικροοικονοµικό επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η εµπειρία έδειξε
ότι οι κατευθυντήριες γραµµές δεν έθεσαν αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση µεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον αντίκτυπό
τους στο σχεδιασµό των εθνικών πολιτικών.

(6)

Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε
σηµαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης και µείωση της δυνητικής παραγωγής, µε
αποτέλεσµα τη δραµατική επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών. Ωστόσο, το
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας7 βοήθησε τα κράτη µέλη να
αντιµετωπίσουν την κρίση, εν µέρει µέσω συντονισµένων δηµοσιονοµικών κινήτρων,
ενώ το ευρώ παρέσχε µια σταθερή βάση για µακροοικονοµική σταθερότητα. Συνεπώς,
η κρίση έδειξε ότι ο συντονισµός των πολιτικών της Ένωσης µπορεί να αποφέρει
σηµαντικά αποτελέσµατα εάν ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσµατικός. Η κρίση
κατέδειξε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονοµιών των κρατών µελών και
των αγορών εργασίας.

(7)

Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί µια νέα στρατηγική για την επόµενη δεκαετία, η
στρατηγική για την Ευρώπη 20208, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη
από την κρίση, και να στρέψει την οικονοµία της προς µια έξυπνη, διατηρήσιµη και

5
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χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις
αντίστοιχες κατευθυντήριες γραµµές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις
ενέργειες των κρατών µελών και της Ένωσης. Τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των
εµποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

EL

(8)

Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών εξόδου» από την οικονοµική κρίση, τα κράτη
µέλη πρέπει να εφαρµόσουν φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις για την εξασφάλιση της
µακροοικονοµικής σταθερότητας και της διατηρησιµότητας των δηµόσιων
οικονοµικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη µείωση των
µακροοικονοµικών ανισορροπιών και τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς
εργασίας. Τα δηµοσιονοµικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο
πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(9)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη µέλη πρέπει να
εφαρµόσουν µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν σε µια «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην
ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτοµία. Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας
και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτοµίας και τη διάδοση των
γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και να
µετατρέψουν τις δηµιουργικές ιδέες σε καινοτόµα προϊόντα, υπηρεσίες και
διαδικασίες που µπορούν να δηµιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης, εδαφική, οικονοµική και κοινωνική συνοχή και να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό
το πλαίσιο, καθοριστική σηµασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών.

(10)

Επίσης, τα κράτη µέλη, µέσω των προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, πρέπει να έχουν
ως στόχο την επίτευξη «διατηρήσιµης ανάπτυξης». ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη σηµαίνει
την οικοδόµηση µιας οικονοµίας βιώσιµης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι
χρησιµοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη κατανοµή του κόστους και των ωφελειών και
αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόµου για την ανάπτυξη
νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των πράσινων
τεχνολογιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για
τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και την αποτελεσµατική χρήση
των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, να
προωθήσουν τη δηµιουργία «πράσινων» θέσεων απασχόλησης και να εκσυγχρονίσουν
τη βιοµηχανική τους βάση.

(11)

Επίσης, τα προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών, πρέπει να επιδιώκουν
την επίτευξη µιας «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς». Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς
σηµαίνει την οικοδόµηση µιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες
τα µέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, εποµένως, να
συµµετέχουν στην κοινωνία και στην οικονοµία. Συνεπώς, οι µεταρρυθµίσεις των
κρατών µελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής, µειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε την
κατάργηση των εµποδίων για τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις
γυναίκες, τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτοµα µε αναπηρία
και τους νόµιµους µετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της
οικονοµικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες.
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Συνεπώς, το βασικό µέληµα των προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών
πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των αγορών εργασίας
µε την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισµούς, την ανάπτυξη κατάλληλων
δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την καταπολέµηση του
κατακερµατισµού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η
εξασφάλιση µιας κατάλληλης, διατηρήσιµης κοινωνικής προστασίας και ενεργής
ένταξης για τη µείωση της φτώχειας.

EL

(12)

Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις της ΕΕ και των κρατών µελών µπορούν να
συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
εάν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσµια οικονοµία, διανοίγουν
νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σηµασίας. Συνεπώς, οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και της συµµετοχής σε ανοικτές και δίκαιες
αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο.

(13)

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από µια ολοκληρωµένη
σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν πλήρως και µε τον
ίδιο ρυθµό, ώστε οι συντονισµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις να αποφέρουν τα
αναµενόµενα θετικά δευτερογενή αποτελέσµατα.

