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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
σχετικά µε την εφαρµογή των πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(2003/579/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που πραγµατοποιήθηκε
στις 20 και 21 Μαρτίου 2003 στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε
ότι η στρατηγική για την απασχόληση διαδραµατίζει τον
κορυφαίο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την απασχόληση και την αγορά
εργασίας και ζήτησε από τα κράτη µέλη να διατηρήσουν τη
δυναµική της µεταρρύθµισης των εθνικών αγορών εργασίας.

(5)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών, µε την απόφαση
2003/578/ΕΚ (1).

(6)

Η κοινή έκθεση για την απασχόληση που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο στις 6 Μαρτίου 2003 περιγράφει τις βασικές προκλήσεις για την πολιτική απασχόλησης
σε κάθε κράτος µέλος και επισηµαίνει τις προτεραιότητες
δράσης που θα ενισχύσουν τη συµβολή κάθε κράτους
µέλους στην επίτευξη των γενικών στόχων των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση.

(7)

Οι υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές και οι περιεκτικές
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις είναι ζωτικές για τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, συνεπώς, να
εφαρµόζουν τη σύσταση αυτή κατά τρόπο συνεπή µε τους
γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 128 παράγραφος 4,
τη σύσταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, στις 23 και 24
Μαρτίου 2000, καθόρισε ένα νέο στρατηγικό στόχο ώστε η
Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και η
πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, µε βιώσιµη
οικονοµική µεγέθυνση, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Για το σκοπό
αυτό, το Συµβούλιο αποφάσισε συνολικούς στόχους για την
απασχόληση και στόχους για την απασχόληση των γυναικών,
για το έτος 2010.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, στις 15 και 16
Μαρτίου 2002, ζήτησε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής απασχόλησης µέσω µιας ενισχυµένης, απλοποιηµένης και καλύτερα διαχειριζόµενης διαδικασίας,
πλήρως ενσωµατωµένης στη στρατηγική της Λισαβόνας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συντονισµού και να συγχρονισθούν τα
χρονοδιαγράµµατα έκδοσης των γενικών προσανατολισµών
οικονοµικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραµµών για
την απασχόληση.
Η συµφωνία του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2002,
σχετικά µε τον εξορθολογισµό θεωρεί ότι ο εξορθολογισµός
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το στόχο της αύξησης της
διαφάνειας και της αποδοτικότητας, να αποφεύγει την επικάλυψη και τις επαναλήψεις στη διατύπωση των κατευθυντήριων γραµµών και να εξασφαλίζει τη συνοχή, τη συµπληρωµατικότητα και τη συνέπεια.

ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη την ανάληψη των δράσεων που εκτίθενται
στο παράρτηµα.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) Βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Η δηµογραφική γήρανση συνεπάγεται την ανάγκη µέτρων για την κινητοποίηση του µη απασχολούµενου δυνητικού εργατικού
δυναµικού, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά απασχόλησης και συµµετοχής. Παρά τη θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά
απασχόλησης στο Βέλγιο παραµένουν πολύ κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ και πολύ µακριά από τους στόχους της ΕΕ, ιδίως για
τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας, το ποσοστό απασχόλησης των οποίων είναι το χαµηλότερο στην ΕΕ. Είναι απίθανο τα
µέτρα που ελήφθησαν έως σήµερα για την παράταση του επαγγελµατικού βίου να επαρκέσουν για την επίτευξη του στόχου της
ΕΕ έως το 2010. Αν και η µακροχρόνια ανεργία έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σήµερα κάτω από το µέσο όρο
της ΕΕ, παραµένει διαρθρωτικό πρόβληµα. Οι εισροές στη µακροχρόνια ανεργία παραµένουν υψηλές και εξακολουθεί να µην
παρέχεται µια κατάλληλη προληπτική προσέγγιση για όλους τους ενηλίκους που αναζητούν εργασία. Παρά τα πρόσφατα µέτρα
για την αποµάκρυνση των παγίδων ανεργίας, ο κίνδυνος της εξάρτησης από τις παροχές απαιτεί την περαιτέρω επανεξέταση του
συστήµατος παροχών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ελκυστικότητα της εργασίας. Εξάλλου, ο µετριασµός των µισθών και η ταυτόχρονη µείωση της φορολογίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους άξονες για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και την επακόλουθη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι επίµονες περιφερειακές
και υποπεριφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας αντανακλούν όχι µόνο τις διαφορές στην οικονοµική επίδοση αλλά και την ανεπαρκή γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, και οι πρωτοβουλίες στον τοµέα
αυτό παραµένουν περιορισµένης εµβέλειας.
Το Βέλγιο συνεπώς θα πρέπει:
Πρόληψη και ενεργοποίηση
1. Να ενισχύσει τα µέτρα για τη µείωση των εισροών στη µακροχρόνια ανεργία βελτιώνοντας την κάλυψη των άνεργων ενηλίκων
από την προληπτική προσέγγιση.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
2. Να αναπτύξει και να εφαρµόσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, ιδιαίτερα για
τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας και τις γυναίκες, µε βάση τους κατάλληλους ποσοτικούς στόχους· να λάβει
περαιτέρω προληπτικά µέτρα και να καταργήσει τα κίνητρα για την πρόωρη αποχώρηση των εργαζοµένων από την εργασία.
Ανταµοιβή της εργασίας
3. Να εφαρµόσει την προγραµµατισµένη πολυετή µείωση της φορολογικής και µη φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία έτσι
ώστε να ενθαρρύνει τους εργαζοµένους να αναλάβουν εργασία και τους εργοδότες να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας,
σε συνδυασµό µε την περαιτέρω επανεξέταση του συστήµατος παροχών ώστε να αποµακρύνει τις παγίδες ανεργίας.
