
ΑΠΟΦΑΣΗ

6ης γενικής συνέλευσης Eurocadres

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη εξακολουθεί  να είναι  πολύ σοβαρή.  Οι  συνέπειες είναι

τραγικές για πολλούς ανθρώπους, για οικογένειες, για την επαγγελµατική ζωή και για την κοινωνία ως

σύνολο.

∆εν υπάρχουν «θαυµατουργές θεραπείες»:

η οικονοµική ανάπτυξη είναι αναγκαία, αλλά δεν επαρκεί,

η κατάρτιση και η βελτίωση των ειδικοτήτων-προσόντων είναι αναγκαίες, αλλά όχι επαρκείς

για την ανάκτηση πλήρους απασχολήσεως.

Επαγγελµατικά και  διευθυντικά  στελέχη («managerial  staff»),  τα οποία  επί  µακρόν είχαν επηρεαστεί

σχετικά  λιγότερο,  δοκίµασαν  κατά  τα  έτη  1992-94  µια  αιφνίδια  και  σοβαρή  επιδείνωση  του  δείκτη

ανεργίας. Σήµερα, η κατάσταση εξελίσσεται προς το καλύτερο σε ορισµένες χώρες, όµως η στάθµη της

ανεργίας που αφορά το εξειδικευµένο επαγγελµατικό-διαχειριστικό προσωπικό παραµένει υψηλή.

Για να επιφέρουµε σηµαντική πρόοδο, χρειαζόµαστε πραγµατική δραστηριοποίηση και προσπάθειες από

όλους  τους  συντελεστές,  τόσο  στον  ιδιωτικό  όσο  και  στον  δηµόσιο  τοµέα  (της  οικονοµίας)  από  τις

κρατικές αρχές, από τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους στο µικρο-οικονοµικό και στο µακρο-

οικονοµικό επίπεδο και σε κάθε τοπικό, εθνικό, τοµεακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από  τότε  (1993)  που  δηµοσιοποιήθηκε  η  «Λευκή  Βίβλος»  περί  «θεµάτων  µεγενθύσεως,

ανταγωνιστικότητας και απασχολήσεως», επί ευρωπαϊκού επιπέδου, έχει δοθεί εντονότερη έµφαση στην

απασχόληση, µε το «Σύµφωνο Εµπιστοσύνης περί Απασχολήσεως», µε το περί απασχολήσεως Κεφάλαιο

της Συµφωνίας του Άµστερνταµ, και µε τη «Σύνοδο Κορυφής» σχετικά µε τις θέσεις εργασίας που έγινε

στο Λουξεµβούργο.  Στις  αρχές  του  1998 αναλήφθησαν περαιτέρω θετικά  µέτρα:  Παρ’  όλα  αυτά,  οι

οικονοµικές  πολιτικές  εξακολουθούν  να  µην  είναι  επαρκώς  συνδεδεµένες  µε  τις  πολιτικές  για  την

απασχόληση, και να µην είναι αρκετά συντονισµένες επί ευρωπαϊκού επιπέδου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η

καθιέρωση  του  ενιαίου  νοµίσµατος,  αρχόµενη  από  1/1/99,  θα  µπορούσε  να  τεθεί  σε  σοβαρούς

κλυδωνισµούς  εάν  δεν  αντιµετωπισθούν  οι  κίνδυνοι  για  (πιθανές)  αρνητικές  επιδράσεις  επί  της

απασχολήσεως. ∆εν πρέπει µόνο να διαφυλαχθεί η σταθερότητα, αλλά πρέπει να επιτευχθεί διατηρήσιµη

µεγέθυνση  και  δηµιουργία  θέσεων  εργασίας.  Προς  το  σκοπό  αυτόν,  ιδιαιτέρως  σηµαντικό  είναι  (να

αναληφθούν)  συντονισµένες  ευρωπαϊκές  πρωτοβουλίες  εφ’  όσον  επί  εθνικού  επιπέδου  ο  χώρος  για

ελιγµούς έχει περαιτέρω περιοριστεί.

Εν όψει  αυτών των δεδοµένων,  η  6η Γενική Συνέλευση των “Eurocadres”  υπογραµµίζει  την ανάγκη

υλοποίησης των κάτωθι στόχων:

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να διαµορφωθεί στη βάση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών

και  οι  οικονοµικές  πολιτικές  πρέπει  να  γίνουν  πιο  συνεκτικές  και  συντονισµένες  επί

ευρωπαϊκού επιπέδου.