(14)

Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται στα κράτη µέλη, η
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρµόζεται σε συνεργασία µε όλες
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, µε τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων,
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι
οποίοι θα συµβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων,
στην εφαρµογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

(15)

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από µια µικρότερη σειρά
κατευθυντήριων γραµµών, που αντικαθιστούν την προηγούµενη σειρά των 24 και
αντιµετωπίζουν µε συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέµατα
οικονοµικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών µελών, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης,
συνδέονται αναπόσπαστα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές
πολιτικές των κρατών µελών και της Ένωσης, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
της σύστασης του Συµβουλίου […] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις
«ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την Ευρώπη 2020».

(16)

Αυτές οι νέες ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές αντανακλούν τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα
κράτη µέλη για τον προσδιορισµό των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων και
για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, λαµβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτησή
τους και την εναρµόνισή τους µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι
κατευθυντήριες γραµµές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα
συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν από το Συµβούλιο στα κράτη µέλη. Θα
αποτελέσουν επίσης τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την
απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από την Συµβούλιο και την Επιτροπή στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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(17)

Παρά το γεγονός ότι πρέπει να καταρτίζονται κάθε χρόνο, αυτές οι κατευθυντήριες
γραµµές παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητες µέχρι το 2014 ώστε να δοθεί
ιδιαίτερο βάρος στην εφαρµογή τους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Οι συνηµµένες στο παράρτηµα κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των
κρατών µελών εγκρίνονται. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν µέρος των
«ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την Ευρώπη 2020».
Άρθρο 2
Οι κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα λαµβάνονται υπόψη στις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών για τις οποίες υποβάλλονται εκθέσεις στα πλαίσια
των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων. Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν προγράµµατα
µεταρρυθµίσεων τα οποία συνάδουν µε τους στόχους που ορίζονται στις «ολοκληρωµένες
κατευθυντήριες γραµµές για την Ευρώπη 2020».
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Παράρτηµα :
Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών
Κατευθυντήρια γραµµή 7: Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και µείωση της
διαρθρωτικής ανεργίας
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν τις αρχές της ευελιξίας µε ασφάλεια που
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας και να
τις εφαρµόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου,
µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, την καταπολέµηση του
κατακερµατισµού, της αεργίας και της άνισης µεταχείρισης των φύλων, και ταυτόχρονα τη
µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα µέτρα για την τόνωση της ευελιξίας και της
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη µέλη
θα πρέπει να θεσπίσουν ένα συνδυασµό ευέλικτων και αξιόπιστων συµβάσεων απασχόλησης,
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασία, αποτελεσµατική δια βίου µάθηση, πολιτικές για
την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού και κατάλληλα συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης ώστε να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια η µετάβαση εργαζοµένων σε
άλλα επαγγέλµατα, συνοδευόµενα από σαφή δικαιώµατα και ευθύνες για τους ανέργους που
αναζητούν ενεργά εργασία.
Τα κράτη µέλη πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να καταπολεµήσουν τον
κατακερµατισµό της αγοράς µε µέτρα για την αντιµετώπιση της προσωρινής και επισφαλούς
απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελµατική
κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των
συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθµιστούν µε την καταπολέµηση των χαµηλών
µισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόµη και για όσους
εργάζονται µε σταθερές συµβάσεις και για τους αυτοαπασχολούµενους. Οι υπηρεσίες
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για όλους, περιλαµβανοµένων
των νέων και εκείνων που απειλούνται µε ανεργία, µε εξατοµικευµένες υπηρεσίες που θα
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο αποµακρυσµένοι από την αγορά εργασίας.
Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν τα επίπεδα συµµετοχής, ιδίως για τα
άτοµα χαµηλής ειδίκευσης, και σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή 2, τα κράτη µέλη
πρέπει να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήµατα και τα συστήµατα παροχών, καθώς
και την ικανότητα των δηµοσίων υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη
µέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µε πολιτικές για
την προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, της ισότητας των φύλων και των
αποδοχών και την ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας των νέων, των ατόµων µε αναπηρία,
των νόµιµων µεταναστών και άλλων ευάλωτων οµάδων. Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση
της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής µε την παροχή προσιτών φροντίδων και καινοτόµων
λύσεων στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών,
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον επιστηµονικό και τεχνικό τοµέα.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των εµποδίων για την είσοδο
νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούµενους και τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοµείς όπως η πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και να
προωθούν την κοινωνική καινοτοµία.
Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη µέλη για τον καθορισµό των
εθνικών τους στόχων είναι, µέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των
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ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων,
των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζοµένων χαµηλής ειδίκευσης και την
καλύτερη ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών.
Κατευθυντήρια γραµµή 8: Ανάπτυξη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας
και της δια βίου µάθησης
Τα κράτη µέλη πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιµότητα µε
την εξασφάλιση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σηµερινή και τη
µελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική
επαγγελµατική κατάρτιση πρέπει να συµπληρώνονται µε αποτελεσµατικά κίνητρα για τη δια
βίου µάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της
δυνατότητας να αναβαθµίσει τα προσόντα του και µε στοχευµένες πολιτικές µετανάστευσης
και ένταξης. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήµατα για την αναγνώριση των
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγµούς στην επαγγελµατική και
γεωγραφική κινητικότητα των εργαζοµένων, να προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναµων
δεξιοτήτων και τη δηµιουργικότητα, και να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη
στήριξη των ατόµων µε χαµηλής ειδίκευσης και στην απασχολησιµότητα των εργαζοµένων
µεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την
πείρα των εργαζοµένων υψηλής ειδίκευσης, περιλαµβανοµένων των ερευνητών.
Σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη πρέπει να
βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της σταδιοδροµίας σε συνδυασµό µε συστηµατική παροχή πληροφοριών για
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των
ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και τη συµµετοχή σε προγράµµατα δια
βίου µάθησης θα πρέπει να προωθηθούν µέσω της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν
εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν προγράµµατα που θα βοηθούν τους νέους
αποφοίτους να βρουν µια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράµµατα µαθητείας, και να προβλέπουν
άµεση παρέµβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθµισης των δεξιοτήτων και πρόληψης αναµένεται να
συµβάλει στον εντοπισµό τοµέων που πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκριση
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη
µέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.
Κατευθυντήρια γραµµή 9: Βελτίωση των επιδόσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε όλες τις βαθµίδες και αύξηση της συµµετοχής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση
Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να
βελτιωθούν τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης, τα κράτη µέλη πρέπει να επενδύσουν
αποτελεσµατικά στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθµιση του
επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να
ανταποκρίνεται στις ταχέως µεταβαλλόµενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι
ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τοµείς (από την προσχολική και σχολική
εκπαίδευση µέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,

