
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 

 
 
 

 
 

‘Η Στρατηγική της Λισσαβόνας  
Και 

Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παύλος Ανανιάδης 

ΑΜ: M10/09 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Βοσκόπουλος 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις  

διατάξεις της παραγράφου 5.3 (Υποχρεώσεις Φοιτητών) του άρθρου 5 (Λειτουργία  

Προγράµµατος Σπουδών) του Ενιαίου Κανονισµού των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών  

Σπουδών, δηλώνω υπεύθυνα ότι για τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας  

δεν χρησιµοποίησα ολόκληρο ή µέρος έργου άλλου δηµιουργού ή τις ιδέες και  

αντιλήψεις άλλου δηµιουργού, χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης  

(βιβλίο, άρθρο από εφηµερίδα ή περιοδικό, ιστοσελίδα, κλπ.)’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 3

1.  Περιεχόµενα 
 
Εισαγωγή…………………………………………………………………………4 
 
Ιστορική Αναδροµή………………………………………………………………6 
 

i) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα………………………………9 
 

    ii) Η Συνθήκη της Ρώµης……………………………………………………..11 
 
   iii) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη……………………………………………….13 
 
   iv) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ………………………………………………...14 
 
    v) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ……………………………………………….16 
 
  vi) Η Συνθήκη της Λισσαβόνας………………………………………………..18 
 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική………………………………………………...22 
 

i) Απασχόληση………………………………………………………………..27 
  

     ii) Εκπαίδευση και Κατάρτιση………………………………………………..35 
  
     iii) Συνθήκες ∆ιαβίωσης και Εργασίας……………………………………….39 
 
     iv) Ίση Μεταχείριση ανδρών και γυναικών…………………………………...40 
 
      v) Προστασία παιδιών και εφήβων……………………………………………41 
 
     vi) Ανάπηροι και Ηλικιωµένοι…………………………………………………42 
 
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας……………………………………………………45 
 

 i) ∆ηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης………………………………………...46 
 
 ii) Έρευνα και Εκπαίδευση……………………………………………………49 
 
 iii) Κοινωνική Συνοχή…………………………………………………………52 
 
 iv) Θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής……………………………………………54 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση…………………………...63 
 
Συµπεράσµατα……………………………………………………………………..70 
 
Βιβλιογραφία……………………………………………………………………….74 
Παράρτηµα………………………………………………………………………....80 
 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 4

2.  Εισαγωγή 

 
     Η εργασία αυτή συνιστά µια προσπάθεια παρουσίασης των µεταβολών της 

κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ως αποτέλεσµα της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Θα πραγµατοποιήσουµε µια ιστορική αναδροµή στην κοινωνική 

πολιτική της Ένωσης και πως αυτή διαµορφωνόταν και µεταβαλλόταν σύµφωνα µε 

τις εκάστοτε συνθήκες της Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, θα προσπαθήσουµε να 

παρουσιάσουµε, εκτενώς, τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα σε τοµείς όπως η 

απασχόληση, το ασφαλιστικό, η κοινωνική συνοχή και η επαγγελµατική κατάρτιση, 

τοµείς που συνιστούν µείζονα ζητήµατα για την Ένωση εδώ και πολλές δεκαετίες.  

     Αρχικά, θα επιδιωχθεί µια ιστορική αναδροµή όσον αφορά την κοινωνική 

πολιτική της Ένωσης µέσα από τις παλαιότερες Συνθήκες οι οποίες σταδιακά 

διαµόρφωσαν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική όπως αυτή παρουσιάζεται σήµερα 

από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Από την Συνθήκη του Μάαστριχτ και έπειτα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αποκτά ευρεία ευθύνη και να ενδιαφέρεται για 

κοινωνικά θέµατα όπως είναι αυτά της απασχόλησης, της ασφάλισης των 

εργαζοµένων αλλά και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Έκτοτε, µέσα 

από τις Συνθήκες, η Ένωση επιχείρησε σταδιακά να διαµορφώσει µια κοινωνική 

πολιτική που θα ήταν κοινή για όλα τα κράτη-µέλη έτσι ώστε να υπάρξει ένα κοινό 

υψηλό επίπεδο εργασιακών συνθηκών, και όχι µόνο, για όλα τα κράτη-µέλη.       

