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Πολιτική απασχόλησης

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους
κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Απασχόληση, που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και
προγράμματα υποστήριξης, όπως το πρόγραμμα EaSI για την απασχόληση και την κοινωνική
καινοτομία, έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, την επαγγελματική κινητικότητα και την κοινωνική πρόοδο.

Νομική βάση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και άρθρα 8 έως 10,
145 έως 150, 156 έως 159 και 162 έως 164 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Στις σημαντικές αρχές, τους στόχους και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη Συνθήκη
περιλαμβάνεται η προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, που μπορεί να επιτευχθεί
εάν αναπτυχθεί μια συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τη
δημιουργία εκπαιδευμένου, καταρτισμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, καθώς
και την ανάπτυξη αγορών εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις οικονομικές αλλαγές.
Σύμφωνα με την οριζόντια ρήτρα στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή
των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος του
υψηλού επιπέδου απασχόλησης.

Επιτεύγματα

Α. Τα πρώτα στάδια (δεκαετία του 1950 έως δεκαετία του 1990)
Ήδη από τη δεκαετία του 1950, προβλεπόταν για τους εργαζομένους η «ενίσχυση
αναπροσαρμογής» στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η ενίσχυση
χορηγείτο σε εργαζομένους στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, των οποίων οι θέσεις
εργασίας απειλούντο από τη βιομηχανική αναδιάρθρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) (5.10.2) συστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και ήταν το κυριότερο όργανο
για την καταπολέμηση της ανεργίας.
Κατά τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα προγράμματα δράσης
για την απασχόληση εστίαζαν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, ενώ δημιουργήθηκαν αρκετά
συστήματα παρατήρησης και τεκμηρίωσης.
Το 1992 το προηγούμενο σύστημα SEDΟC βελτιώθηκε και μετονομάστηκε σε EURES
(ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), με σκοπό την ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
και την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους για την εξεύρεση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.2.pdf
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Το EURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των δημόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (και της Ελβετίας) και άλλων οργανισμών-εταίρων.
Β. Προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη πολιτική για την απασχόληση
1. Η Λευκή Βίβλος για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (1993)
Σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η Λευκή Βίβλος έδωσε το
έναυσμα για συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική στρατηγική και τη στρατηγική
για την απασχόληση, ενώ τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα της απασχόλησης στην κορυφή
της ευρωπαϊκής ατζέντας.
2. Η συμβολή της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997)
Ο νέος τίτλος για την «Απασχόληση» στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, που τέθηκε σε ισχύ
τον Μάιο του 1999, αποτέλεσε το θεμέλιο για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
την Απασχόληση και για τη δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία βασίζεται
στη Συνθήκη και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο να προαχθεί ο συντονισμός των
πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση και για την αγορά εργασίας. Ωστόσο, η
πολιτική απασχόλησης εξακολουθεί να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών
μελών. Η ένταξη «κοινωνικού πρωτοκόλλου» στη Συνθήκη ενίσχυσε τη συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων.
3. Διαδικασία του Λουξεμβούργου: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση
1997-2004
Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Λουξεμβούργου για την απασχόληση, τον Νοέμβριο του
1997, δρομολογήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) μαζί με την
ανοικτή μέθοδο συντονισμού — την καλούμενη διαδικασία του Λουξεμβούργου, η οποία είναι
ένας ετήσιος κύκλος συντονισμού και παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών απασχόλησης
και βασίζεται στη δέσμευση των κρατών μελών να ορίσουν κοινούς στόχους και σκοπούς. Η
στρατηγική στηρίχθηκε στα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:
— Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, τις οποίες διατύπωσε η Επιτροπή και

ενέκρινε το Συμβούλιο·

— Εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ)·

— Κοινή έκθεση για την απασχόληση, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή και ενέκρινε το
Συμβούλιο·

— Συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), τις οποίες διατύπωσε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συμβούλιο.