Περιφερειακές ανισότητες
4. Να αναλάβει συντονισµένη δράση για να αυξήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού µεταξύ των περιφερειών και να
βελτιώσει περαιτέρω το συντονισµό και την ολοκλήρωση των πολιτικών για την αγορά εργασίας.
∆ΑΝΙΑ
Τα ποσοστά απασχόλησης της ∆ανίας είναι ήδη πολύ πάνω από τους στόχους της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ποσοστών των
γυναικών και των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων. Ενόψει, ωστόσο, της γήρανσης του εργατικού δυναµικού, η ∆ανία χρειάζεται να εξασφαλίσει επαρκή προσφορά εργατικού δυναµικού για να διαφυλάξει το δυναµικό της οικονοµικής µεγέθυνσης και τη
βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις αύξησαν τη µέση πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να ληφθεί µέριµνα σε ορισµένους τοµείς, ιδίως στους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης και στον κοινωνικό τοµέα, όπου υπάρχει υπερεκπροσώπηση των εργαζοµένων ηλικίας άνω των 50 ετών. Άλλες πηγές
πιθανής προσφοράς εργατικού δυναµικού περιλαµβάνουν τους µετανάστες που ζουν ήδη στη ∆ανία, η συµµετοχή των οποίων
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Πραγµατοποιήθηκαν µεταρρυθµίσεις για να µειωθεί η γενική φορολογική επιβάρυνση στην εργασία,
αλλά θα χρειασθούν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για να εξασφαλισθεί η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού µακροπρόθεσµα,
ιδίως µε τη µείωση των ακόµη σχετικά υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών και µε την παροχή κινήτρων για την αναβολή
της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η ∆ανία συνεπώς θα πρέπει:
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
1. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της διαθεσιµότητας του εργατικού δυναµικού µακροπρόθεσµα, ιδίως µε την
προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και µε την άρση των πιθανών στενώσεων σε τοµείς µε γηράσκον εργατικό δυναµικό.
Άτοµα σε µειονεκτική θέση
2. Να ενισχύσει περαιτέρω την ένταξη στην αγορά εργασίας των µεταναστών µε την εξασφάλιση της ορθής ισορροπίας µεταξύ
των αυξανόµενων οικονοµικών κινήτρων και της αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισµού.
Ανταµοιβή της εργασίας
3. Να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις για τη µείωση των υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών και της συνολικής φορολογικής πίεσης στην εργασία, ιδίως για τα άτοµα µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη Γερµανία είναι κοντά στο στόχο του 67 % της ΕΕ για το 2005. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών υπερβαίνει ήδη τον ενδιάµεσο στόχο της ΕΕ του 57 % για το 2005, ενώ για τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας παραµένει κάτω από το χαµηλό επίπεδο έναρξης του 1997, λόγω της µικρής συµµετοχής των ηλικιών 60-64.
Ωστόσο, η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τη συνεχιζόµενη έλλειψη
εγκαταστάσεων φροντίδας και τις διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα. Η αναµενόµενη επιδείνωση
της κατάστασης της ανεργίας το 2003 απαιτεί αποτελεσµατικές προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.
Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της ανάκλησης των παροχών ενδέχεται
να δηµιουργήσει αντικίνητρα για την εργασία, ιδίως για τους χαµηλόµισθους. Οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις επικεντρώθηκαν
συνεπώς στην τελευταία αυτή οµάδα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα συνιστά επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο για την αντιµετώπιση της
ανεργίας, επειδή οι ανειδίκευτοι αποτελούν µεγάλο ποσοστό των ανέργων. Παραµένει ένα µεγάλο έλλειµµα θέσεων εργασίας,
ιδίως στα νέα οµόσπονδα κρατίδια, µε τον κίνδυνο της περαιτέρω αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.
Το κανονιστικό πλαίσιο ενδέχεται να αναστέλλει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος, συµπεριλαµβανοµένων των θεσµών της αγοράς εργασίας που διέπουν τη διαµόρφωση των µισθών.
Η Γερµανία συνεπώς θα πρέπει:
Πρόληψη και ενεργοποίηση
1. Να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας και των ενεργητικών προγραµµάτων της
αγοράς εργασίας, µε βελτιωµένη στοχοθέτηση και προσαρµογή στις διάφορες περιπτώσεις· οι πολιτικές της αγοράς εργασίας
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα νέα οµόσπονδα κρατίδια.
Αντιµετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρµοστικότητας
2. Να υποστηρίξει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε τη συστηµατική επανεξέταση και την άρση των κανονιστικών φραγµών
που ενδέχεται να παρεµποδίσουν την ανάπτυξη απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών και της βιοµηχανίας· να προωθήσει
την πιο ευπροσάρµοστη οργάνωση της εργασίας και να δηµιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο ευνοϊκό τόσο για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας όσο και για την παραγωγικότητα, µεταξύ άλλων µε τη συνεπή και ορθή εφαρµογή της
µεταρρύθµισης της εργατικής νοµοθεσίας που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2003 από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση.
∆ιά βίου µάθηση
3. Να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρµόσει µια γενικότερη στρατηγική για τη διά βίου µάθηση, αντιµετωπίζοντας όλα τα
επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος µε ιδιαίτερη προσοχή στην όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή στη συνεχιζόµενη κατάρτιση, ιδίως των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων και των εργαζοµένων στις ΜΜΕ.
