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1.

ΝΕΕΣ

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΚΛΕΙ∆Ι»

1.1.

Αντιµετώπιση της πρόκλησης των δεξιοτήτων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η ένταση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης δηµιουργεί εξαιρετικά µεγάλη
αβεβαιότητα για το βραχυπρόθεσµο µέλλον της παγκόσµιας οικονοµίας. Για να
εισέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάκαµψης, είναι πολύ σηµαντικό να ενισχυθεί το
ανθρώπινο δυναµικό της και η απασχολησιµότητά του µέσω της αναβάθµισης των
δεξιοτήτων του. Αλλά η αναβάθµιση των δεξιοτήτων δεν είναι αρκετή· εξίσου
αναγκαία είναι η καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς δεξιοτήτων και των
σχετικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης1 που πρότεινε για να
βοηθήσει την Ευρώπη να µετριάσει τις άµεσες συνέπειες της κρίσης και να
προετοιµάσει το έδαφος για την οικονοµική ανασυγκρότηση, εγκαινίασε µια µείζονα
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της απασχόλησης. Σκοπός της
πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθήσει την απασχόληση των απολυόµενων
εργαζοµένων και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας µέσω µέτρων
ενεργοποίησης, επανεκπαίδευσης και αναβάθµισης δεξιοτήτων.
Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων έχει κεφαλαιώδη σηµασία για τη βραχυπρόθεσµη
ανάκαµψη και την πιο µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και παραγωγικότητα της Ευρώπης,
για τις θέσεις εργασίας στην ήπειρό µας και για την ικανότητά της να προσαρµοστεί
στην αλλαγή, για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα των φύλων και για την κοινωνική
συνοχή.
Σε όλη την Ευρώπη, η στροφή προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα και
η αυξανόµενη σηµασία της οικονοµίας της γνώσης, και ιδίως η διάδοση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των νανοτεχνολογιών,
προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες για τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας. Η
παγκοσµιοποίηση, η γήρανση του πληθυσµού, η αστικοποίηση και η εξέλιξη των
κοινωνικών δοµών επιταχύνουν επίσης το ρυθµό των αλλαγών στην αγορά εργασίας
και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάκαµψης αποτελεί προτεραιότητα και
πρόκληση για την ΕΕ και τις εθνικές δηµόσιες αρχές, για τους παρόχους
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους και τους
σπουδαστές.
Η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ όσον αφορά
τις δεξιότητες των διαφόρων οµάδων πληθυσµού ή την τοµεακή κατανοµή της
απασχόλησης παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η βελτίωση της
παρακολούθησης, της αξιολόγησης, της πρόβλεψης και της αντιστοιχίας των
δεξιοτήτων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας έχει κρίσιµη σηµασία τόσο για να
αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση όσο και για τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές απασχόλησης του εργατικού δυναµικού της ΕΕ.

1
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Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2008) 800.
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1.2.

Αναβάθµιση των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και προώθηση της
απασχολησιµότητας
Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων έχει κρίσιµη σηµασία για τη δίκαιη και ισότιµη
αντιµετώπιση των πολιτών, διότι τα άτοµα µε ανεπαρκείς δεξιότητες είναι πιο
ευάλωτα στην αγορά εργασίας και ενδέχεται να είναι τα πρώτα που θα πληγούν από
την κρίση. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων δεν είναι απλώς πολυτέλεια για τους
εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης που απασχολούνται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας·
είναι ανάγκη για όλους. Οι ενήλικοι χαµηλής ειδίκευσης έχουν επτά φορές λιγότερες
πιθανότητες να συµµετάσχουν σε προγράµµατα διά βίου µάθησης απ’ ό,τι οι
ενήλικοι µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο· επίσης, ελάχιστα πράγµατα γίνονται για την
αύξηση και την προσαρµογή των δεξιοτήτων του γηράσκοντος εργατικού
δυναµικού. Οι πολιτικές των κρατών µελών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της απασχόλησης πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση και την
προσαρµογή των δεξιοτήτων και στην παροχή καλύτερων ευκαιριών µάθησης σε
όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα εργατικό δυναµικό που να διαθέτει
υψηλά προσόντα και να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της οικονοµίας. Οµοίως, οι
επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο συµφέρον να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναµικό και
να βελτιώσουν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τους. Επιπλέον, η ισότητα των
φύλων αποτελεί παράγοντα νευραλγικής σηµασίας για την κάλυψη των νέων
αναγκών σε δεξιότητες.
Η βελτίωση της δικαιοσύνης και της αποδοτικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης της ΕΕ έχει ουσιαστική σηµασία για την αποτροπή της σπατάλης
των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων της, την αύξηση της απασχολησιµότητας
και τη µείωση των ανισοτήτων2. Ενώ η αναβάθµιση των δεξιοτήτων συνεπάγεται
άµεσες δαπάνες και πρέπει να εξεταστεί σε ένα πλαίσιο οικονοµικής βιωσιµότητας,
ωστόσο, τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα ιδιωτικά, δηµοσιονοµικά και
κοινωνικά οφέλη αναµένεται να αντισταθµίσουν τις αρχικές δαπάνες. Το
ειδικευµένο εργατικό δυναµικό δεν συµβάλλει απλώς στην παραγωγικότητα· η
επένδυση σε καλά σχεδιασµένα συστήµατα διά βίου µάθησης µπορεί, κατά µεγάλο
µέρος, να αντισταθµίσει το οικονοµικό κόστος των ελλείψεων και των ανεπαρκειών
δεξιοτήτων. Καθώς η οικονοµική ύφεση αυξάνει τις πιέσεις στις δηµόσιες και τις
ιδιωτικές δαπάνες, δεν είναι η κατάλληλη στιγµή για µείωση των επενδύσεων στην
εκπαίδευση, στις δεξιότητες ή στα ενεργητικά µέτρα προώθησης της απασχόλησης.
Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να παραγάγουν νέες δεξιότητες
που να ανταποκρίνονται στη φύση των νέων θέσεων εργασίας που αναµένεται να
δηµιουργηθούν και να βελτιώνουν την προσαρµοστικότητα και την
απασχολησιµότητα των ενηλίκων που ανήκουν ήδη στο εργατικό δυναµικό. Η
παροχή προσχολικής και βασικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας για όλους, η
βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου και η αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου είναι παράγοντες κρίσιµης σηµασίας για τον εφοδιασµό των πολιτών µε
βασικές ικανότητες, περιλαµβανοµένων των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που
αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω επικαιροποίηση των δεξιοτήτων3.