Με την ΕΣΑ θεσπίστηκε υψηλό ποσοστό απασχόλησης και αποδόθηκε σε αυτό η ίδια σημασία
με τους μακροοικονομικούς στόχους της ανάπτυξης και της σταθερότητας.
4. Στρατηγική της Λισαβόνας (2000-2010)
Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας συμφώνησε ως προς τον νέο στρατηγικό
στόχο να γίνει η ΕΕ «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον
κόσμο», ενστερνιζόμενο ως πρωταρχικό στόχο της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής την πλήρη απασχόληση, και έθεσε συγκεκριμένους στόχους που θα έπρεπε να
επιτευχθούν έως το 2010.
Η ΕΣΑ αναθεωρήθηκε το 2002 και δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, εστιάζοντας στην
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και με στόχο την απλούστευση και την προσαρμογή της
στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι αναθεωρήσεις περιλάμβαναν την εισαγωγή ενός πολυετούς
χρονικού πλαισίου (με τον πρώτο κύκλο να εκτείνεται από το 2005 έως το 2008). Από το
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2005, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση έχουν ενσωματωθεί στους γενικούς
προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ).
5. Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2010-2020)
Αυτή η δεκαετής στρατηγική για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη έθεσε για πρώτη φορά κάποιους βασικούς στόχους, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
— αγορά εργασίας: να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών

στην αγορά εργασίας, ώστε να φτάσει το 75% έως το 2020·

— κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας: να διασωθούν τουλάχιστον 20
εκατομμύρια άνθρωποι από τον κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισμού·

— βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης: να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 10%
(από 15%) και να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν
ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης ώστε να φθάσει το 40%
τουλάχιστον (αντί 31%).

Τα κράτη μέλη πρέπει να μετατρέψουν και τους πέντε πρωταρχικούς στόχους σε εθνικούς
στόχους, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τόσο τα σημεία εκκίνησης όσο και οι
ιδιαίτερες συνθήκες διαφέρουν από κράτος σε κράτος.
Οι δέκα ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν έξι γενικούς προσανατολισμούς
οικονομικής πολιτικής (άρθρο 121 της ΣΛΕΕ) και τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση (άρθρο 148 της ΣΛΕΕ). Οι κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο
τον Οκτώβριο του 2010 προέβλεπαν αύξηση της συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην
αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων
εργασίας· ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και προαγωγή της δια βίου μάθησης· βελτίωση της ποιότητας και της
απόδοσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση· και τέλος, προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.
Τον Οκτώβριο του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές με
έντονο προσανατολισμό προς την αγορά εργασίας:
— Τόνωση της ζήτησης εργασίας (δημιουργία θέσεων εργασίας, φορολόγηση της εργασίας,

ορισμός αποδοχών)·

— ενίσχυση της προσφοράς εργασίας και των δεξιοτήτων (σχετικές δεξιότητες και
ικανότητες, απαραίτητες επενδύσεις, αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών στην
εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, μείωση των φραγμών στην απασχόληση, ιδίως
για τις ευάλωτες ομάδες)·

— Ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών εργασίας («αρχές ευελιξίας με ασφάλεια»
για τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, συμμετοχή κοινωνικών
εταίρων, βελτιωμένες ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, βελτίωση των δημόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης, κινητικότητα της εργασίας)·

— Διασφάλιση της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση των
ίσων ευκαιριών (εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και
μακροπρόθεσμης φροντίδας, αρχές της «ενεργητικής ένταξης», στοχευμένες κοινωνικές
πολιτικές για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του κοινωνικού
αποκλεισμού).
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6. Χρηματοοικονομικά μέσα στήριξης και πρωτοβουλίες πολιτικής
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)
2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, συνενώνει τρία
υφιστάμενα προγράμματα:
— το PROGRESS (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το

οποίο προβλέπει την παραγωγή αναλυτικών γνώσεων και υποστηρίζει την ανταλλαγή
πληροφοριών και την αμοιβαία μάθηση·

— το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), το οποίο είναι ένα δίκτυο
επαγγελματικής κινητικότητας που παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και υπηρεσίες
πρόσληψης/τοποθέτησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

— το πρόγραμμα Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το
οποίο περιλαμβάνει την πρόσβαση ατόμων και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε
μικροχρηματοδοτήσεις, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους παρόχους
μικροπιστώσεων, ενώ προωθεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις που
έχουν κυρίως κοινωνικό σκοπό.