Ισότητα των φύλων
4. Να ενισχύσει τα µέτρα για την αντιµετώπιση των ειδικών µειονεκτηµάτων στην αγορά εργασίας λόγω του φύλου, και ιδίως να
εκτιµήσει τον αντίκτυπο της φορολογίας του εισοδήµατος από εργασία στην απασχόληση των γυναικών και να ενθαρρύνει
τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να µειωθεί σηµαντικά η διαφορά µεταξύ των φύλων όσον
αφορά τις αµοιβές· να προωθήσει την προσφορά υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και να βελτιώσει την αντιστοιχία τους µε
τα ωράρια εργασίας και τα ωράρια λειτουργίας των σχολείων.
Ανταµοιβή της εργασίας
5. Να συνεχίσει τη µεταρρύθµιση του συστήµατος φορολογίας και κοινωνικών παροχών, ώστε να εξασφαλισθούν επαρκή
κίνητρα για την ανάληψη εργασίας. Ταυτοχρόνως να ενισχύσει τη νόµιµη υποχρέωση της δραστήριας αναζήτησης εργασίας
ως προϋπόθεση της λήψης παροχών.

ΕΛΛΑ∆Α
Το γενικό ποσοστό απασχόλησης της Ελλάδας είναι σηµαντικά κάτω από τους στόχους που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ιδίως για τις γυναίκες. Τα συγκριτικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης οφείλονται εν µέρει στη χαµηλή συχνότητα εµφάνισης
της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Η ανεργία µειώθηκε για τρίτο συνεχές έτος το 2002, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω
από το µέσο όρο της ΕΕ, µε το ποσοστό ανεργίας των γυναικών να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού των ανδρών. Η
µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου της µακροχρόνιας ανεργίας, εξακολουθεί να καθυστερεί. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία πάσχει µεταξύ άλλων
από τα χαµηλά επίπεδα δεξιοτήτων, πρέπει να ενσωµατωθούν καλύτερα τα συστήµατα αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης.
Παρά τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, η περιπλοκότητα του συστήµατος φορολόγησης και οι υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης παραµένουν σηµαντικά εµπόδια για τις προσλήψεις και για τη µείωση της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, οι µεταρρυθµίσεις
που στόχευαν στην προώθηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης είχαν περιορισµένο αντίκτυπο.
Η Ελλάδα συνεπώς θα πρέπει:
Αντιµετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρµοστικότητας
1. Να εφαρµόσει πλήρως και σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους τη δέσµη µέτρων για τη µεταρρύθµιση της
αγοράς εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη µερική απασχόληση και την υποστήριξη της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, ενώ θα εξασφαλίζει παράλληλα την ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας
στην αγορά εργασίας.
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∆ιά βίου µάθηση
2. Να ολοκληρώσει και να εφαρµόσει την εκτεταµένη στρατηγική διά βίου µάθησης, µε βάση το συντονισµό που άρχισε µεταξύ
συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης. Να λάβει µέτρα για την αύξηση του µορφωτικού
επιπέδου και της συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Ισότητα των φύλων
3. Να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για τη µείωση των υψηλών διαφορών των δύο φύλων όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης
και ανεργίας και να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αύξηση των εγκαταστάσεων φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα
άτοµα.
Ανταµοιβή της εργασίας
4. Να απλοποιήσει το φορολογικό σύστηµα και να µειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως για τους χαµηλόµισθους,
ενώ θα προσφέρει παράλληλα µεγαλύτερα κίνητρα για τη µερική απασχόληση. Να εφαρµόσει έναν επαρκή συνδυασµό πολιτικής για να µειώσει ουσιωδώς την αδήλωτη εργασία, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της φορολογίας στο χαµηλόµισθο
εργατικό δυναµικό και των αυξηµένων κινήτρων για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία.
Υπηρεσίες εκτέλεσης
5. Να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να εφαρµόσει πλήρως την προληπτική και εξατοµικευµένη προσέγγιση, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους· να αναβαθµίσει περαιτέρω τα στατιστικά συστήµατα παρακολούθησης.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Παρά τις µεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και την πρόοδο που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης παραµένει σηµαντικά πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραµένει κάτω από το µέσο όρο της
ΕΕ. Η µείωση της ανεργίας ήταν µεγαλύτερη για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, αλλά το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
εξακολουθεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού των ανδρών. Άλλα χαρακτηριστικά της ισπανικής αγοράς εργασίας
παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα: η αργή βελτίωση της παραγωγικότητας, το υψηλό µερίδιο των συµβάσεων ορισµένου χρόνου
και η µικρή χρήση των συµβάσεων µερικής απασχόλησης, που εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερο διαδεδοµένες από ό,τι σε
άλλα κράτη µέλη. Επιπλέον, η δηµιουργία θέσεων εργασίας στις διάφορες αυτόνοµες κοινότητες δεν πέτυχε να γεφυρώσει τις
µεγάλες διαφορές µεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης. Η γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού
δυναµικού είναι περιορισµένη, εν µέρει λόγω των διαρθρωτικών εµποδίων, κυρίως της κακής λειτουργίας της αγοράς στέγης.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να αυξηθεί ο
συντονισµός µεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης.
Η Ισπανία συνεπώς θα πρέπει:
Αντιµετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρµοστικότητας
1. Να βελτιώσει, στο πλαίσιο διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους, την οργάνωση της εργασίας και τη συµµετοχή στη
διά βίου µάθηση µε σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία. Να αναθεωρήσει το κανονιστικό πλαίσιο, δίνοντας έµφαση στη µείωση του υψηλού ποσοστού των συµβάσεων ορισµένου χρόνου και στην αύξηση της
χρήσης των συµβάσεων µερικής απασχόλησης.
