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Απασ��ληση



Η ανεργία απ�τελεί
µέγιστ� πρ"#ληµα για
τ�υς ευρωπαί�υς
π�λίτες. Παρά την
ύ+εση της διεθν�ύς
�ικ�ν�µίας, η ΕΕ
µπ"ρεσε να
δηµι�υργήσει πέντε
εκατ�µµύρια νέες
θέσεις εργασίας και 
να µειώσει τ�υς
άνεργ�υς κατα δύ�
εκατ�µµύρια, σε 
σ2έση µε τ� 1997.
6µως, υπάρ2�υν ακ"µα
περίπ�υ 14 εκατ�µµύρια
άνεργ�ι στην Ένωση.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

Η Απασ2"ληση απ�τελεί κ�ιν"
ενδια+έρ�ν

Τ� 1997 ε9αγγέλθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Απασ2"λησης (ΕΣΑ). Η ΕΣΑ ανήγαγε την απασ2"ληση
σε θέµα κ�ιν�ύ ενδια+έρ�ντ�ς, ένα σα+ή στ"2� για
την ΕΕ.

Τ� 2000 η Ένωση έθεσε ως στ"2� την πλήρη
απασ2"ληση και την δηµι�υργία περισσ"τερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Αυτ" συνεπάγεται:

• συνε2ή εκπαίδευση και δια #ί�υ κατάρτιση,
• �υσιαστική αύ9ηση στην απασ2"ληση µε τη

δηµι�υργία 20 εκατ�µµυρίων νέων θέσεων
εργασίας µέ2ρι τ� 2010,

• #ελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η καθιέρωση κ�ιν�ύ ν�µίσµατ�ς (ευρώ) έ2ει
δηµι�υργήσει τη #άση για ένα ισ2υρ" συντ�νισµ"
στα θέµατα ν�µισµατικής και �ικ�ν�µικής π�λιτικής.
Συγκεκριµένα, έ2ει µειώσει τ�ν κίνδυν�
#ρα2υπρ"θεσµης �ικ�ν�µικής κάµψης. �
συντ�νισµ"ς σε θέµατα �ικ�ν�µική π�λιτικής θα
θέσει γερά θεµέλια για τη σταθερ"τητα στην
Ευρωπαϊκή αγ�ρά εργασίας.



Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές:
�

Αγώνας για Πλήρη
Απασ2"ληση

Για τ�υς Ευρωπαί�υς Σ�σιαλιστές, η καταπ�λέµηση
της ανεργίας δεν είναι αρκετή. �ι Ευρωπαί�ι
Σ�σιαλιστές αγωνίB�νται για την πλήρη απασ2"ληση.
Για µια Ευρώπη συν�2ής, πέρα απ" τη δηµι�υργία
θέσεων εργασίας, έµ+αση πρέπει να δ�θεί επίσης,
στην ενσωµάτωση των πι� αδύναµων κ�ινωνικών
�µάδων στην αγ�ρά εργασίας (νέ�ι και ηλικιωµέν�ι,
γυναίκες, άτ�µα µε ειδικές ανάγκες, µει�ν"τητες). Η
ενσωµάτωση πρέπει #ε#αίως, να λαµ#άνει υπ"ψη
την �ικ�γενειακή κατάσταση ενώ ιδιαίτερη πρ�σ�2ή
πρέπει να δ�θεί στις λιγ"τερ� ανεπτυγµένες
περι�2ές.

Για να επιτευ2θεί � στ"2�ς της πλήρ�υς
απασ2"λησης και της δηµι�υργίας περισσ"τερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας, η ΕΕ πρέπει να πιέσει
για καλύτερ�υς "ρ�υς εργασίας και να ε9ασ+αλίσει
δια #ί�υ κατάρτιση για "λ�υς.



Μελλ�ντικά Πλε�νεκτήµατα
�

Πλήρης Πρ"σ#αση στην Αγ�ρά
Εργασίας για 6λ�υς

Έ2ει περάσει περισσ"τερ� απ" µια δεκαετία απ" τη
πτώση τ�υ Σιδηρ�ύν Παραπετάσµατ�ς. Ακ"µη "µως,
παραµέν�υν �ι περι�ρισµ�ί στη διακίνηση εργατών
απ" τις 2ώρες της Κεντρικής και Ανατ�λικής
Ευρώπης. Η άρση των περι�ρισµών αυτών θα
απ�τελέσει τη σηµαντικ"τερη ε9έλι9η στην αγ�ρά
εργασίας.

Μετά την έντα9ή τ�υς, τα νέα κράτη-µέλη θα
συµµετέ2�υν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Απασ2"λησης (ΕΥΑ) και στ� Ευρωπαϊκ" Κ�ινωνικ"
Ταµεί� (ΕΚΤ). Η ΕΥΑ πρ�ς τ� παρ"ν, στ�2εύει στην
πρ�ώθηση της ελεύθερης διακίνησης των εργατών
µετα9ύ των 17 2ωρών – ΕΕ, Ισλανδία και Ν�ρ#ηγία –
ενώ τ� ΕΚΤ αντιµετωπίBει, παράλληλα µε άλλα
µέτρα, την µακρ"2ρ�νη ανεργία.

Η πλήρης ε+αρµ�γή της ΕΥΑ και τ�υ ΕΚΤ #ρίσκεται
τώρα σε πρ�καταρκτική +άση. Τα νέα κράτη-µέλη
συµµετέ2�υν ήδη σε διµερή πρ�γράµµατα
συνεργασίας, "π�υ παρέ2�νται ευκαιρίες
απασ2"λησης απ" τα υ+ιστάµενα κράτη-µέλη.

Μια διευρυµένη Ευρώπη µε πλήρη απασ2"ληση
απ�τελεί ρεαλιστικ" στ"2�–µια Ευρώπη π�υ παρέ2ει
ευηµερία "2ι µ"ν� στα κράτη-µέλη της αλλά και στις
γειτ�νικές 2ώρες.



PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
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Επικ�ινωνείστε
Κ�ιν�#�υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�υ Σ�ςιαλιστικ�ύ
Κ"µµατ�ς
Ευρωπαϊκ" Koιvo#oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Περισσ"τερες πληρ�+�ρίες για την δράση
των Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών στ�ν τ�µέα της
Απασ2"λησης:
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http://www.kisos.org