2
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Ανακοίνωση της Επιτροπής «Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης», COM(2006) 481 της 8.9.2006.
«Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση», σύσταση
2006/962/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18.12.2006.
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1.3.

Προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Για να αντιµετωπιστεί η αύξηση της ανεργίας, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την
καλύτερη ανταπόκριση των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας προκαλεί αυξανόµενη
ανησυχία στα περισσότερα κράτη µέλη. Λόγω της ανεπαρκούς πληροφόρησης και
των διαρθρωτικών ακαµψιών, δεν παρέχεται στους εργαζοµένους και τις
επιχειρήσεις το σωστό επίπεδο δεξιοτήτων στους σωστούς τοµείς, πράγµα που
πλήττει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως των µικρότερων επιχειρήσεων. Οι δεξιότητες
που παρέχονται από τα πανεπιστήµια και τα συστήµατα κατάρτισης της ΕΕ δεν
υποστηρίζουν πλήρως µια οικονοµία προσανατολισµένη πραγµατικά προς την
καινοτοµία. Οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των νεαρών ανδρών και
γυναικών εξακολουθούν να επηρεάζονται από παραδοσιακά στερεότυπα που
συνδέονται µε το φύλο. Η µείωση των ανισορροπιών που υπάρχουν σε ορισµένους
τοµείς και επαγγέλµατα µεταξύ ανδρών και γυναικών θα µπορούσε να αντιµετωπίσει
εν µέρει τις µελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων, π.χ. στα τεχνικά και διευθυντικά
επαγγέλµατα4.
Η άρση των εµποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων στην ΕΕ (περιλαµβανοµένων των διοικητικών εµποδίων), καθώς
επίσης η διαφανέστερη πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις
ανάγκες σε δεξιότητες, θα συνέβαλλαν στην προώθηση της επαγγελµατικής,
τοµεακής και γεωγραφικής κινητικότητας και στην καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ
των δεξιοτήτων των πολιτών και των ευκαιριών απασχόλησης. Οι περίοδοι
κινητικότητας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (π.χ. µέσω των
προγραµµάτων Erasmus και Leonardo) κάνουν τους ανθρώπους πιο πρόθυµους για
κινητικότητα αργότερα, κατά την επαγγελµατική ζωή τους. Η αποτελεσµατικότερη
και αποδοτικότερη αναζήτηση εργασίας απαιτεί καλύτερο συντονισµό των διαφόρων
τοµέων πολιτικής και φορέων της αγοράς εργασίας, και ιδίως των δηµόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης και των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
τονίζουν ότι η απασχόληση και η γεωγραφική κινητικότητα των εργαζοµένων που
προέρχονται από τρίτες χώρες µπορούν να συµβάλουν στη µείωση των
προβληµάτων αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση των
δεξιοτήτων τους στο βέλτιστο επίπεδο5. Η επιτυχής ενσωµάτωση των µεταναστών
και των απογόνων τους έχει µεγάλη σηµασία για τις οικονοµίες και τις κοινωνίες της
ΕΕ.

1.4.

Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης για αξιολόγηση, πρόβλεψη και
προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Η καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και
των αναγκών σε δεξιότητες είναι απαραίτητη για την υποβοήθηση της επιστροφής
των ατόµων στην αγορά εργασίας, για τη διευκόλυνση της αντιστοιχίας των

4

5
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Έκθεση 2009 της Επιτροπής σχετικά µε την ισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών (θα
δηµοσιευθεί προσεχώς). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την προαγωγή της πλήρους συµµετοχής των
νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» COM(2007) 498 της 4.9.2007.
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη», COM(2008) 359
της 17.6.2008.
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δεξιοτήτων µε τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και για το σωστό
προσανατολισµό των προσπαθειών απόκτησης δεξιοτήτων, ούτως ώστε να
βελτιωθούν οι µακροπρόθεσµες προοπτικές απασχόλησης του κάθε πολίτη. Η
ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας των κρατών µελών και της Ένωσης να
προβλέπουν έγκαιρα και να συνδυάζουν τις µελλοντικές δεξιότητες µε τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών
πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την πραγµατοποίηση
σωστών ατοµικών επιλογών σταδιοδροµίας. Η αύξηση της ικανότητας αυτής µπορεί
να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στη χάραξη και την επιτυχή εφαρµογή
ολοκληρωµένων πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για
την ανάπτυξη και απασχόληση, όπως τονίζεται από την Αποστολή της ΕΕ για την
ευελιξία µε ασφάλεια6.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε το Μάρτιο του 2008 ότι η επένδυση στον άνθρωπο
και ο εκσυγχρονισµός των αγορών εργασίας είναι ένας από τους τέσσερις τοµείς
προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβόνας και κάλεσε την Επιτροπή «να
υποβάλει συνολική εκτίµηση των µελλοντικών αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες
στην Ευρώπη έως το 2020, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των τεχνολογικών
αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσµού, και να προτείνει µέτρα για την
προληπτική αντιµετώπιση των µελλοντικών αναγκών».
Ανταποκρινόµενη στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή
παρουσιάζει στο κεφάλαιο 2 της παρούσας ανακοίνωσης µια πρώτη αξιολόγηση των
µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες έως το 2020. Αλλά αυτή η ανάλυση δεν µπορεί
να είναι µια εφάπαξ διαδικασία. Πρέπει να συνοδεύεται από µια συνεχή, στρατηγική
προσπάθεια, διότι, καθώς αυξάνεται η δυνατότητα διαφόρων νέων τοµέων να
συµβάλουν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι αξιολογήσεις
πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, για να ενσωµατώνουν αυτές τις νέες εξελίξεις.
Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο 3 προτείνει τρόπους για τη βαθµιαία βελτίωση των
ικανοτήτων και εντάσσει την αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και των
αναγκών της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Παράλληλα µε την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή
προτείνει επίσης ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως ώστε να
υποστηριχθούν τα κράτη µέλη στην προσπάθεια βελτίωσης των επιπέδων
δεξιοτήτων µέσω της διά βίου µάθησης.
2.

ΜΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020

Η απρόβλεπτη χρηµατοοικονοµική κρίση του δεύτερου εξαµήνου του 2008
καταδεικνύει τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται κάθε διαδικασία
προβλέψεων. Πολλές από τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας που θα φαίνονται
αυτονόητες για τους ευρωπαίους πολίτες το 2020 —π.χ. εξαιτίας των αλλαγών στη
χρήση των «καθαρών» τεχνολογιών— δεν µπορούµε καν να τις φανταστούµε
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σήµερα. Αλλά ενώ µια πρόβλεψη δεν µπορεί να παράσχει ακριβή εικόνα του
µέλλοντος, µπορεί να δώσει µια ένδειξη των γενικών τάσεων και να τονίσει την
ανάγκη για πολιτικές απαντήσεις7.
Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προκύπτουν τρία βασικά συµπεράσµατα:
πρώτον, υπάρχουν µεσοµακροπρόθεσµα µεγάλες δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης στην Ευρώπη —τόσο για νέες θέσεις εργασίας όσο και για θέσεις
αντικατάστασης. ∆εύτερον, οι απαιτήσεις για δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα
θα αυξηθούν σηµαντικά και σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµάτων. Τρίτον,
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ
προσφοράς δεξιοτήτων και σχετικής ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Αυτή η πρώτη αξιολόγηση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε µια διεξοδική πρόβλεψη
των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, την οποία πραγµατοποίησε τον Ιούνιο του
2008 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Cedefop)8. Περισσότερες λεπτοµέρειες, ανάλυση της µεθοδολογίας και περιγραφή
των προβλέψεων των κρατών µελών υπάρχουν στο έγγραφο εργασίας του
προσωπικού της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.
2.1.

Μακροπρόθεσµες τάσεις όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την
προσφορά εργατικού δυναµικού

2.1.1.

Επέκταση της αγοράς εργασίας, µε ολοένα και µεγαλύτερη κυριαρχία του τοµέα των
υπηρεσιών
Σύµφωνα µε την ανάλυση του Cedefop, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στην ΕΕ25, κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2006 ως το 2020, περίπου 100
εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας9. Επιπλέον της δηµιουργίας 19,6 εκατοµµυρίων
πρόσθετων θέσεων εργασίας, θα µπορούσαν να υπάρξουν άλλα 80,4 εκατοµµύρια
θέσεις που θα αντικαταστήσουν τις θέσεις που κατείχαν εργαζόµενοι οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται ή αποσύρονται από την αγορά εργασίας.
Η αργή αλλά σταθερή µετατόπιση που παρατηρείται στην τοµεακή κατανοµή της
απασχόλησης στην ΕΕ από τη γεωργία και τις παραδοσιακές µεταποιητικές
βιοµηχανίες προς τις υπηρεσίες είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά την πρόσφατη
µείωση. Το 2020 σχεδόν τα τρία τέταρτα των θέσεων εργασίας θα είναι στις
υπηρεσίες.
Η δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών θα είναι πιθανώς
αυξηµένη έως το 2020, ειδικά στις επιχειρηµατικές υπηρεσίες. Ο πρωτογενής τοµέας
ενδέχεται να χάσει 2,9 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, ενώ ο τοµέας των κατασκευών
αναµένεται να παρουσιάσει τάσεις σταθεροποίησης. Στον µεταποιητικό τοµέα
αναµένεται να υπάρξει καθαρή απώλεια 800.000 θέσεων εργασίας παρά την αύξηση
των θέσεων στον µηχανολογικό τοµέα· ωστόσο, λαµβανοµένου υπόψη του
αντικτύπου της ισχυρής ζήτησης για θέσεις αντικατάστασης, πιστεύεται ότι θα
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Σχετικά µε τους περιορισµούς και τη µεθοδολογία των προβλέψεων, βλ. το έγγραφο εργασίας του
προσωπικού της Επιτροπής (SWD).
Cedefop, Ανάγκες σε δεξιότητες στην Ευρώπη του 2020, Λουξεµβούργο, 2008.
Αυτή η προκαταρκτική εκτίµηση δεν περιλαµβάνει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Οι χώρες αυτές θα
περιληφθούν στην πρώτη επικαιροποίηση των σχετικών προβολών.
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εξακολουθήσει να υπάρχει σηµαντικός αριθµός νέων θέσεων εργασίας στον
µεταποιητικό τοµέα, ο οποίος, κατά συνέπεια, θα παραµείνει τοµέας καίριας
σηµασίας για τις οικονοµίες των χωρών της ΕΕ.
Σε πιο βραχυπρόθεσµη προοπτική µπορεί να γίνει λεπτοµερέστερη πρόβλεψη των
τάσεων στον τοµέα των υπηρεσιών. Μέχρι το 2015 τις καλύτερες προοπτικές
δηµιουργίας θέσεων εργασίας αναµένεται να παρουσιάσουν οι εξής τοµείς:
επιχειρηµατικές υπηρεσίες (π.χ. τεχνολογία της πληροφορίας, ασφάλειες ή παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών), υγειονοµική περίθαλψη και κοινωνική εργασία,
διανοµή, προσωπικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης και, σε
µικρότερο βαθµό, εκπαίδευση (σχήµα 1). Οι προοπτικές του τοµέα των
επιχειρηµατικών υπηρεσιών και άλλων τοµέων ίσως χρειαστεί να
αναπροσαρµοστούν σε συνάρτηση µε τις συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης.
Η µετάβαση προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα θα ασκήσει επίσης
σηµαντική επίδραση στην απασχόληση, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, της
επεξεργασίας ύδατος και αποβλήτων, των κατασκευών, των µεταφορών, της
βιοµηχανίας, της γεωργίας και της δασοκοµίας. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση
Εργασίας (∆ΟΕ), η παγκόσµια αγορά οικολογικών υπηρεσιών και προϊόντων
αναµένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 2.740 δισεκατοµµύρια δολάρια το
202010.
2.1.2.

