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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την "Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας"
(2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 για μια 
ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: η Ευρωπαϊκή συμβολή στην πλήρη 
απασχόληση (COM(2010)0682),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των 
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των Κατευθυντήριων Γραμμών 
Ευρώπη 20201,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/707/EΕ της 21ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της 
πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των 
περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, 
την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου 4

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη 
του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης 
οικονομίας5,

– έχοντας υπόψη τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη έως το 2020: Προσφορά και ζήτηση 
δεξιοτήτων στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP), 20106,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία υπεγράφη από τις ETUC, BUSINESSEUROPE, 
UEAPME και το CEEP,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για την Ευρώπη 
του 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
COM(2010)2020),

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0309.
2 ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0262.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0263.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0299.
6 Δημοσιεύσεις του CEDEFOP , ISBN 978-92-896-0536-6.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με 
την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της 
ΕΕ στην κρίση (COM(2011)0011), και το σχέδιο κοινής έκθεσης απασχόλησης που 
είναι συνημμένο σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 για την  
ανασκόπηση της “Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις” στην Ευρώπη
(COM(2011)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010 για τα 
συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή: το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή (COM(2010)0642),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία σήμερα πλήττει 23,1 εκατομμύρια άτομα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 20,4% και η μακροχρόνια 
ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008, ο πρωτογενής και ο 
παραγωγικός τομέας έχασαν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν και 
μέχρι το 2020 προβλέπεται να χαθούν 2,5 εκατομμύρια θέσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, η ασφάλεια, ο καθαρισμός, η σίτιση και η μέριμνα, 
αναμένεται να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας από τώρα έως το 2020 και ότι ενδέχεται να 
είναι ο τομέας με την ταχύτερη ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεταβαλλόμενα πρότυπα απασχόλησης στους τομείς 
απασχόλησης είναι φυσικό να επηρεάζουν τα πρότυπα απασχόλησης για τα 
επαγγέλματα καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο προσόντων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν να 
χάσουν την εργασία τους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κατάρτισης και της 
ανώτατης εκπαίδευσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα την 
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές αντιλήψεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας όπου 
απαιτούνται υψηλότερα προσόντα, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση εντός, εκτός και προς την ΕΕ θα έχει ολοένα 
και μεγαλύτερες συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη σύνθεση του εργαζόμενου 
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πληθυσμού στα κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην προσφορά και ζήτηση 
δεξιοτήτων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη οικονομία δύναται να αυξήσει των αριθμό 
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει λιγότερο στην έρευνα και την 
εκπαίδευση συγκριτικά με τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους και ανταγωνιστές της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές επενδύσεις είναι απαραίτητες στην οικονομία 
της τεχνογνωσίας,

Προκλήσεις για τις πολιτικές απασχόλησης

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
μέχρι το 2020· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης σχετίζεται άμεσα με την οικονομική απόδοση· 
συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να ακολουθούν τους προσανατολισμούς για τις 
πολιτικές απασχόλησης καθώς και τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής 
πολιτικής·

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών 
ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση της αγοράς· καλεί τα 
κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μειωθεί ο 
κίνδυνος δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και ζητεί από την Επιτροπή 
αποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία·

4. υποστηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην αλυσίδα 
παραγωγής απαιτεί καλύτερες στρατηγικές για την οργάνωση της απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και εργασίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια και 
να προσαρμοσθούν στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη διασφάλιση μίας ευέλικτης 
και ενεργής αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης και ασφαλών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις για όλα τα προβλήματα·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για πολλούς εργαζομένους η αρμονική συνύπαρξη 
εργασίας και οικογενειακής ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ευκαιρίες για ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή αλλά και στις 
διαδικασίες δια βίου μάθησης σε όλους τους γονείς και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
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μονογονεϊκές οικογένειες·

Απαντήσεις

Διασφάλιση της διάθεσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Πανοράματος 
δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης 
του δικτύου EURES με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας κατά την αναζήτηση 
εργασίας·