Πρέπει να ενισχυθούν επενδυτικά προγράµµατα που αφορούν υποδοµές όσο και η έρευνα και

ανάπτυξη µειζόνων επικοινωνιακών δικτύων.

Πρέπει  να  δροµολογηθούν  βιοµηχανικές  πολιτικές  µε  σκοπό  να  προωθήσουν  ένα  δίκτυο

επιχειρήσεων  που  να  προάγει  τη  διεθνή  ανταγωνιστικότητα  τους,  αλλά  συνάµα  να

διατηρήσουν τα «κέντρα λήψεως αποφάσεων» τους εντός της Ευρώπης (αυτές οι πολιτικές)

πρέπει  να  αντιµετωπίσουν συγχωνεύσεις  εταιριών και  µεταβολές  µεταξύ των τοµέων της

οικονοµίας,  συµπεριλαµβανοµένης  της  τεχνικής,  οικονοµικής  και  κοινωνικής  διαστάσεώς

τους.

Η  Ευρωπαϊκή  διάσταση  της  «Αγοράς  Εργασίας»  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  περισσότερο

επακριβώς.  Το  σχέδιο  δράσεως  της  Επιτροπής  (Commission)  που  αφορά  την  ελεύθερη

διακίνηση των προσώπων πρέπει να βελτιωθεί και να εφαρµοστεί, ιδιαιτέρως:

µέσω  καλύτερης  χρήσεως  των  οργάνων  συνεχούς  παρακολουθήσεως  και

επεµβάσεως,  όπως  το  “EURES”,  και  µε  το  να  γίνουν  πιο  προσιτά  για  τα

εµπλεκόµενα πρόσωπα,
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µέσω ανανεωµένων προσπαθειών ώστε η αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων-

ειδικοτήτων και των πανεπιστηµιακών πτυχίων να είναι εγγυηµένη,

µέσω µέτρων για την υπερκίνηση των εναποµενόντων εµποδίων ως προς την

κινητικότητα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας

Η σηµασία της βελτιώσεως της «απασχολησιµότητας», της «προσαρµοστικότητας» και των

«ίσων ευκαιριών»-όπως προετάθησαν από τις «ντιρεκτίβες» για την απασχόληση-πρέπει να

συσχετισθεί µε την ανάγκη για βελτίωση της προσανατολισµένης στο µέλλον διαχειρίσεως

των  εργασιών  και  των  ειδικοτήτων-προσόντων  (στα  τοπικά,  επιχειρηµατικά  και  τοµεακά

επίπεδα). Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριµένες πολιτικές για συνεχή κατάρτιση.

∆ιαδικασίες  αναδιοργανώσεως  και  περιστολής  του  εργάσιµου  χρόνου  έχουν  σπουδαία

σηµασία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και για την ενίσχυση της δηµιουργίας θέσεων

εργασίας.  ∆εδοµένα  και  παρατηρήσεις  από  πειραµατικές  εφαρµογές  αναφορικά  µε  την

αναδιοργάνωση της εργασίας και µε τη µείωση του εργάσιµου χρόνου ή (στοιχεία) από την

ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων που δηµιουργούν θέσεις εργασίας, είναι κάτι που πρέπει

να συγκεντρωθεί και να γίνει ευρέως γνωστό.

Τα επαγγελµατικά και διαχειριστικά στελέχη παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση του χρόνου των

άλλων εργαζοµένων, είτε έµµεσα εάν (τα στελέχη) κατέχουν λειτουργικές ή εξειδικευµένες θέσεις. ∆εν

υπάρχει ένας µοναδικός τρόπος για την οργάνωση της εργασίας. Οι πολλαπλές δυνατότητες πρέπει να

αναλυθούν µε ένα πνεύµα που να αποφεύγει τις βραχυπρόθεσµες επιλογές και να αποδίδει βαρύτητα σ’

εκείνες που προάγουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική πρόοδο. Τούτο αποτελεί

µέρος του ευρωπαϊκού µοντέλου διαχειρίσεως.