Κίνδυνος ελλείψεων εργατικού δυναµικού και ανάγκη αύξησης των ποσοστών
απασχόλησης
Οι δηµογραφικές εξελίξεις θα ασκήσουν σηµαντική επίδραση στην προσφορά
εργατικού δυναµικού, αν και για αρκετά χρόνια το φαινόµενο αυτό θα
αντισταθµιστεί εν µέρει από την αύξηση των ποσοστών του ενεργού πληθυσµού11. Η
Eurostat υπολογίζει ότι ο ενεργός πληθυσµός της ΕΕ (15-64 έτη) θα κορυφωθεί το
2012 και στη συνέχεια θα αρχίσει να συρρικνώνεται, καθώς οι εργαζόµενοι της
γενιάς του «baby-boom» θα συνταξιοδοτούνται. Καθώς το ποσοστό συµµετοχής των
γυναικών και των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας θα εξακολουθήσει να
ενισχύεται, αναµένεται ότι έως το 2020 το ενεργό εργατικό δυναµικό θα
εξακολουθήσει να αυξάνεται µε βραδείς ρυθµούς. Στη συνέχεια, το «φαινόµενο της
γήρανσης» θα ξεπεράσει την αύξηση των ποσοστών συµµετοχής, µε συνέπεια µια
µικρή αλλά συνεχή πτώση της συνολικής προσφοράς εργατικού δυναµικού στην ΕΕ.
Αυτό θα επηρεάσει τα κράτη µέλη µε διάφορους τρόπους.
Τα µεταναστευτικά ρεύµατα θα µπορούσαν ίσως να αντισταθµίσουν εν µέρει τη
µείωση του ποσοστού γεννήσεων, αλλά δεν θα λύσουν το δηµογραφικό έλλειµµα —
ιδίως επειδή µακροπρόθεσµα οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί τείνουν να υιοθετήσουν
τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας στην οποία διαµένουν. Συνεπώς, είναι
πολύ πιθανόν οι ποιοτικές αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας της ΕΕ να
επιδεινωθούν από ποσοτικές ελλείψεις: η ταύτιση των αναγκών σε δεξιότητες µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας θα έχει ουσιώδη σηµασία για την αποτελεσµατική
χρήση του ανθρώπινου δυναµικού.
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2.2.

Τάσεις όσον αφορά τις ανάγκες για δεξιότητες και τα επαγγέλµατα

2.2.1.

Απαιτήσεις υψηλότερων δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλµατα
Αρκετοί αλληλένδετοι παράγοντες θα τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερες και
προσαρµοσµένες δεξιότητες: παγκοσµιοποίηση και αύξηση του διεθνούς εµπορίου·
στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα· εφαρµογή τεχνολογιών,
και ιδίως τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας· και αλλαγές στην
οργάνωση της εργασίας, που µε τη σειρά τους αποτελούν εν µέρει συνέπεια των
τεχνολογικών αλλαγών και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων12.
Κατά την επόµενη δεκαετία θα αυξηθεί η ζήτηση για ευπροσάρµοστο και υψηλής
ειδίκευσης εργατικό δυναµικό καθώς και για θέσεις εργασίας που θα απαιτούν σε
µεγαλύτερο βαθµό την κατοχή συγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η γενική ανοδική τάση
στη ζήτηση δεξιοτήτων µπορεί να διαπιστωθεί µε την εξέταση των απαιτούµενων
επιπέδων εκπαίδευσης, αν και από τα επίπεδα αυτά µόνο κατά προσέγγιση µπορούν
να συναχθούν συµπεράσµατα για τα επίπεδα δεξιοτήτων.
Στην ΕΕ-25, µεταξύ 2006 και 2020, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν
υψηλό µορφωτικό επίπεδο αναµένεται να αυξηθεί από 25,1% σε 31,3% του
συνόλου· οι θέσεις εργασίας που απαιτούν µέσα προσόντα θα αυξηθούν επίσης
ελαφρώς, από 48,3% σε 50,1%. Συνολικά αναµένεται να δηµιουργηθούν,
αντιστοίχως, 38,8 και 52,4 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας υψηλού και µέσου
επιπέδου. Συγχρόνως, το ποσοστό των θέσεων εργασίας για τις οποίες θα αρκεί
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αναµένεται να µειωθεί από 26,2% σε 18,5%, παρά την
αναµενόµενη δηµιουργία 10 εκατοµµυρίων νέων θέσεων εργασίας (σχήµα 2).
Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στα µη χειρωνακτικά ειδικευµένα επαγγέλµατα θα
απαιτούν εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης· οι εργαζόµενοι µε µέσο µορφωτικό
επίπεδο θα ασκούν ολοένα και περισσότερο ειδικευµένα επαγγέλµατα. Καθώς τα
γενικά επίπεδα εκπαίδευσης αυξάνουν ταχύτερα από τις αλλαγές στην αγορά
εργασίας, µόνο οι µισές θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης θα κατέχονται από
εργαζοµένους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (σχήµα 3).
Στον τοµέα των υπηρεσιών υπάρχει σαφής τάση για διεύρυνση των απαιτούµενων
δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγελµατικά επίπεδα για εκτέλεση µη συνήθων
καθηκόντων. Για παράδειγµα, οι επαγγελµατίες των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες στους τοµείς του µάρκετινγκ
και του µάνατζµεντ· οι εργαζόµενοι του τοµέα των υπηρεσιών πρέπει να αναπτύξουν
δεξιότητες που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες καθώς και δεξιότητες ψηφιακού
γραµµατισµού. Σε πολλούς τοµείς έντασης γνώσης, χρειάζονται τόσο διαχειριστικές
δεξιότητες όσο και επιστηµονικές γνώσεις. Στους τοµείς της κοινωνικής µέριµνας
και της εκπαίδευσης, χρειάζεται περαιτέρω αναβάθµιση δεξιοτήτων ώστε να
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόµενη ζήτηση των εργοδοτών για εγκάρσιες
βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβληµάτων και οι αναλυτικές δεξιότητες, οι
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«αυτοδιαχειριστικές» και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι γλωσσικές δεξιότητες και,
γενικότερα, για «µη συνήθεις δεξιότητες».
2.2.2.