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη και 
άμεση αξιοποίηση των πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 
των κρατών μελών· θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία θα συνδέσει τις 
επιχειρήσεις με τους εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε χρήσιμο μέσο για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων στην καινοτομία και τις δεξιότητες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα 
το σχολείο παραμένει υψηλό· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές ενάντια 
στην πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να προσφέρουν εναλλακτικές 
δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας 
με νέες πανεπιστημιακές εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του αύριο·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά μέσα 
και οριζόντιες βασικές ικανότητες στις πολιτικές τους για την επαγγελματική κατάρτιση 
και τη δια βίου μάθηση·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα εκπαίδευσης/κατάρτισης 
με στόχο την είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, των πτυχίων 
και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες·

Προώθηση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, να παρέχουν σε αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον και να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς φραγμούς ώστε 
να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· σε σχέση με αυτό, καλεί 
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την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους 
και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη εργασία, η οποία απειλεί τόσο την κοινωνία 
όσο και τους εργαζομένους· καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους και 
να ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα 
μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην παραοικονομία·

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι εξαιτίας των 
δημογραφικών αλλαγών ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί ένα 
σημαντικό εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα πιο σημαντικός· καλεί την 
Επιτροπή να ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς περίθαλψης που απασχολούνται στις 
οικίες των πελατών τους, για να προσδιοριστεί εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, 
όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, όπως είναι 
ο Μηχανισμός Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία σοβαρή 
δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων ευελιξίας με ασφάλεια·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση για την 
κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, 
όπως είναι για παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της ευελιξίας με ασφάλεια -
οι ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

Προώθηση των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, να 
γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης 
και να διασφαλίσει τα συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση και οι 
αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των μειονεκτούντων 
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ομάδων και να σημειωθεί πρόοδος στην αγορά εργασίας·

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
στην υλοποίηση της Ατζέντας αλλά και σε όλα τα τμήματα της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως ζήτημα 
προτεραιότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόβλεψης κινήτρων για νέους και εργαζόμενους· στο πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την 
κρίσιμη σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς·

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που προάγουν την ισότητα των φύλων και την αρμονική 
συνύπαρξη επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν να συμβάλουν 
στην αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας·

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων και των συνθηκών εργασίας

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των εργαζομένων·

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να προάγεται ως πολυδιάστατη 
έννοια η οποία καλύπτει τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την ίδια την εργασία· 
καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για αναθεώρηση του ορισμού και των 
κοινών δεικτών της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ώστε τα μέσα αυτά να 
καταστούν περισσότερα λειτουργικά για την αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πολιτικών των κρατών μελών·

30. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι προσπάθειες των 
εμπλεκόμενων φορέων για βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και τονίζει τη 
σημασία χρήσης των κατάλληλων μέσων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας, του συντονισμού των πολιτικών, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
των αυτόνομων συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων·

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της 
ποιότητας της απασχόλησης, επομένως και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας·

32. προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προνομοθετικές της δραστηριότητες και 
να προωθήσει τις νομοθετικές προτάσεις που ανακοίνωσε στην Ατζέντα της, με πλήρη 
σεβασμό προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων· χαιρετίζει τα σχέδια της 
Επιτροπής για αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας σχετικά με την 
ποιότητα των θέσεων και των συνθηκών εργασίας·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
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Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει σήμερα την Ευρώπη
απεκάλυψε τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου και 
ακύρωσε την πρόοδο που σημειώθηκε σε διάφορους τομείς κατά το παρελθόν.

Από τότε που έγιναν αισθητές οι πρώτες συνέπειες της κρίσης στις αγορές εργασίας το 2008, 
η Ευρώπη έχασε 5,6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.

Υπάρχουν σήμερα 23,051 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι 9,5% του 
ενεργού πληθυσμού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα με σοβαρές συνέπειες για την ανάπτυξη
και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη.

Εξίσου ανησυχητική είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένοι επιχειρηματίες κατά 
την πρόσληψη προσωπικού, ειδικότερα για θέσεις υψηλής ειδίκευσης. Ακόμη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης, ορισμένοι επιχειρηματίες αντιμετώπισαν προβλήματα προκειμένου να 
βρουν άτομα με τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η απασχολησιμότητα μέσω της επικαιροποίησης 
των προσόντων θα σημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης.