     Εν συνεχεία, θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε εκτενώς 

τους βασικούς πυλώνες που συνιστούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Πιο 

συγκεκριµένα, θα παρουσιάσουµε τους βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής 

της Ένωσης, τους στόχους και τις επιδιώξεις που θέτει η Ένωση για κάθε έναν άξονα 

καθώς και τις µεθόδους και πολιτικές που προτίθεται να χρησιµοποιήσει προκειµένου 

να προχωρήσει στην επίτευξη των στόχων αυτών.  

     Προχωρώντας την ανάλυσή µας, θα παρουσιάσουµε εκτενώς τα άρθρα και τις 

διατάξεις που περιέχονται στην Στρατηγική της Λισσαβόνας και αφορούν την 

ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, θα παρατίθενται τα αντίστοιχα άρθρα 

και διατάξεις των προηγούµενων Συνθηκών, προχωρώντας σε µια συγκριτική µελέτη. 

Πιο συγκεκριµένα, επιδίωξη του δοκιµίου είναι η παρουσίαση των σηµαντικών 

αλλαγών που προβλέπονται διαχρονικά µέσα από τις εκάστοτε Συνθήκες σε θέµατα 
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όπως η ανεργία, η κοινωνική ασφάλιση, οι συνθήκες εργασίας και άλλα,  καθώς 

επίσης και οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην πολιτική της Ένωσης.  

     Ολοκληρώνοντας την ανάλυση µας, θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε µια 

ολοκληρωµένη έκθεση των αποτελεσµάτων της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης 

στην επικράτεια εφαρµογής της τόσο πριν όσο και µετά τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας. Πιο αναλυτικά, το θέµα της συγκεκριµένης ενότητας είναι η εξέλιξη 

που παρουσιάστηκε σε όλα τα κράτη-µέλη που εφήρµοσαν την  εκάστοτε πολιτική 

της Ένωσης διαχρονικά  µέχρι τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Ακόµη, θα 

επιχειρηθεί η παρουσίαση των πρώτων συνεπειών στην πολιτική που εφαρµόζουν τα 

κράτη-µέλη καθώς επίσης και µιας εµπεριστατωµένης πρόβλεψης για τις µετέπειτα, 

τόσο θετικές όσο και πιθανώς αρνητικές, επιπτώσεις που είναι σε θέση να επιφέρει. 

Βέβαια, η χρηµατοοικονοµική κρίση που βιώνει σε µεγάλο βαθµό η Ευρώπη, κατά τη 

γνώµη µου, έχει οδηγήσει σε αρνητικές χρηµατοοικονοµικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει διότι τα µέτρα και οι κατευθυντήριες γραµµές δεν 

παρείχαν τις απαραίτητες άµυνες έτσι ώστε  να απορροφηθούν οι κραδασµοί της 

κρίσης.  

     Επίσης, δεν θα µπορούσαµε να αποκλείσουµε από το παρόν δοκίµιο τις επιπτώσεις 

και τις συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης που βιώνουµε τα τελευταία 4 χρόνια. Ο 

ευρωπαϊκός χώρος, φυσικά και δεν θα µπορούσε να µην εµφανίσει επιρροές από τις 

δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν σε όλες τις οικονοµίες του κόσµου 

συµπεριλαµβανοµένου και των µεγαλύτερων και ισχυρότερων οικονοµικών 

συστηµάτων όπως αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.  
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3. Ιστορική Αναδροµή 

 
     Απαρχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχευε στη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου 

δράσης το οποίο ως στόχο θα είχε τη δηµιουργία µιας οµοιογενούς εικόνας για τα 

κράτη-µέλη τόσο σε οικονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για τη δηµιουργία 

αυτού του κοινού πλαισίου η Ένωση προχώρησε στη θέσπιση µιας σειράς µέτρων τα 

οποία θα δηµιουργούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τα κράτη-µέλη ώστε να 

είναι σε θέση να εφαρµόσουν και να αφοµοιώσουν την κοινή πολιτική της Ένωσης.  