Αυξηµένη δηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και κίνδυνος πόλωσης της
αγοράς εργασίας
Οι προβολές σχετικά µε την καθαρή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης δείχνουν
πόλωση της ανάπτυξης της απασχόλησης µεταξύ των διαφόρων επαγγελµάτων, µε
ισχυρή τάση υπέρ των θέσεων υψηλής ειδίκευσης. Μέχρι το 2020 θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν στην ΕΕ-25 17,7 εκατοµµύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας σε µη
χειρωνακτικά επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης, όπως διοικητικά στελέχη, στελέχη
µάρκετινγκ, στελέχη εφοδιαστικής και πωλήσεων, χειριστές συστηµάτων
τεχνολογίας της πληροφορίας, εκπαιδευτικοί και τεχνικοί. Συγχρόνως, οι προβλέψεις
δείχνουν χαµηλές ή ακόµη και αρνητικές προοπτικές δηµιουργίας θέσεων εργασίας
για µερικά ειδικευµένα επαγγέλµατα, αλλά επίσης σηµαντική καθαρή δηµιουργία
ανειδίκευτων θέσεων εργασίας (5 εκατοµµύρια), ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών —
π.χ. προσωπικό ασφάλειας, οικιακοί βοηθοί, ταµίες ή εργαζόµενοι στον τοµέα της
καθαριότητας (σχήµα 4).
Οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας φαίνεται να
οδηγούν σε σηµαντική ανάπτυξη της απασχόλησης στα άκρα του φάσµατος
απασχόλησης (ιδίως στο υψηλότερο επίπεδο). Οι νέες τεχνολογίες δεν µπορούν να
αντικαταστήσουν ούτε τα «µη συνήθη» καθήκοντα που χαρακτηρίζουν τα
επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης (π.χ. εργασίες γνώσεων και επικοινωνίας), ούτε τις
θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών (π.χ.
φροντίδα ατόµων ή οδήγηση φορτηγών). Ωστόσο, οι συνήθεις εργασίες µέσης
ειδίκευσης και οι επαναλαµβανόµενες εργασίες µπορούν να αντικατασταθούν από
συστήµατα αυτοµατοποίησης και µηχανοργάνωσης ή να ανατεθούν σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
Η πόλωση αυτή είναι αισθητή σε ορισµένα κράτη µέλη. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτη
κατάσταση, καθώς η τάση για πόλωση όσον αφορά την καθαρή δηµιουργία θέσεων
εργασίας αναµένεται να αντισταθµιστεί σε µεγάλο βαθµό από την υψηλή ζήτηση
θέσεων αντικατάστασης για εργαζόµενους µέσης ειδίκευσης, µολονότι η ζήτηση για
θέσεις αντικατάστασης θα εντείνει επίσης την ανοδική τάση όσον αφορά τη ζήτηση
δεξιοτήτων.
Μετατοπίσεις αυτού του είδους στη ζήτηση εργατικού δυναµικού προκαλούν ήδη
ανησυχίες για διαφορές αµοιβών µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας. Η τάση
όσον αφορά τα µερίδια του εισοδήµατος από την εργασία στην ΕΕ από το 1980 και
µετά είναι σαφώς ανοδική για τους εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης και καθοδική
για τους εργαζοµένους χαµηλής ειδίκευσης, ενώ τα επίπεδα αµοιβών των
εργαζοµένων χαµηλής και µέσης ειδίκευσης τείνουν να συγκλίνουν13.
Στον τοµέα των υπηρεσιών οι θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης περιλαµβάνουν
ολοένα και περισσότερο πιο απαιτητικά µη συνήθη καθήκοντα. Ωστόσο, σε
µισθολογικό επίπεδο, η οικονοµική αναγνώριση των νέων ικανοτήτων και
προσόντων που απαιτούνται για τις εν λόγω θέσεις εργασίας είναι ακόµη χαµηλή. Το
στοιχείο αυτό επηρεάζει επίσης την ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων, δεδοµένου
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ότι οι γυναίκες, και ιδίως οι διακινούµενες, κατέχουν δυσανάλογα µεγάλο αριθµό
θέσεων εργασίας του τοµέα των υπηρεσιών14.
Σχήµα 1. Τάσεις όσον αφορά τα επίπεδα απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών
µέχρι το 2015, ΕΕ-25
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Πηγή: Cedefop, 2008