Πρέπει να παράσχουμε στους ενδιαφερόμενους τα σωστά κίνητρα προκειμένου να
αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να συνδεθεί αποτελεσματικότερα η εκπαίδευση με την 
επαγγελματική κατάρτιση και την εργασία, να αναπτυχθεί το κατάλληλο μίγμα ικανοτήτων 
και να προβλεφθούν αποτελεσματικότερα τα απαραίτητα προσόντα για το μέλλον, εις τρόπον 
ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην 
αγορά εργασίας1.

Τα κράτη μέλη έθεσαν το φιλόδοξο στόχο να επιτύχουν, μέχρι το 2020, ποσοστό 
απασχόλησης 75% για την ηλικιακή ομάδα των 20-64 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή και την
ικανότητα να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά απασχόλησης.

Τον Νοέμβριο 2010 η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ανακοίνωσης "Ατζέντα για νέες
δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση".

Η "Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας" εντάσσεται στο πεδίο της Στρατηγικής
"Ευρώπη 2020" και αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής για το φιλόδοξο στόχο που έχουν 
τάξει τα κράτη μέλη να επιτύχουν, μέχρι το 2020, ποσοστό απασχόλησης 75% για την 
ηλικιακή ομάδα των 20-64.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Επιτροπή προτείνει μια δράση σε σχέση με τέσσερις 
προτεραιότητες:

• Περαιτέρω μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και 
                                               
1 Σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση προσόντων στην Ευρώπη, βλ. : Cedefop, Skills supply and demand in

Europe. Medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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ασφάλεια των αγορών αυτών (ευελιξία με ασφάλεια)·

• Παροχή σε άτομα και επιχειρήσεις των κατάλληλων κινήτρων προκειμένου να γίνουν
επενδύσεις στον τομέα της κατάρτισης και να συνεχιστεί η διαρκής αναβάθμιση των 
προσόντων των εργαζομένων σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών εργασίας·

• Για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και την ταυτόχρονη βελτίωση της
ποιότητας της εργασιακής νομοθεσίας η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με το χρόνο εργασίας και θα προωθήσει νομοθετική 
πρωτοβουλία για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση 
των εργαζομένων·

• Εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων στις αγορές εργασίας για τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης, περιλαμβανομένης της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων 
ή των φόρων επί της απασχόλησης και της κινητικότητας, θέμα ιδιαίτερα σημαντικό 
στους τομείς ταχείας εξέλιξης, όπως οι τομείς που επιδίδονται εντατικά στην έρευνα και 
ακολουθούν γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι η εισηγήτρια συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής, εκτιμά ότι 
υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις και συγκεκριμένα:

• στη μείωση της διοικητικής και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

• στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, για την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν μέτρα πρόληψης και να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις κατάρτισης και 
μαθητείας στους μαθητές·

• μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να καταστεί ευχερέστερος ο συνδυασμός της 
οικογενειακής και της εργασιακής ζωής·

• καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη των απαραίτητων μελλοντικών δεξιοτήτων, 
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την αντιστοίχισή τους με την προσφορά, 
προσανατολίζοντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε καλύτερες προοπτικές 
απασχόλησης καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής·

• εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για τους νέους με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, ακόμη και προ του πέρατος των σπουδών τους και συγκεκριμένα μέσω 
περιόδων πρακτικής άσκησης, οι οποίες καταλήγουν σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης·

• οι κανόνες που αφορούν την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να ενισχυθούν και να
προσαρμοστούν στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους, εις 
τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μια ευέλικτη αγορά εργασίας, να εφαρμοσθούν 
δραστήριες πολιτικές στην αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και τα σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

• βελτίωση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, με την έννοια της
μείωσης των διοικητικών διαδικασιών και της επίλυσης των προβλημάτων της διπλής 
φορολόγησης, ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·
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• περαιτέρω αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών 
από τρίτες χώρες·

• ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων·

Για την επεξεργασία αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
και για τις ατομικές επιλογές σταδιοδρομίας, είναι απαραίτητη η βελτίωση της ικανότητας 
των κρατών μελών και της Ένωσης να προβλέπουν, να σχεδιάζουν και να προσαρμόζουν τις 
μελλοντικές δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.