Ισότητα των φύλων
2. Να αναλάβει αποτελεσµατική δράση για την αύξηση του γενικού ποσοστού απασχόλησης και να γεφυρώσει τις διαφορές
µεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία. Να βελτιώσει την παροχή εγκαταστάσεων φροντίδας για τα
παιδιά και για άλλα εξαρτώµενα πρόσωπα.
Περιφερειακές ανισότητες
3. Να βελτιώσει τις συνθήκες που οδηγούν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε περιφέρειες που µειονεκτούν και να εξαλείψει
τα εµπόδια για τη γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Αυτή η δράση θα πρέπει να περιλαµβάνει την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης µε σκοπό τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία.
Υπηρεσίες εκτέλεσης
4. Να ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους
και να αυξηθεί η ικανότητά τους να µεσολαβούν στην αγορά εργασίας. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να περιλαµβάνουν
την ολοκλήρωση του στατιστικού συστήµατος παρακολούθησης.
ΓΑΛΛΙΑ
Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει σχετικά χαµηλό ποσοστό συνολικής απασχόλησης και πολύ χαµηλό ποσοστό απασχόλησης για
τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας (από τα χαµηλότερα στην ΕΕ). Στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος πληθυσµού, η πρόκληση
έγκειται εποµένως στην ενθάρρυνση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού, ιδίως για τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας. Παρά την εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών πολιτικών, το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας παραµένει υψηλό σε
ορισµένα µέρη της χώρας ενώ υπάρχει και συνεχής αναντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναµικού,
θέτοντας προβλήµατα πρόσληψης σε ορισµένους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθµός των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο
χωρίς προσόντα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Τέλος, παρά τη δυνατότητά του να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε αρκετούς
τοµείς, ο κοινωνικός διάλογος παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες.
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Η Γαλλία συνεπώς θα πρέπει:
Πρόληψη και ενεργοποίηση
1. Να συνεχίσει και να αναπτύξει µέτρα για την πρόληψη της ανεργίας µε την ενίσχυση µιας εξατοµικευµένης προσέγγισης για
τους ανέργους και µε την εξασφάλιση αποτελεσµατικών κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας και του συντονισµού των διαφόρων υπηρεσιών απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, να εξασφαλίσει ότι το νέο σύστηµα ασφάλισης ανεργίας συνοδεύεται
από τις κατάλληλες απαιτήσεις και τα αποτελεσµατικά κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας.
∆ιά βίου µάθηση
2. Να συνεχίσει την εκτεταµένη στρατηγική της διά βίου µάθησης, που αντιπροσωπεύει τις ανάγκες αρχικής κατάρτισης και
ενθαρρύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση για τους ανειδίκευτους εργαζοµένους, ιδίως στις ΜΜΕ.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
3. Να εφαρµόσει µια συνεκτική πολιτική για να αυξήσει σηµαντικά τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως µε την προσφορά κινήτρων για την παραµονή στην εργασία, να ενισχύσει την πρόσβαση στην κατάρτιση και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης.
Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων
4. Να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο, ιδίως για να αντιµετωπίσει ζητήµατα που συνδέονται µε την παράταση του επαγγελµατικού βίου και τη διά βίου µάθηση.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Η Ιρλανδία σηµειώνει σταθερή πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων απασχόλησης της Στοκχόλµης και της
Λισαβόνας. Ωστόσο, η απότοµη επιβράδυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης και η πρόσφατη αύξηση του ποσοστού της ανεργίας
αποτελούν σηµαντική πρόκληση. Η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό έχει βελτιωθεί σηµαντικά, εξακολουθεί όµως
να υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των ποσοστών απασχόλησης γυναικών και ανδρών καθώς και µεγάλη διαφορά όσον
αφορά τις αµοιβές. Αυτή η διαφορά επιδεινώνεται από τις δυσκολίες όσον αφορά την προσφορά και την προσιτότητα της παιδικής φροντίδας. Παρόλο που σηµειώθηκε πρόοδος, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες µεταξύ των δύο περιφερειών, όσον
αφορά την ισότιµη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την οικονοµική δραστηριότητα. ∆εν έχει ακόµη εφαρµοσθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη διά βίου µάθηση ενώ αναµένεται ακόµη η ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ιδίως για τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας.
Η Ιρλανδία συνεπώς θα πρέπει:
∆ηµιουργία θέσεων εργασίας
1. Να αναλάβει περαιτέρω εκτεταµένα µέτρα για να αντιµετωπίσει τις περιφερειακές ανισορροπίες όσον αφορά την απασχόληση,
την ανεργία και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία.
∆ιά βίου µάθηση
2. Να αυξήσει την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και να επισπεύσει την εφαρµογή µιας συνεκτικής στρατηγικής για τη διά βίου
µάθηση µε γενικούς στόχους. Να προωθήσει την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επιδίωξη των στόχων
αυτών.
Ισότητα των φύλων
3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για να κινητοποιήσει και να ενσωµατώσει στην αγορά εργασίας τους οικονοµικά αέργους, ιδίως
τις γυναίκες, µε τη συνέχιση της άρσης των φορολογικών εµποδίων, αυξάνοντας τον αριθµό των προσιτών θέσεων παιδικής
φροντίδας και αντιµετωπίζοντας τους παράγοντες που συντηρούν τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές.