Εντός και εκτός των επιχειρήσεων ένα πλήθος πρωτοβουλιών και καινοτοµιών µπορεί να οδηγήσει σε

καινούριες και ωφέλιµες δραστηριότητες του περιβάλλοντος και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να

αναπτυχθούν αυτές οι δυνητικές «δεξαµενές» θέσεων εργασίας.

Για να συµβεί κάτι τέτοιο, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετέχουν ενεργώς, και τα επαγγελµατικά

και διευθυντικά στελέχη πρέπει να σχεδιάσουν και να τεθούν επί κεφαλής διαδικασιών αλλαγής. Για να

γίνει αυτό πρέπει τα εν λόγω στελέχη να προετοιµάζονται, να καταρτίζονται και να απολαµβάνουν τις

αναγκαίας ελευθερίας (κινήσεων).

Επιπροσθέτως, οι “Eurocadres” να εργασθούν προς την κατεύθυνση της βελτίωση της πληροφόρησης της

κατάστασης  απασχόλησης  των  εν  λόγω  στελεχών  και  θα  ενεργήσουν  έτσι  ώστε  να  την  αυξήσουν.

Ιδιαιτέρως:

Είναι αναγκαία η καλύτερη στατιστική πληροφόρηση της κατάστασης της απασχόλησης των

εν λόγω στελεχών. Θα έπρεπε να επεκταθεί η συλλογή δεδοµένων από κατηγορίες εργασιών

και  από  ειδικότητες-προσόντα,  όπως  θα  έπρεπε  και  να  διενεργηθούν  έρευνες  ώστε  να

αντληθούν διδάγµατα εξ εκείνων των δεδοµένων:

Επίκαιρες  στατιστικές  µαρτυρούν  ότι  τα  εν  λόγω  στελέχη  διαθέτουν  έναν

υπέρµετρο  φόρτο  εργασίας  καθ’  όλα  τα  µήκη  και  πλάτη  της  Ευρώπης.  Σε

συνέχεια  του  Συνεδρίου  των  Eurocadres  (1997),  πρέπει  να  αναπτυχθούν

πρωτοβουλίες ώστε να ελεγχθεί και να ελαττωθεί ο φόρτος εργασίας τους, άµεσα

ή µέσο συλλογικής διαπραγµατεύσεως . Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι:

Να επιτευχθεί µια καλύτερη γνώση του πραγµατικού εργάσιµου χρόνους, ούτως

ώστε  να  διευκολύνονται  η  ισορρόπηση  των  δραστηριοτήτων  (επαγγελµατικές

δραστηριότητες, κατάρτιση, κοινωνική και οικογενειακή ζωή κ.λπ.)

Να αναζητηθούν ποικίλοι  και  προσφυείς τρόποι  για τη µείωση του εργάσιµου

χρόνου και του φόρτου εργασίας (εβδοµάδα 4 ηµερών, ηµέρες αργίας (ρεπό),

µακράς διάρκειας άδεια, µερική απασχόληση, «λογαριασµός όπου καταγράφεται

ο χρόνος εργασίας» (όπως στις τραπεζικές καταθέσεις), πρόωρο και κλιµακωτή

(ή σταδιακή) συνταξιοδότηση κ.λπ.)

Να τερµατισθεί η εκτεταµένη πρακτική να αποκλείονται τα εν λόγω στελέχη από

την Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα περί εργάσίµων χρόνων.

Πρέπει  να  αναπτυχθούν προγράµµατα  προς καλύτερη εξακρίβωση των εµποδίων για  την

πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης (managerial), και για την προαγωγή τους, αλλά
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και προς την ανάληψη δράσεων ώστε να υπερνικηθούν αυτά τα εµπόδια.

Τα εθνικά σχέδια δράσεως περί απασχολήσεως πρέπει να επικεντρωθούν επακριβέστερα στην

ποικιλοµορφία στα διάφορα επίπεδα των ειδικοτήτων-προσόντων και στις διάφορες θέσεις

απασχολήσεως.

Από κοινού µε τους οργανισµούς-µέλη τους, οι Eurocadres σαν ένας Ευρωπαϊκός Κοινωνικός εταίρος,

ενεργοποιούνται πλήρως για την υποστήριξη και τη διενέργεια πρωτοβουλιών που φέρουν τεχνικούς και

κοινωνικούς νεωτερισµούς και, συνεπώς, θα προαγάγουν την απασχόληση.

Επιστροφή
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