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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ο. Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είχε σήμερα το πρωί συνάντηση στο Μέγαρο 

Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Σαντέρ. Αντικείμενο· 

της συνάντησης ήταν το "Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση”, που 

προωθεί ο Πρόεδρος της Commission Ζακ Σαντέρ.

Στη συνέχεια ο'Ελληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, είχαν μακρά συνάντηση με τους εκπροσώπους των Κοινωνικών
*

Εταίρων της χώρας μας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας
- -

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ευάγγελος Γιαννόπουλος, οι Υφυπουργοί Νίκος 

. Φαρμάκης και Λάμπρος Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος 

Πρωτόπαππας, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Νίκος 

Αναλυτής, ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Κάλλιας, ο Πρόεδρος της 

ΠΑΣΕΓΕΣ Νίκος Λιόλιος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Διονύσης Κορφιάτης, ο 

Πρόεδρος του ΟΑΕΔ Ροβέρτος Σπυρόπουλος και ο Πρόεδρος της Οικονομικής καί 

Κοινωνικής Επιτροπής Ιωάννης Κουκιάδης. :

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής _Ζακ Σαντέρ, έχει αναλάβει μιά 

πρωτοβουλία για την διαμόρφωση ενός Συμφώνου Εμπιστοσύνης για την 

Απασχόληση. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αποτελεσματική 

. αντιμετώπιση της ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση 

μιάς δέσμης μέτρων για την απασχόληση, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό επισκέπτεται όλες τις πρωτεύουσες των κρατών 

μελών της Ε.Ε, για να έχει απευθείας συζητήσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
ϊ

και τους Προέδρους των Κυβερνήσεων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση των 

διαβουλεύσεων που θα έχει, θα διαμορφώσει την τελική του πρόταση για το



Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση. Την πρόταση αυτή θα την υποβάλει 

στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε, που θα γίνει τον επόμενο μήνα στην Φλωρεντία της 

Ιταλίας. _

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εξέθεσε τις προσπάθειες που καταβάλλει η 

Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και αναφέρθηκε στο 

νομοσχέδιο, που πρόσφατα κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή.

Οσον αφορά το Σύμφωνο Εμπιστοσύνης το οποίο προωθεί ο Πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζακ Σαντέρ, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης υποστήριξε

ότι αυτό αποτελεί μιά ενδιαφέρουσα προσπάθεια κινητοποίησης και συνεργασίας

των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
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αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας στη συνάντηση που είχε ο Ζακ 

Σαντέρ με τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων, μεταξύ άλλων, είπε ότι 

οι θέσεις που προωθεί η χώρα μας, συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με την 

προβληματική του κ.Σαντέρ και εξειδικεύονται ως εξής:

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον 

και υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης για την δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. Όμως πρέπει να υπάρξει και -μία δέσμη πολιτικών που θα 

αντιμετωπίζει την διαρθρωτική ανεργία και θα διευκολύνει την αντιστοίχιση 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να προωθούνται 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις εθνικές ιδιαιτερότητες
ϊ

και ανάγκες. Οι κατευθύνσεις της πολιτικής αυτής για την απασχόληση πρέπει να 

συμπεριληφθούν στη Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

2. Για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Ένωσης έχει κρίσισμη σημασία

η συνέχιση και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Διαρθρωτικών Πολιτικών 

και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ως εργαλείων επιτάχυνσης της ανάπτυξης 

δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και πραγματικής σύγκλισης με τις πιο
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αναπτυγμένες χώρες. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν εθνικοί 

θύλακες ανεργίας με καταστρεπτικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Μεγάλη-είναι επίσης η σημασία των Διευρωπαϊκών Δικτύων και Υποδομών, την 

εκτέλεση των οποίων υποστηρίζει ένθερμα η χώρα μας, ως αποφασιστικού 

παράγοντα για την αναβάθμιση, την επικοινωνία και την κινητικότητα μεταξύ των 

οικονομιών των διαφόρων κρατών-μελών.

3. Στον τομέα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης πρέπει να υπάρξουν 

συνδυασμοί κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες και άμεσης απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις. Επίσης τα Προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου μπορούν να 

συστηματοποιηθούν και να συντονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να
-» , I

υπάρξει η δυνατότητα κοινοτικής πιστοποίησης των προσόντων κάι των 

ειδικεύσεων, πράγμα που θα οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα των 

εργαζομένων καιμ ευκολότερη ανεύρεση απασχόλησης.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει τα αντικίνητρα στην κινητικότητα 

εργαζομένων μεταξύ των διαφόρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας λόγω 

των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που υπάρχουν μεταξύ . 

χωρών, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας. Η κινητικότητα θα υποβοηθηθεί, 

εάν απλοποιηθεί η μετάβαση από το ένα σύστημα ασφάλισης στο άλλο, χωρίς 

υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπόδια. Το ζήτημα αυτό πρέπει να 

μελετηθεί διεξοδικά.

5.. - . Πέραν των οριζόντιων δράσεων που αφορούν το σύνολο της οικονομίας, 

υπάρχουν και ορισμένοι τομείς εντάσεως εργασίας, που διέρχονται μία 

παρατεταμένη διαρθρωτική κρίση λόγω της παγκοσμιοποίησης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει την τεχνολογική προσαρμογή αυτών 

των κλάδων στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η δημιουργία παρατεταμένης ανεργίας σε εθνική και ευρωπαϊκή 

κλίμακα.
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6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει! την πολιτική υποστήριξης 

τεχνολογικής αναβάθμισης και χρηματοδοτικής διευκόλυνσης των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, που αποτελούν πλέον μείζονα πηγή νέων θέσεων απασχόλησης 

και παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών.