ΙΤΑΛΙΑ
Παρά τις βελτιώσεις των πρόσφατων ετών εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ των ποσοστών απασχόλησης στην Ιταλία και του κοινοτικού µέσου όρου, ειδικά για τις γυναίκες και τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους,
και οι εθνικοί στόχοι έχουν τεθεί αναλόγως. Εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλο περιφερειακό άνοιγµα της ψαλίδας, µε το βορρά να
σηµειώνει υψηλά ποσοστά συµµετοχής και σχεδόν πλήρη απασχόληση, αφενός, και µε το νότο να χαρακτηρίζεται από χαµηλή
συµµετοχή και υψηλή ανεργία, αφετέρου. Ενώ οι προηγούµενες µεταρρυθµίσεις έχουν συµβάλει στην αύξηση της απασχόλησης
και στη µείωση του επιπέδου ανεργίας και στα δύο µέρη της χώρας, η σχετική απόσταση παρέµεινε ουσιαστικά αναλλοίωτη. Η
εφαρµογή του κατάλληλου συνδυασµού πολιτικών για την ουσιώδη µείωση της αδήλωτης εργασίας είχε αποτελέσµατα, αφενός,
µεικτά και, αφετέρου, κατώτερα των προσδοκιών. Ενώ οι ευέλικτες συµβάσεις εφαρµόζονται την τελευταία πενταετία, η ιταλική
αγορά εργασίας εξακολουθεί να υποφέρει από άνιση προστασία των θέσεων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το σύστηµα
παροχών ανεργίας και κοινωνικής συνδροµής είναι ακόµη πολύ περιορισµένο στην Ιταλία. Η κυβέρνηση ανέλαβε στις αρχές του
2003 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευελιξία της αγοράς εργασίας και την ασφάλεια, µεταξύ άλλων τη θέσπιση νέων
συµβάσεων εργασίας και την απελευθέρωση των υπηρεσιών απασχόλησης. Ωστόσο, τα µακροχρόνια σχέδια, όπως η µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και η στρατηγική διά βίου µάθησης, καθυστερούν.
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Η Ιταλία συνεπώς θα πρέπει:
∆ηµιουργία θέσεων εργασίας
1. Να αναλάβει περαιτέρω εκτεταµένα µέτρα για να αντιµετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση, την ανεργία
και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε την αποτελεσµατική χρήση όλων των µέσων δράσης, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία. Να ενισχύσει περαιτέρω το συνδυασµό πολιτικών για την ουσιώδη µείωση της
αδήλωτης εργασίας, ιδίως καλώντας τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν περισσότερες δεσµεύσεις και αυξάνοντας τα
κίνητρα για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία.
Αντιµετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρµοστικότητας
2. Να εφαρµόσει, κατά περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους, µέτρα για την αύξηση της ευελιξίας
της αγοράς εργασίας και τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης εργασίας, προωθώντας παράλληλα τη συνεργία µεταξύ ευελιξίας
και ασφάλειας και αποφεύγοντας την περιθωριοποίηση των ατόµων σε µειονεκτική θέση.
∆ιά βίου µάθηση
3. Να λάβει µέτρα για την εφαρµογή της στρατηγικής διά βίου µάθησης, ιδίως µε την αύξηση της προσφοράς συνεχιζόµενης
κατάρτισης µέσω συµφωνιών µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
4. Να λάβει µέτρα για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας σε συµφωνία µε τον
εθνικό στόχο, ιδίως µε την αύξηση, κατόπιν διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους, της πραγµατικής ηλικίας εξόδου
και µε τη διεύρυνση της προσφοράς ευκαιριών συνεχιζόµενης κατάρτισης. Να λάβει µέτρα για την αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης των γυναικών, ιδίως µε την αύξηση της προσφοράς ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων και εγκαταστάσεων
φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα.
Υπηρεσίες εκτέλεσης
5. Να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς για τις υπηρεσίες απασχόλησης µε την εφαρµογή ενός εθνικού µηχανογραφηµένου
συστήµατος δεδοµένων αγοράς εργασίας που να είναι διαθέσιµο για όλους τους συντελεστές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την
ικανότητα των υπηρεσιών απασχόλησης να παρέχουν ενεργητικά και προληπτικά µέτρα στους ανέργους.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού στο Λουξεµβούργο είναι κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ, ιδίως για τους εργαζοµένους
µεγαλύτερης ηλικίας. Η αύξηση της απασχόλησης έγινε δυνατή χάρη στους διασυνοριακούς εργαζοµένους και την αυξηµένη
συµµετοχή των γυναικών, ενώ δεν επιτεύχθηκε ουσιαστικά καµία πρόοδος όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας παρά κάποια µέτρα που ελήφθησαν µε στόχο τα όλο και µεγαλύτερα κίνητρα για να παραµείνουν
ενεργοί. Η κινητοποίηση µέρους του αχρησιµοποίητου εθνικού δυναµικού απασχόλησης έχει µεγάλη σηµασία για την ενίσχυση
της προσφοράς εργατικού δυναµικού και την ώθηση στην οικονοµική µεγέθυνση. Τα κίνητρα για να παραµείνουν ενεργοί, µπορούν να βελτιωθούν µε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και προσυνταξιοδότησης. Επίσης,
τα αποτελέσµατα των τελευταίων αναθεωρήσεων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπηρίας θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
Υπάρχει κίνδυνος η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών να µετατραπεί
σε µια λιγότερο δυναµική αγορά εργασίας. Η µετάβαση των νέων χωρίς επαγγελµατικά προσόντα στην αγορά εργασίας παραµένει επίσης µια σηµαντική δυσκολία. Σε σχέση µε τις πτυχές αυτές (νέοι, γυναίκες και εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας) και
σηµαντικές πτυχές της ποιότητας στην εργασία (διά βίου µάθηση, διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις αµοιβές),
το Λουξεµβούργο δεν θέσπισε ακόµη την κατάλληλη συνέχεια για την επαλήθευση του αντικτύπου των µέτρων και των µεταρρυθµίσεων που αποφασίστηκαν από το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση (ΕΣ∆) και εφεξής.