EL

10

EL

καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) και να λαµβάνουν επίσης υπόψη τη µάθηση σε
ανεπίσηµα και άτυπα πλαίσια. Οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση
των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτοµο να επιτύχει στην οικονοµία της γνώσης,
ιδίως από απόψεως απασχολησιµότητας, περαιτέρω µάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις
ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η µαθησιακή κινητικότητα των
νέων και των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
µεριµνήσουν ώστε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρµόζοντας εθνικά πλαίσια
πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες µαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές
σχέσεις µεταξύ του κόσµου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Το επάγγελµα
του εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη εκπαίδευση θα
πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε µη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η
συµµετοχή στην τριτοβάθµια ή σε ισοδύναµη εκπαίδευση. Για να µειωθεί ο αριθµός των νέων
χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους
µαθητές.
Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη µέλη για τον καθορισµό των
εθνικών τους στόχων είναι, µέχρι το 2020, να µειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης του
σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθµια ή ισοδύναµη εκπαίδευση.
Κατευθυντήρια γραµµή 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της
φτώχειας
Οι προσπάθειες των κρατών µελών για τη µείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν στην
προώθηση της πλήρους συµµετοχής στην κοινωνία και την οικονοµία και στην επέκταση των
ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Οι
προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως µε την
πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δηµόσιες
υπηρεσίες (περιλαµβανοµένων υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου, σύµφωνα µε την
κατευθυντήρια γραµµή 4) ιδίως στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσµατικά µέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων.
Επίσης, για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την παροχή δυνατοτήτων στους
πολίτες και την προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας, η δια βίου µάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης,
ώστε να δηµιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόµων και να
προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισµού. Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και
συνταξιοδότησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή
εισοδηµατική στήριξη και πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη — εξασφαλίζοντας
έτσι κοινωνική συνοχή — παραµένοντας συγχρόνως οικονοµικά βιώσιµα. Τα συστήµατα
παροχών πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση εισοδηµατικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια
περιόδων µετάβασης και στη µείωση της φτώχειας, ιδίως για τις οµάδες που διατρέχουν
µεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, όπως οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι
µειονότητες, τα άτοµα µε αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωµένοι, οι νόµιµοι
µετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την
κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική καινοτοµία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων
οµάδων.
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Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη µέλη για τον καθορισµό των
εθνικών τους στόχων είναι να µειωθεί κατά 25% ο αριθµός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω
από τα εθνικά όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω από 20 εκατ. άτοµα να βγουν από τη
φτώχεια.
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