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορεί να στηρίξει και τις
δύο πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη, τον Φεβρουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
συμφώνησε να θεσπιστεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με προϋπολογισμό 6,4
δισεκατομμύρια ευρώ (3,2 δισεκατομμύρια από το ΕΚΤ και 3,2 δισεκατομμύρια από ειδική
γραμμή του προϋπολογισμού) για το χρονικό διάστημα 2014-2020 (5.10.2). Το πρόγραμμα
στοχεύει σε νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (ΕΑΕΚ) σε περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία.
Τα μέσα χρηματοδότησης βοηθούν στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών πολιτικής στον τομέα
της απασχόλησης.
Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των
νέων, η οποία αποτελεί μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν
συγκεκριμένα την ανεργία των νέων, τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και την επίμονη
ανεργία των νέων:
— σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη νεολαία (Απρίλιος 2013),

στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι θα προσφέρεται στους νέους εργασία καλής
ποιότητας, συνεχής επιμόρφωση, μαθητεία ή άσκηση, εντός τεσσάρων μηνών από τη
στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή μετά το πέρας της επίσημης εκπαίδευσης·

— η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2013)
και συμπληρώθηκε με το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία, που δρομολογήθηκε το
2015 από κοινού με ηγετικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις
μαθητείας·

— σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση
(Μάρτιος 2014).

Τον Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα την επένδυση στη
νεολαία της Ευρώπης, συνενώνοντας τις προηγούμενες δραστηριότητες, και συγκρότησε,
μεταξύ άλλων, ένα νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, εστιάζοντας στη βοήθεια σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών ή στα ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των κοινοτήτων.
Μερικούς μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε μια ειδική νομική βάση
και έναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 340 εκατομμυρίων ευρώ για την πρωτοβουλία αυτή.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.2.pdf
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Δρομολογήθηκαν περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες για άλλες ομάδες που πλήττονται από
την κρίση. Τον Φεβρουάριο του 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για
την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην
αγορά εργασίας. Εστιάζει στην καταγραφή σε υπηρεσία απασχόλησης, σε μια ανεξάρτητη και
εις βάθος αξιολόγηση και σε μια συμφωνία ένταξης στην εργασία. Σε ό,τι αφορά τις Εγγυήσεις
για τη νεολαία, θα δημιουργηθεί σύστημα παρακολούθησης.
Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εξέδωσε η Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου
2016, επιδιώκει να αποκτήσουν οι πολίτες δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας. Οι
δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω θεματολογίου μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν η σύσταση του
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων
των ενηλίκων, την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων
(ΕΠΕΠ), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2017, και μια πρόταση της Επιτροπής
για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του
πλαισίου Europass (Οκτώβριος 2016), καθώς και ένα κοινοτικό προφίλ δεξιοτήτων για τους
υπηκόους τρίτων χωρών (Ιούνιος 2017).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν αναπτύχθηκε σταδιακά. Από τότε που τέθηκε
σε ισχύ η Συνθήκη του Άμστερνταμ πρέπει να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου για
τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, πριν αυτές εγκριθούν από το Συμβούλιο.
Επιπλέον, η ανοικτή μέθοδος συντονισμού έχει βελτιώσει τον ρόλο των κοινοβουλίων, όχι
μόνον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία πρέπει
να συμμετέχουν στον καθορισμό και την επίτευξη εθνικών στόχων.
Τα ψηφίσματα και οι υπόλοιπες συνεισφορές αποτυπώνουν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εντάσσει την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στις σημαντικότερες
προτεραιότητες της ΕΕ, ενώ πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις
προσπάθειές τους.
Κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996, το Κοινοβούλιο ζήτησε την
εισαγωγή ενός ειδικού κεφαλαίου για την απασχόληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε σθεναρά τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Αρκετές από
τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων προέρχονται από προτάσεις
του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες και πρακτικές ενέργειες της ΕΕ, όπως για παράδειγμα
οι εγγυήσεις της ΕΕ για τη νεολαία και η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις περιόδους
πρακτικής άσκησης. Από το 2010, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει θερμά την καθιέρωση ενός
συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία και παρακολουθεί την υλοποίησή του. Στο ψήφισμά
του, της 17ης Ιουλίου 2014, ζήτησε τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την
εισαγωγή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την εφαρμογή των εγγυήσεων για τους νέους,
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της μαθητείας και της συμμετοχής των νέων ηλικίας
25 έως 30 ετών. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στο ψήφισμά του της
6ης Απριλίου 2017, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να περιλάβει στη μελλοντική
νομοθετική πρότασή της σαφή περιγραφή των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, προκειμένου να
αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις σε υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που απευθύνονται
στους νέους. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο στήριξε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη σύσταση
σχετικά με τη μακροχρόνια ανεργία στο ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015. Η εντατική
ενασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ανάπτυξη δεξιοτήτων επηρέασε το νέο
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016.
Στην ενασχόληση του Κοινοβουλίου με το θέμα περιλαμβάνονται τα εξής: το ψήφισμα του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας
ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων
με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου
2016, σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
Susanne Kraatz
06/2017
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