Το Λουξεµβούργο συνεπώς θα πρέπει:
∆ιά βίου µάθηση
1. Να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση µέσω της ανάπτυξης, µε
την έντονη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, µιας συνεκτικής στρατηγικής διά βίου µάθησης. Να καταπολεµήσει την
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να επανεξετάσει το γενικότερο σύστηµα µάθησης µε σκοπό την επίτευξη καλύτερης
συνεκτικότητας µεταξύ των τοµέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
2. Να εντείνει περαιτέρω τη δράση του για τη σηµαντική αύξηση των ποσοστών συµµετοχής των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας µέσω της επανεξέτασης του συστήµατος πρόωρης συνταξιοδότησης και µέσω της στενής παρακολούθησης των αποτελεσµάτων των τελευταίων αναθεωρήσεων των συστηµάτων σύνταξης αναπηρίας.
Ισότητα των φύλων
3. Να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αύξηση των ποσοστών συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες ώστε να διευκολύνεται ο καλύτερος συνδυασµός της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, ενθαρρύνοντας την επιστροφή τους στην εργασία ύστερα από µεγάλες περιόδους εκτός της αγοράς εργασίας και λαµβάνοντας
µέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, ιδίως όσον αφορά τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις
αµοιβές.
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Παρά την πρόσφατη αύξηση της ανεργίας, οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να επιτυγχάνουν ποσοστά αρκετά πάνω από το ποσοστό του γενικού στόχου απασχόλησης που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Παρόλο που το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών υπερβαίνει το στόχο της ΕΕ, η διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές εξακολουθεί να είναι συγκριτικά
υψηλή. Η περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης θα εξαρτηθεί από τη συνεχή ανάπτυξη της απασχόλησης των
γυναικών και από την ισχυρότερη ενεργοποίηση των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας και των µειονοτήτων καθώς και από την κινητοποίηση του αχρησιµοποίητου εργατικού δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός αριθµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες που
λαµβάνουν παροχές αναπηρίας είναι ανησυχητικός και οι παγίδες της ανεργίας στα συστήµατα κοινωνικών παροχών εξακολουθούν να δηµιουργούν αντικίνητρα για την ανάληψη εργασίας. Η διατήρηση κενών θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης σχετικών
δεξιοτήτων τονίζει την ανεπαρκή ικανότητα των πολιτικών της διά βίου µάθησης να γεφυρώσουν το κενό µεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργατικού δυναµικού. Καθώς η ανεργία αυξάνεται, µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας, για
τους ανειδίκευτους εργαζοµένους.
Οι Κάτω Χώρες συνεπώς θα πρέπει:
∆ιά βίου µάθηση
1. Να στοχοθετήσουν, σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, τις πολιτικές διά βίου µάθησης στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας ώστε να αντιµετωπίσουν την αεργία και να εµποδίζουν τους ανειδίκευτους εργαζοµένους να βρεθούν εκτός
της αγοράς εργασίας.
Ισότητα των φύλων
2. Να αναπτύξουν περαιτέρω, από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, µια στρατηγική για την αντιµετώπιση των παραγόντων
που συντηρούν τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές.
Ανταµοιβή της εργασίας
3. Να βελτιώσουν τη διαφάνεια του συστήµατος παροχών µε την αυξηµένη χρήση µέτρων που να βασίζονται στη φορολογία
αντί στις επιδοτήσεις και µε τον καλύτερο συντονισµό της εθνικής και τοπικής υποστήριξης του εισοδήµατος. Να εξασφαλίσουν ότι το σύστηµα αναπηρίας αντιµετωπίζει τόσο την ανάγκη να περιορίσει την εισροή στο σύστηµα όσο και να ενεργοποιήσει εκείνους που ήδη λαµβάνουν παροχές.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι στόχοι του ποσοστού απασχόλησης που τέθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισαβόνας και της Στοκχόλµης έχουν επιτευχθεί ήδη σε µεγάλο βαθµό από την Αυστρία πλην του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. Η
κατάσταση αυτή αντανακλάται επίσης στο γεγονός ότι η µέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας είναι πολύ χαµηλή. Τα
ποσοστά ανεργίας άρχισαν να αυξάνονται από τα µέσα του 2001, ιδίως για τους νέους, αλλά εξακολουθούν να είναι τα χαµηλότερα στην ΕΕ. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, η προσαρµοστικότητα του εργατικού δυναµικού και η άρση των
αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων παραµένουν συνεχής πρόκληση. Αν και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ήδη πολύ
υψηλό, οι διαφορές µεταξύ των φύλων και η έλλειψη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας συνιστούν σηµαντικές αδυναµίες.
Η Αυστρία συνεπώς θα πρέπει:
∆ιά βίου µάθηση
1. Να συνεχίσει να εφαρµόζει µια εκτεταµένη στρατηγική για την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης, που να υποστηρίζεται από
την αναγκαία κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών και να περιέχει ποσοτικούς στόχους όσον αφορά τους
οικονοµικούς πόρους και τη συµµετοχή.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
2. Να αναπτύξει, από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, ένα σχέδιο δράσης, βάσει σχετικών στόχων, για την αύξηση της
απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως των γυναικών µεγαλύτερης ηλικίας, και της πραγµατικής ηλικίας
εξόδου.