Σχήµα 2. Προηγούµενη και µελλοντική διάρθρωση των θέσεων εργασίας κατά
µορφωτικό επίπεδο, ΕΕ-25
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Σχήµα 3. Προβλεπόµενα επίπεδα απασχόλησης το 2020, κατά ευρείες κατηγορίες
επαγγελµάτων και µορφωτικό επίπεδο, ΕΕ-25
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Σχήµα 4. Νέες θέσεις εργασίας µεταξύ 2006 και 2020 κατά ευρείες κατηγορίες
επαγγελµάτων, ΕΕ-25
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3.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ: Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΝΕΕΣ

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ

Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προκλήσεων που περιγράφηκαν,
είναι εξαιρετικά σηµαντικό να προωθηθεί η παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών
για τις µελλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας και να
διευκολυνθεί η αντιστοίχιση µεταξύ τους και η έγκαιρη πραγµατοποίηση σχετικών
προβλέψεων. Τοποθετεί στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και
την απασχόληση την ανάγκη να αναβαθµιστούν οι δεξιότητες του πληθυσµού της
ΕΕ και να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανταπόκριση των δεξιοτήτων αυτών στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν οι άµεσες εργασιακές
και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και να υποστηριχθεί µακροπρόθεσµα η
ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη στην Ένωση. Στηριζόµενη στους υπάρχοντες
προϋπολογισµούς και προγράµµατα της ΕΕ, η πρωτοβουλία χωρίζεται σε τέσσερα
σκέλη.
3.1.

Αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών
Οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις, οι
κοινωνικοί εταίροι, οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και τα µεµονωµένα άτοµα θα
ωφεληθούν από την τακτική παροχή πληροφοριών για τις βραχυπρόθεσµες αλλαγές
στην αγορά εργασίας της ΕΕ, για τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε
ολόκληρη την ΕΕ και για τις προβολές σχετικά µε τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Η
Επιτροπή, για να προωθήσει την επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα:
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3.2.

–

θα δηµιουργήσει από το 2009 ένα «Παρατηρητήριο για την ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας», µε περιοδικές, ενηµερωµένες πληροφορίες για τις
βραχυπρόθεσµες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Το
Παρατηρητήριο θα συλλέγει, θα αναλύει και θα διαδίδει στοιχεία για τις
κενές θέσεις εργασίας και για τα εγγεγραµµένα άτοµα που αναζητούν
εργασία µέσω του δικτύου δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της ΕΕ
και, έγκαιρα, από ευρύτερες πηγές όπως τοµείς, επιχειρήσεις και γραφεία
προσλήψεων·

–

θα αναπτύξει από το 2009 ένα τυποποιηµένο πολύγλωσσο λεξικό των
επαγγελµάτων και των δεξιοτήτων, για να βελτιώσει την ποιότητα και τη
διαφάνεια των πληροφοριών για τις κενές θέσεις εργασίας και για να
βελτιώσει τη συσχέτιση µεταξύ των ατόµων που αναζητούν εργασία και
των διαθέσιµων κενών θέσεων·

–

θα δηµιουργήσει το 2009 το «Match and Map», µια φιλική προς το
χρήστη, διαφανή ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες, που θα παρέχει
ποιοτικές πληροφορίες για τα επαγγέλµατα, τις δεξιότητες και τις
ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο του
EURES, και σε σύνδεση µε τις πύλες PLOTEUS και EURAXESS15, η
υπηρεσία αυτή θα παρέχει, σε κοινοτικό επίπεδο, σαφή γεωγραφική
«χαρτογράφηση» των προσφορών εργασίας που ταιριάζουν µε τα
χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη, ανατροφοδότηση σχετικά µε τους
λόγους για τους οποίους οι θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες δεν
ταιριάζουν και πληροφορίες για ευκαιρίες µάθησης.

Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για έγκαιρη πρόβλεψη
Τα περισσότερα κράτη µέλη αναπτύσσουν ήδη εργαλεία έγκαιρης πρόβλεψης16.
Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες ποικίλλουν σηµαντικά από πλευράς εµβέλειας και
µεθοδολογίας και πρέπει να ενταχθούν σε ένα συντονισµένο πλαίσιο. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι πόροι και η πείρα του Cedefop και του
Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας. Η
Επιτροπή:
–

15

16
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θα καθιερώσει µια τακτική, συστηµατική αξιολόγηση της
µακροπρόθεσµης προσφοράς και ζήτησης στις αγορές εργασίας της ΕΕ
µέχρι το 2020, που θα κατανέµεται ανά τοµείς, επαγγέλµατα, επίπεδα
προσόντων και χώρες. Κάθε δύο χρόνια, µε αφετηρία το 2010, θα
δηµοσιεύονται επικαιροποιηµένες προβολές, µαζί µε έγκαιρες ad hoc
προειδοποιήσεις για πιθανές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας·

Η EURES, η δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης, (http://eures.europa.eu),
περιλαµβάνει σήµερα 1,2 εκατοµµύρια κενές θέσεις εργασίας, πάνω από 300.000 βιογραφικά
σηµειώµατα και 17.700 εγγεγραµµένους εργοδότες. Παρέχει επίσης πληροφορίες που χρειάζονται για
την επαγγελµατική κινητικότητα στην Ευρώπη. Η PLOTEUS, η δικτυακή πύλη για τις ευκαιρίες
µάθησης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, (http://ec.europa.eu/ploteus/), δέχεται πάνω από 800.000
επισκέψεις ετησίως. Ο EURAXESS, ο ιστότοπος του δικτύου διακινούµενων ερευνητών, περιλαµβάνει
µια δικτυακή πύλη για τις θέσεις εργασίας (http://ec.europa.eu/euraxess/jobs), ειδικά αφιερωµένη στους
εργοδότες και τους εργαζοµένους µε ερευνητικό προφίλ· δηµοσιεύει 5.000 κενές θέσεις ετησίως.
Για συνολική επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών, βλ. SWD, κεφάλαιο 3.
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–

θα αυξήσει τις µεθοδολογικές και αναλυτικές ικανότητες, καθώς και τις
ικανότητες αµοιβαίας µάθησης της ΕΕ, για την πραγµατοποίηση
έγκαιρων προβλέψεων σχετικά µε τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας.
Από το 2009 η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις προσπάθειες που
καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων PROGRESS και διά
βίου µάθησης, για να αναπτύξει νέους τρόπους µέτρησης των
ικανοτήτων·

–

θα αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να αξιολογεί τις συνέπειες που θα έχει
στην απασχόληση η µετάβαση σε µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση
άνθρακα.

