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Η Ευρώπη αντιµετωπίζει µια σειρά από µεγάλες προκλήσεις, ιδιαίτερα, µετά
τη διαµόρφωση των στόχων και την οριοθέτηση των διαδικασιών της
Λισσαβόνας.
I.
Να βελτιώσει µε ταχείς ρυθµούς την ανταγωνιστικότητά της
ενσωµατώνοντας ενεργά την πληροφορική και τη νέα τεχνολογία και τη
γνώση στην παραγωγική διαδικασία και στη διακίνηση των αγαθών και των
υπηρεσιών. Η βελτίωση αυτή της ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει µε
τέτοιο τρόπο ώστε όχι µόνο να διαµορφώνει τις συνθήκες διατήρησης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, αλλά πρέπει να συµβάλει δυναµικά και
στον εκσυγχρονισµό του.
Άξονες όπως το αίσθηµα ασφαλείας των εργαζοµένων, η άνοδος του βιοτικού
τους επιπέδου, η διατήρηση υψηλής ποιότητος κοινωνικής προστασίας και
κοινωνικής συνοχής, αποτελούν στο σύνολό τους στόχους τους οποίους η
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα πρέπει να υποστηρίζει και εκσυγχρονίζει, γιατί
κι΄ αυτή επηρεάζεται από το κοινωνικό και εργασιακό κλίµα.
Αυτά δε, πρέπει να συµβούν σε µία εποχή που συγχρόνως θα
αντιµετωπίζονται δύο ιδιαίτερα σοβαρά και πολύπλοκα θέµατα.
Το ένα είναι η οικονοµική συγκυρία, η οποία απ΄όλες τις ενδείξεις που
υπάρχουν δεν δηµιουργεί αισιοδοξία για το άµεσο οικονοµικό µέλλον.
Το δεύτερο είναι η διεύρυνση και η ενσωµάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των δέκα νέων χωρών.

Η συγκυρία αυτή σηµαίνει µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ανέβει το
επίπεδο ανταγωνιστικότητας αυτών των χωρών καθώς και η διαµόρφωση µιας
κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου.
Οι πάρα πάνω προκλήσεις δεν είναι εύκολο να αντιµετωπισθούν ούτε αυτό θα
γίνει αυτόµατα. Απαιτείται µια συνολική ενεργοποίηση των Κρατών – Μελών,
των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των λοιπών θεσµικών
οργάνων της Ένωσης.
Καίριο και κεντρικό ρόλο µπορούν και οφείλουν να ασκήσουν οι Κοινωνικοί
Εταίροι στους οποίους ήδη τόσο η Συνθήκη του Άµστερνταµ όσο και οι Στόχοι
της Λισσαβόνας καθώς και µια σειρά από Αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής
αποδίδουν πρωταγωνιστική και υπεύθυνη σηµασία.
Να υπενθυµίσω σ΄αυτό το σηµείο τη Συµφωνία των Κοινωνικών Εταίρων σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα τριετές πρόγραµµα ενεργειών επί 19 διαφόρων
θεµάτων. Σηµασία έχει ότι τα 12 θέµατα από τα 19 αφορούν στην
απασχόληση.
Τα πάρα-πάνω που ανέφερα, αποτελούν τις άµεσες ανησυχίες για την
οικονοµική διεύρυνση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση
της απασχόλησης.
Όµως, να µου επιτραπεί να προσθέσω και δύο-τρεις έµµεσες µελλοντικές
ανησυχίες, που ήδη εκφράζονται και στα κείµενα της Επιτροπής και που θα
επηρεάσουν το µεγάλο στόχο της ποσότητας και ποιότητας της απασχόλησης.
Αυτές είναι:
Πρώτον οι δηµογραφικές τάσεις οι ποίες οδηγούν σε µείωση και γήρανση του
ενεργού πληθυσµού. Άρα, εδώ απαιτείται µια συνολική αντιµετώπιση του
θέµατος της µετανάστευσης και ορισµένοι χειρισµοί, που θα προταθούν από
την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχουν για το θέµα
της µετανάστευσης τα Κράτη – Μέλη.
∆εύτερον Η ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλεται η τεχνολογία, η
πληροφορική, η επικοινωνία, θα ακυρώνει όλο και περισσότερο τις γνώσεις
του εργατικού δυναµικού και θα απαιτεί µια συνεχή διαδικασία ανανέωσης της
γνώσης. Μια τέτοια προοπτική δηµιουργεί ανησυχία µιας νέας µορφής
κοινωνικού αποκλεισµού που θα χωρίζει αυτούς που γνωρίζουν από αυτούς
που δεν γνωρίζουν.
Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα όχι µόνο πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο
ανθρώπινο δυναµικό αλλά και να διαµορφωθούν µέσα από ένα εκτεταµένο
διάλογο, µια ουσιαστική µεταρρύθµιση, µια νέα στρατηγική για την
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα.
Τρίτος χώρος µελλοντικού προβληµατισµού που ήδη έχει αρχίσει να
εµφανίζεται, είναι το γεγονός ότι ο επαγγελµατικός βίος γίνεται όλο και ποιο
σύνθετος και απαιτητικός
Οι συνθήκες θα οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής θέσεων εργασίας, αλλαγής
εργοδοτών, αλλαγής αντικειµένου εργασίας .

Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στην
διαχείριση των αλλαγών και σε µία αυξηµένη αίσθηση ευελιξίας, που θα τους
επιτρέπει να προσαρµόζονται, χωρίς να µειώνεται το αίσθηµα της ασφάλειας,
που έχουν ανάγκη.
Όλα τα δεδοµένα µεταβάλλονται και κυρίως η τεχνολογία και φυσικά και οι
εργασιακές σχέσεις θα αλλάζουν επίσης.
∆εν µπορούµε να στηριζόµαστε στην αδράνεια. Πρέπει να δηµιουργήσουµε
συνθήκες ώστε η ασφάλεια, που είναι ζητούµενο, να προέρχεται από τη
γνώση του εργαζόµενου και την δική του ευελιξία.
Σε όλα τα πάρα πάνω προσπαθεί να δώσει απάντηση µε σοβαρό
προβληµατισµό και επαρκή γνώση η αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την απασχόληση.
Η 5/ετής εφαρµογή της πρώτης στρατηγικής, από το 1997 έως σήµερα, έχει
αφήσει τη βεβαιότητα θετικών αποτελεσµάτων. Και να σηµειώσω ότι εκτός
από τα ποσοτικά αποτελέσµατα η στρατηγική έχει δηµιουργήσει εµπειρία,
προσαρµοστικότητα και τρόπο επικοινωνίας µεταξύ της Επιτροπής, των
Κρατών -Μελών και των Κοινωνικών Εταίρων.
Έτσι, η αναθεώρηση η οποία αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην τελική
διαµόρφωση, βρίσκει τη δική µας, τουλάχιστον, πλευρά απόλυτα σύµφωνη.
Η φιλοσοφία, οι αρχές, οι στόχοι που περιέχει, έχουν λάβει υπόψη τους τις
πολιτιστικές ποικιλίες και ιδιαιτερότητες αλλά και την ανάγκη συντονισµού, τις
προκλήσεις που θα παρουσιάσει η ενσωµάτωση των νέων χωρών, καθώς και
η ευελιξία που απαιτεί µια δύσκολη εποχή και ένα πλαίσιο που µεταβάλλεται
γρήγορα.
Και για να είµαι πιο συγκεκριµένος, θα ήθελα να αναφέρω την πλήρη µας
συµφωνία µε την απλοποίηση και τη σταθερότητα των κατευθυντηρίων
γραµµών πολιτικής, τη συνέργια και τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής
απασχόλησης µε άλλες διαδικασίες όπως η οικονοµική πολιτική, η πολιτική
κατάρτισης κλπ. Και ακόµη την µεγαλύτερη συµµετοχή και εµπλοκή των
κοινωνικών εταίρων στην πολιτική. Και βέβαια, κανείς δεν µπορεί να διαφωνεί
µε τους τρεις στόχους που είναι η πλήρης απασχόλησης, η ποιότητα και
παραγωγικότητα της εργασίας και η συνοχή χωρίς αποκλεισµούς. Ούτε µε
την υπογράµµιση ότι οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να είναι περισσότερο
προσανατολισµένες στο αποτέλεσµα, δίδοντας µικρότερη σηµασία στις
µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν
Και τέλος, δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναφέρω την πλήρη συµφωνία µας
µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, που επίσης έχει χαρακτήρα σύνθετο και
παρουσιάζει ιδιοµορφίες. Αυτή η µέθοδος πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
εφαρµοσθεί και σε άλλους τοµείς, όπως το ασφαλιστικό αλλά και στο θέµα
της καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας.
Έχοντας έτσι υπογραµµίσει την συµφωνία µας για το τι περιέχει η
αναθεωρηµένη στρατηγική, να µου επιτρέψετε να αναφέρω ποια θέµατα,