Ισότητα των φύλων
3. Να αναπτύξει, από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, µια στρατηγική, µε βάση τους σχετικούς στόχους, για την αντιµετώπιση των παραγόντων που ενισχύουν τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές και να ενισχύσει τα µέτρα για
περισσότερες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας· να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του παρόντος συστήµατος επιδότησης της
παιδικής φροντίδας στην ποιότητα και την ποσότητα της απασχόλησης των γυναικών.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Οι γενικοί οικονοµικοί δείκτες επιδεινώθηκαν από το 2001 και µετά, ενώ η ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά το 2002. Ωστόσο, η
πρόοδος ως προς τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ ήταν θετική από το 1997 και µετά και το ποσοστό απασχόλησης είναι ήδη πάνω
από το στόχο του 67 % για το 2005. Ωστόσο, η παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού στην Πορτογαλία είναι η χαµηλότερη στην ΕΕ και αυξάνεται αργά. Το µέσο µορφωτικό επίπεδο τόσο του ενήλικου πληθυσµού όσο και των οµάδων νεώτερης
ηλικίας εξακολουθεί να είναι χαµηλό. Αν και η Πορτογαλία έχει αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για την εκπαίδευση τα τελευταία
χρόνια, το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και χωρίς κατάρτιση είναι κατά πολύ το υψηλότερο στην ΕΕ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, τα επίπεδα επαγγελµατικής
κατάρτισης είναι σηµαντικά χαµηλότερα από το µέσο όρο της ΕΕ. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί η συµµετοχή του µεγαλύτερου µέρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα εθνικά προγράµµατα που απέβλεπαν στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του
προσωπικού τους και στην αύξηση των επιπέδων των προσόντων των εργαζοµένων. Παρόλο που το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών είναι πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο, παραµένουν σηµαντικές ανισορροπίες µεταξύ των φύλων όσον αφορά την κλαδική κατανοµή και τις διαφορές ως προς τις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα. Υπογράφηκαν πρόσφατα σηµαντικές συµφωνίες
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης, αλλά η εφαρµογή τους θα απαιτήσει την έντονη συµµετοχή των υπογραφόντων.
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Η Πορτογαλία συνεπώς θα πρέπει:
∆ιά βίου µάθηση
1. Να συνεχίσει την εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου µάθηση· να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε να
µειωθεί το υψηλό επίπεδο των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και να εξασφαλίσει την προσφορά ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού και να εφαρµόσει τους στόχους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις.
Ισότητα των φύλων
2. Να συνεχίσει τις προσπάθειες για το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, ιδίως µε την επέκταση των
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Να αναλάβει δράση για την καλύτερη
εξισορρόπηση των φύλων σε κλαδικό επίπεδο και να αντιµετωπίσει τους παράγοντες που συντηρούν τη διαφορά µεταξύ των
φύλων ως προς τις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα.
Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων
3. Με βάση τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, να ενισχύσει τη συνεργασία των
κοινωνικών εταίρων στους τοµείς της πολιτικής µισθών και παραγωγικότητας, της προσαρµοστικότητας, της οργάνωσης
εργασίας και της ποιότητας στην εργασία.
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Η Φινλανδία υπερβαίνει τους στόχους της γενικής απασχόλησης και της απασχόλησης των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ για το 2005
που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, καθώς και το στόχο της Λισαβόνας για το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών που πρέπει
να επιτευχθεί έως το 2010. Η Φινλανδία είναι ένα από τα κράτη µέλη που εκτίθεται περισσότερο στον αντίκτυπο του γηράσκοντος πληθυσµού. Έτσι, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και της προσφοράς εργατικού δυναµικού θα απαιτήσει οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας να παραµείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Το γενικό ποσοστό ανεργίας παραµένει πάνω από
το µέσο όρο της ΕΕ, µε υψηλή διαρθρωτική ανεργία. Η συνύπαρξη υψηλής ανεργίας σε ορισµένες περιφέρειες µε δυσκολίες
όσον αφορά την πρόσληψη δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
ενεργητικών προγραµµάτων της αγοράς εργασίας όσον αφορά την αντιµετώπιση της αναντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργατικού δυναµικού. Αν και έχουν ληφθεί µέτρα για τη µείωση της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης στο εργατικό
δυναµικό, η µεταρρύθµιση των συστηµάτων φορολογίας και παροχών εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή, ιδίως όσον αφορά το
χαµηλόµισθο εργατικό δυναµικό. Από εθνικά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις
αµοιβές, που εξηγείται εν µέρει µόνο από το διαχωρισµό των φύλων σε διάφορους τοµείς.
Η Φινλανδία συνεπώς θα πρέπει:
Πρόληψη και ενεργοποίηση
1. Να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών προγραµµάτων για την αγορά εργασίας µε στόχο την
καταπολέµηση της διαρθρωτικής ανεργίας και τον περιορισµό των περιφερειακών ανισοτήτων.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
2. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για να διατηρήσει τη διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού µακροπρόθεσµα. Ιδίως, να
συνεχίσει τη δράση για την αύξηση της πραγµατικής ηλικίας εξόδου σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική για την παράταση
του επαγγελµατικού βίου και να ενθαρρύνει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας µε την περαιτέρω µεταρρύθµιση των
συστηµάτων φορολογίας και παροχών, ιδίως µε στοχοθετηµένα φορολογικά µέτρα για τη χαµηλόµισθη εργασία.
Ισότητα των φύλων
3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες, στο πλαίσιο της προσέγγισης της ένταξης της διάστασης του φύλου, για την αντιµετώπιση των
παραγόντων που ενισχύουν τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές και το διαχωρισµό των φύλων.