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να διαδραµατίσουν νευραλγικό ρόλο στην αξιολόγηση
των αναγκών σε δεξιότητες και πρέπει να συµµετάσχουν δραστήρια σ’ αυτή την
πρωτοβουλία. Η Επιτροπή:
–

θα προωθήσει το διάλογο µεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων
για την αντιµετώπιση των µεσοπρόθεσµων αναγκών σε δεξιότητες, και
θα παράσχει στοιχεία σχετικά µε τις προσδοκίες των εργοδοτών από τους
φοιτητές και τους πτυχιούχους µέσω ποιοτικών διερευνητικών µελετών
όπως το σχέδιο «Συντονισµός των εκπαιδευτικών δοµών στην Ευρώπη»·

–

θα ενισχύσει τις γνώσεις των επιχειρήσεων, την ενηµέρωσή τους και τη
συµµετοχή τους στη διαδικασία πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες
µέσω ενός εργαλείου διερεύνησης των αναγκών των εργοδοτών και
µέσω ποιοτικών µελετών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, και ιδίως
των ΜΜΕ, σε δεξιότητες·

–

θα υποστηρίξει τις «πλατφόρµες» επιχειρήσεων, παρόχων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και ειδικών σε θέµατα προσλήψεων για τον από κοινού
σχεδιασµό στοχοθετηµένων εκπαιδευτικών µαθηµάτων και την
οργάνωση µιας ετήσιας εκδήλωσης µε θέµα τη «Σύµπραξη για τις
δεξιότητες και την απασχόληση», µε στόχο την προβολή των πιο
καινοτόµων συµπράξεων αντιστοίχισης της προσφοράς µε τη ζήτηση
δεξιοτήτων.

Το τοµεακό επίπεδο έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία για το ζήτηµα της προσαρµογής
στην αλλαγή. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς
εταίρους και τις κοινοτικές υπηρεσίες Eurofound και Cedefop, έχει ήδη αναπτύξει
µια διατοµεακή µεθοδολογία για την έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών των διαφόρων
τοµέων σε δεξιότητες, µεθοδολογία η οποία διατυπώνει σενάρια για την εξέλιξη των
τοµέων και τον αντίκτυπο στα επαγγέλµατα και την απασχόληση. Η Επιτροπή:
–

EL

θα προβεί σε ανάλυση των απαιτούµενων δεξιοτήτων και των αναγκών
της αγοράς εργασίας σε βασικούς τοµείς. Στα µέσα του 2009 θα είναι
διαθέσιµα τα συνολικά αποτελέσµατα για 16 τοµείς, που καλύπτουν το
75% των συνολικών θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τοµέα της ΕΕ, και
έτσι θα σχηµατιστεί πλήρης εικόνα για τη ζήτηση εργατικού δυναµικού
και για τις συνέπειές της από πλευράς αναδιαρθρώσεων·
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–

θα συζητήσει µε τους παράγοντες του τοµέα, και ιδίως µε τις υπάρχουσες
τοµεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, τη δυνατότητα σύστασης
«τοµεακών συµβουλίων για την απασχόληση και τις δεξιότητες» σε
επίπεδο ΕΕ, µε στόχο τη συγκέντρωση των πληροφοριών που υπάρχουν
στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες και τη χάραξη σχετικών
κατευθύνσεων και προσανατολισµών εκπορευόµενων από τους
εµπλεκόµενους παράγοντες και από τα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Η Επιτροπή, για να αξιοποιήσει την πείρα των κρατών µελών, των επιχειρήσεων και
των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των
πανεπιστηµιακών παραγόντων και των διεθνών ιδρυµάτων, θα δηµιουργήσει µια
µικρή οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «Νέες
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Κατά τη διάρκεια ενός έτους, η οµάδα θα
παρέχει πείρα και συµβουλές για θέµατα αναλύσεων, κοινών µεθοδολογιών και
πολιτικών απαντήσεων.
3.3.

Εµβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας
Η οικονοµία της ΕΕ και οι άλλες οικονοµίες επηρεάζονται από τις παγκόσµιες
τάσεις και προκλήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους ασκούν άµεση επίδραση στις
αγορές εργασίας της ΕΕ. Ο πολιτικός διάλογος και η ανταλλαγή εµπειριών µε τους
εταίρους µας σε παγκόσµιο επίπεδο µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των
προκλήσεων του σήµερα και του αύριο. Πέραν της τρέχουσας συνεργασίας µε τις 46
χώρες-µέλη της διαδικασίας της Μπολόνιας για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς
φορείς. Ειδικότερα, η Επιτροπή:
– θα συµµετάσχει δραστήρια στο νέο πρόγραµµα του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση
των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC), παράλληλα µε τα τρέχοντα
προγράµµατα PISA και AHELO, που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων
των µαθητών και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί
επίσης µε τον ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη ποιοτικών µελετών για την εξέλιξη της
ζήτησης δεξιοτήτων και την κατάρτιση δεικτών για τις σχετικές αναντιστοιχίες·
– θα συνεργαστεί µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, ιδίως µε στόχο την ανάπτυξη
µιας πλατφόρµας ανταλλαγής γνώσεων και την αξιολόγηση του παγκόσµιου
αντικτύπου της κλιµατικής αλλαγής στις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας·
– θα ενισχύσει τους εν εξελίξει διµερείς διαλόγους µε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα µε την
Κίνα, την Ινδία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών
σχεδίων έρευνας και συνεργασίας σε θέµατα προβλέψεων και µεθοδολογίας·
– θα αναπτύξει τον πολιτικό διάλογο µε τις γειτονικές χώρες, καθώς και το διάλογο
στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο,
που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
ιδίως µε στόχο την ανάπτυξη του τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και των εθνικών πλαισίων για τα προσόντα.
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3.4.