κατά τη γνώµη µας, λείπουν ή δεν αναφέρονται αρκετά και ανάλογα µε τη
σηµασία που έχουν.
Θεωρούµε ότι το θέµα της επιχειρηµατικότητας έπρεπε να παρουσιάζεται µε
µεγαλύτερη έµφαση αφού µέσα από αυτό θα µπορέσει να δηµιουργηθεί
µεγαλύτερος αριθµός αυτόνοµων θέσεων εργασίας.
Πιστεύουµε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριµένη και να απαιτεί
στοχοποίηση από µέρους των κρατών µελών προκειµένου να µειωθεί η
γραφειοκρατία, να ελαφρυνθεί η φορολογία, ώστε να δηµιουργηθούν νέες
επιχειρήσεις.
Ακόµη, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να αναλάβει πρωτοβουλία που θα οδηγεί
στην δηµιουργία επιχειρηµατικής κουλτούρας µέσα από προγράµµατα
συνεργασίας επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.
Ένας άλλος χώρος που δεν καλύπτεται και που θα επιθυµούσαµε να δούµε
την Επιτροπή να προχωρεί µε περισσότερη αυτοπεποίθηση, είναι η
περιγραφή και ανάλυση του γεγονότος ότι ορισµένες χώρες σε θέµατα
απασχόλησης και ανεργίας να έχουν πολύ καλλίτερα αποτελέσµατα από
άλλες.
Θα βοηθούσε όλους µια σχετική µελέτη και µία σύγκριση των καλύτερων
πρακτικών ώστε όλες οι χώρες µε υπόδειξη της Επιτροπής να υιοθετήσουν
πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες µε τα καλύτερα
αποτελέσµατα.
Τέλος, θα ευχόµαστε η Επιτροπή να κάνει πιο εκτεταµένη και θεµελιωµένη
αναφορά και να πάρει πιο σαφείς θέσεις σε θέµατα παραγωγικότητας
εργασίας και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονοµίας.
∆εν θα πρέπει να υπάρχει κείµενο της Επιτροπής, ανεξάρτητα από ποια Γενική
∆ιεύθυνση προέρχεται που να µην προβάλλεται και φωτίζεται το θέµα της
ανταγωνιστικότητας.
Είναι η υποδοµή πάνω στη οποία µπορεί να κτισθούν όλες οι άλλες πολιτικές.
Χωρίς αυτή τη βελτίωση δεν θα µπορέσουµε να δούµε επέκταση των
επενδύσεων, δηµιουργία πλούτου και αύξηση της ποσότητας και της
ποιότητας της απασχόλησης.
Εξ ου και καταλαµβάνει την πρώτη θέση στους στόχους της πολιτικής της
Λασσαβόνας.
Επειδή όµως, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δηµιουργούν πολλές αµφιβολίες
για την επίτευξη του τελικού στόχου, απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλη προσπάθεια
αντιµετωπίζοντας
τα ουσιώδη θέµατα µε ρεαλισµό, θάρρος και
απελευθερωµένη σκέψη.

Η Στρατηγική για την απασχόληση είναι ένα θαυµάσιο, χρήσιµο και καλά
δοµηµένο εργαλείο και γι΄αυτό είναι απαραίτητο. Όµως, η δηµιουργία
πλούτου, η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της παραγωγικότητας, που αποτελούν τα θεµέλια της αύξησης της
απασχόλησης και της µείωσης της ανεργίας, προϋποθέτουν πολλές πρακτικές
και ρεαλιστικές λύσεις σε πολλούς τοµείς: όπως η µείωση της
γραφειοκρατίας, η µείωση και εκλογίκευση της φορολογίας, η δηµιουργία
υποδοµών, η βελτίωση της γνώσεως του συνολικού πληθυσµού και ειδικά των
εργαζοµένων του σήµερα και αύριο.
Κι΄έτσι, για την Στρατηγική θα µπορούσε κανείς να αναφέρει ότι είναι
αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της
απασχόλησης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µια έκκληση προς τις αρµόδιες υπηρεσίας της
Επιτροπής.
Ας ακολουθήσουν στις ανακοινώσεις τους, στα προγράµµατά τους, στις
κατευθυντήριες γραµµές τους, αλλά και στην πρακτική τους, τη λογική και
τις παραινέσεις της επιστολής των τριών Ηγετών (του Προέδρου της Γαλλικής
∆ηµοκρατίας, του Καγκελάριου της Γερµανίας και του Πρωθυπουργού του
Ηνωµένου Βασιλείου) προς τον Προεδρεύοντα Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κ.
Σηµίτη και να µου επιτρέψετε να αναφέρω δύο παραγράφους από την
επιστολή αυτή.

«Η ευρωπαϊκή επιχείρηση παίζει κύριο ρόλο στην επιτυχία της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας. Όταν παίρνουµε πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουµε κατά
νουν ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση της στον
παγκόσµιο ανταγωνισµό. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαστήριο
ρυθµιστικών πειραµατισµών οι οποίοι αυξάνουν το κόστος ή το βάρος στην
εργοδοσία».
«Η Επιτροπή, προτού υιοθετήσει προγράµµατα, θα πρέπει να συµβουλεύεται
σοβαρά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».
Η εφαρµογή της λογικής και φιλοσοφίας, που πηγάζουν από αυτή την
επιστολή, θα συµβάλει αποφασιστικά στην αντιµετώπιση των διληµµάτων και
στην επίλυση των προβληµάτων, που η Ευρώπη αντιµετωπίζει στα θέµατα
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, και ίσως αυτή η εφαρµογή παίξει ένα
ουσιαστικό ρόλο στην κατασκευή µιας ατµοµηχανής, που τόσο χρειάζεται
σήµερα η Ευρώπη.