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Η σουηδική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από τα πολύ υψηλά ποσοστά απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των ποσοστών
των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, ενώ έχουν ήδη ξεπερασθεί όλοι οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, ενόψει του γηράσκοντος πληθυσµού, θα υπάρξει ανάγκη διατήρησης της προσφοράς εργατικού δυναµικού µε την εκµετάλλευση
των πιθανών πηγών εργατικού δυναµικού στο πλαίσιο των µεταναστών, των νέων και των µακροχρόνια ασθενών. H πρόωρη
συνταξιοδότηση και η ταχεία αύξηση της ασθένειας µακράς διαρκείας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρείται επαρκής
προσφορά εργατικού δυναµικού. Παρά τη διεξαγόµενη φορολογική µεταρρύθµιση, η φορολογική επιβάρυνση εξακολουθεί να
είναι η υψηλότερη στην ΕΕ. Τα συστήµατα παροχών είναι σχετικά γενναιόδωρα στο πλαίσιο της διεθνούς προοπτικής και περιλαµβάνουν αυστηρά κριτήρια επιλεξιµότητας. Ωστόσο, φαίνεται να είναι αναγκαίες οι περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση
των κινήτρων για εργασία.
Η Σουηδία συνεπώς θα πρέπει:
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
1. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού µακροπρόθεσµα µε την πλήρη αξιοποίηση των πιθανών πηγών εργατικού δυναµικού, ιδίως µέσω της αυξηµένης συµµετοχής των µεταναστών.
2. Να µειώσει τον αριθµό των ατόµων που απουσιάζουν µε µακροχρόνια αναρρωτική άδεια µε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προσαρµόζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για να προωθήσει την αποτελεσµατική επανένταξη στην αγορά εργασίας.
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Ανταµοιβή της εργασίας
3. Να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων φορολογίας και παροχών για να βελτιώσει τα κίνητρα προς εργασία, ιδιαίτερα για τις οµάδες εκείνες για τις οποίες η αλληλεπίδραση φορολογίας και παροχών έχει τον πλέον αρνητικό αντίκτυπο, και
να ολοκληρώσει τη φορολογική µεταρρύθµιση για τα εισοδήµατα από εργασία.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Ηνωµένο Βασίλειο υπερβαίνει το στόχο του γενικού ποσοστού απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ που έθεσε το ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων για τις γυναίκες και τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, τα υψηλά
ποσοστά απασχόλησης συνδέονται µε σχετικά χαµηλά επίπεδα παραγωγικότητας εν µέρει λόγω του ανεπαρκούς επιπέδου των
βασικών δεξιοτήτων και των ειδικών προβληµάτων των θέσεων εργασίας που συνδέονται µε την ποιότητα όπως η διαφορά µεταξύ
των φύλων ως προς τις αµοιβές και η έλλειψη πρόσβασης στην κατάρτιση για ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων. Αυτές οι
προκλήσεις συνιστούν µια συγκεκριµένη ατζέντα για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα.
Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του αριθµού των ατόµων εργάσιµης ηλικίας που αιτούνται παροχές ασθένειας και αναπηρίας ενδέχεται να συνιστά περιορισµό για την περαιτέρω αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού. Παρόλο που το γενικό ποσοστό
απασχόλησης παραµένει πολύ κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ, υπάρχουν σηµαντικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, καθώς υπάρχει συγκέντρωση της οικονοµικής αεργίας και της µακροχρόνιας ανεργίας σε ορισµένες κοινωνίες
και σε ιδιαίτερα µειονεκτούντα άτοµα (µόνοι γονείς, νοικοκυριά όπου κανένα µέλος δεν εργάζεται, ορισµένες εθνικές µειονότητες, άνδρες εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ανειδίκευτοι). Το γεγονός αυτό απαιτεί ενισχυµένες
και καλά στοχοθετηµένες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.
Το Ηνωµένο Βασίλειο συνεπώς θα πρέπει:
Πρόληψη και ενεργοποίηση
1. Να εφαρµόσει ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που να οδηγούν σε βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας, να
µετριάσει την υψηλή συγκέντρωση της ανεργίας και της αεργίας σε ορισµένες κοινότητες. Ειδική προσοχή θα πρέπει να
αποδίδεται στα άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και στα άτοµα που διατρέχουν τον
κίνδυνο να καταστούν µακροχρόνια άνεργα, στους φτωχούς εργαζοµένους ή στους αέργους.
Προσφορά εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου
2. Να εξασφαλίζει ότι όλοι εκείνοι που είναι σε θέση να εργαστούν έχουν τις ευκαιρίες και τα κίνητρα να το πράξουν, ιδίως µε
τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων παροχών ασθένειας και αναπηρίας.
Ισότητα των φύλων
3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αντιµετώπιση των παραγόντων που συντηρούν τη διαφορά µεταξύ των φύλων ως προς
τις αµοιβές, ιδίως µε τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων σε όλα τα επαγγέλµατα και τους τοµείς και µε την αύξηση της
πρόσβασης σε κατάρτιση των χαµηλόµισθων γυναικών που εργάζονται στο πλαίσιο µερικής απασχόλησης. Να βελτιώσει
περαιτέρω την παροχή προσιτών υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα.
Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων
4. Να αναπτύξει περαιτέρω κοινωνική εταιρική σχέση σε όλα τα επίπεδα χώρου εργασίας για να συµβάλει στη βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία, ιδίως µε την αντιµετώπιση των χαµηλών επιπέδων βασικών δεξιοτήτων και
ελλείψεων δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού.
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