Ενεργοποίηση των κοινοτικών µέσων
Η προετοιµασία της ανάκαµψης µέσω της ριζικής αναβάθµισης των δεξιοτήτων θα
τελεσφορήσει µόνο µέσω της κοινής προσπάθειας όλων των εµπλεκόµενων
παραγόντων στα κράτη µέλη, µε τη συµβολή των κοινοτικών πολιτικών,
χρηµατοδοτικών µέσων και διαδικασιών:
– Η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τα προγράµµατα
αµοιβαίας µάθησης, στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, παρέχουν
ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο για την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες
θέσεις εργασίας». Στο σχέδιο που εκπόνησε η Επιτροπή µε στόχο την ανάκαµψη
υπογραµµίζεται ότι η ισχυρότερη έµφαση στις πολιτικές ευελιξίας µε ασφάλεια,
µε επίκεντρο τα µέτρα ενεργοποίησης, την επανεκπαίδευση και την αναβάθµιση
των δεξιοτήτων, έχει καθοριστική σηµασία για την προώθηση της
απασχολησιµότητας των πολιτών και της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας·
– Το επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης µπορεί να υποκινήσει καινοτόµες συµπράξεις
µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των κοινωνικών και
οικονοµικών παραγόντων και να προωθήσει πιο ευέλικτα και προσανατολισµένα
προς τη ζήτηση συστήµατα. Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων
αναµένεται να αυξήσει τη διαφάνεια των προσόντων και να διευκολύνει την
πρόσβαση στην περαιτέρω µάθηση. Η διαδικασία της Κοπεγχάγης για τη
συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα
περιλάβει µια νέα προτεραιότητα, που θα αφορά τη βελτίωση των σχέσεων µε την
αγορά εργασίας·
– Η «πέµπτη ελευθερία» —η ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης— την οποία
χαιρέτισε το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008, θα υποστηρίξει την
υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Η
ελευθερία αυτή θα διευκολύνει τη διασυνοριακή και διατοµεακή κινητικότητα
των «εργαζοµένων της γνώσης» και, µε τον τρόπο αυτόν, θα συµβάλει στην
καλύτερη αντιστοίχιση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο υψηλό επίπεδο
προσόντων·
– Η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» εντάσσεται απόλυτα
στο πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). ∆ιάφορα
κράτη µέλη έχουν ήδη προσδιορίσει ως προτεραιότητα στον προγραµµατισµό που
κατάρτισαν για το ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 την ανάπτυξη πολιτικών και
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιµετώπιση των
αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης
ενεργειών που αποσκοπούν στην καλύτερη ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων και
στην καθοδήγηση σχετικά µε τις εκπαιδευτικές επιλογές. Η Επιτροπή θα
παράσχει στα κράτη µέλη πολιτική καθοδήγηση σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση
των κονδυλίων του ΕΚΤ·
– Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µπορεί επίσης να
συµβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των σχετικών προβλέψεων,
προωθώντας την τεχνολογική πρόβλεψη, την καινοτοµία, την έρευνα και την
ανάπτυξη και την επικοινωνιακή υποδοµή και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή
συνεργασία των οργανισµών εκπαίδευσης και κατάρτισης·
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– Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) επενδύει στην
καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την ανάπτυξη και υποστηρίζει
την αναβάθµιση των δεξιοτήτων των αγροτών, των δασοκόµων και των
µεταποιητών τροφίµων, καθώς και του ευρύτερου αγροτικού πληθυσµού, µέσω
δραστηριοτήτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και διάδοσης γνώσεων.

5

– Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) θα επιτρέψει την ενίσχυση
των δραστηριοτήτων αναβάθµισης των δεξιοτήτων·
– Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών µπορεί επίσης να
συµβάλει —συµπληρωµατικά προς το ΕΚΤ— στην αναβάθµιση και την
προσαρµογή των δεξιοτήτων των µεταναστών, ιδίως µε την υποστήριξη µέτρων
προετοιµασίας (π.χ. επαγγελµατική και γλωσσική κατάρτιση) στη χώρα
προέλευσης και µαθηµάτων γλώσσας στο κράτος µέλος κατοικίας.
Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό µέσο παρότρυνσης των
κοινωνικών εταίρων να επενδύσουν στις σωστές δεξιότητες µέσω της εκπαίδευσης
και της διά βίου µάθησης. Η Επιτροπή θα καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους να
αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες, για να προωθήσουν την πρόβλεψη και την
αναβάθµιση των δεξιοτήτων και να λάβουν µέτρα για να πλαισιώσουν τη
βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση.
***

Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων, όπως και —ιδίως σήµερα— η καλύτερη αντιστοιχία
µεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, έχουν νευραλγική σηµασία
για το µέλλον της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις
εργασίας» υπογραµµίζει την ανάγκη για αποτελεσµατικότερες πολιτικές
εκπαίδευσης και κατάρτισης και για εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας µέσω
πολιτικών που συνδυάζουν την ευελιξία µε την ασφάλεια. Προτείνει να αναληφθεί
συντονισµένη προσπάθεια για τη συνολική αξιολόγηση των µελλοντικών αναγκών
σε δεξιότητες και των αναγκών της αγοράς εργασίας, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, τις επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς παράγοντες. Η πρωτοβουλία επιδιώκει
να συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη στρατηγική για την ανάπτυξη και
την απασχόληση, να αµβλύνει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στις θέσεις
εργασίας και τις δεξιότητες και να ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα
και δικαιοσύνη. Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων σε συνεχή βάση, αρχίζοντας µε µια πρώτη έκθεση
το 2010.
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