     Πιο συγκεκριµένα, και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, η ευρωπαϊκή πολιτική 

για θέµατα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών για όλους τους 

πολίτες στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών µε απώτερο 

σκοπό την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης 

κοινωνικής συνοχής για τα κράτη-µέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία 

θεσπίζει ένα νοµικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών των κρατών-µελών, δίνει 

κίνητρα για την δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ των κρατών-µελών όπως επίσης για 

την σύγκλιση των εθνικών πολιτικών καθώς και για την συµµετοχικότητα όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων όπως είναι οι τοπικές αρχές και τα εργατικά συνδικάτα.  

     Επιγραµµατικά, οι στόχοι της πολιτικής αυτής, οι οποίοι θα αναλυθούν 

διεξοδικότερα παρακάτω, είναι η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση τόσο των 

θέσεων απασχόλησης όσο και των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι εργαζόµενοι 

καλούνται να εργαστούν, η αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων καθώς και η 

πραγµατοποίησή τους υπό ασφαλέστερες συνθήκες, η καταπολέµηση, στο µέτρο του 

δυνατού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, η προώθηση της ισότητας 

µεταξύ των δύο φύλων καθώς και ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης. 

     Προκειµένου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτύχει σταδιακά ένα ενιαίο κοινωνικό 

επίπεδο για τα κράτη-µέλη της προχώρησε στη θέσπιση µιας σειράς µέτρων όπως 

αυτά ορίζονται µέσα από τις Συνθήκες που έχουν υπογραφεί διαχρονικά. Στη 

συγκεκριµένη ενότητα θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε τη 

νοµοθεσία, διαχρονικά, που αφορά την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Σύµφωνα µε 

τον κκ. ∆. Μαρδά, “οι ιδρυτικές Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µε 

εξαίρεση τις ειδικές ρυθµίσεις για τις βιοµηχανίες άνθρακα και χάλυβα της Συνθήκης 

ΕΚΑΧ, δεν προέβλεπαν πολλές ρυθµίσεις ικανές να εισαγάγουν την έννοια της 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 7

κοινωνικής πολιτικής στις Κοινότητες.”1   Ωστόσο, για την υποστήριξη της ελεύθερης 

διακίνησης των εργαζοµένων στα πλαίσια της ΕΟΚ προβλεπόταν η δυνατότητα 

χρηµατοδότησης τόσο για την επανεγκατάσταση όσο και την πιθανή επανεκπαίδευσή 

τους µέσω ενός ταµείου που διηύθυνε και διαχειριζόταν η Επιτροπή. 

     Σύµφωνα µε τον κκ Μαρδά, “υπήρχε η πίστη µεταξύ των ιδρυτών της ΕΟΚ, 

πιθανόν όχι λανθασµένα, πως µέσω της οικονοµικής ολοκλήρωσης θα οδηγούµασταν 

αυτοµάτως σε υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ευηµερίας και προόδου.”2 Όπως 

αποδείχτηκε αργότερα, αφενός οι ιδρυτές της ΕΟΚ είχαν δίκιο, αφετέρου τα ίδια τα 

γεγονότα και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά εξελίχθηκαν έδειξαν την ανάγκη για 

γενικότερα µέτρα κοινωνικής πολιτικής λόγω της ύπαρξης ανισορροπιών σε θέµατα 

διανοµής του πλούτου.  

     Ωστόσο, σύµφωνα, και πάλι, µε τον κκ Μαρδά, “η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής 

αγοράς, καθώς επίσης και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων και του 

κεφαλαίου επέφεραν αναστάτωση στις κοινωνικές δοµές των κρατών-µελών. Τα 

προαναφερθέντα, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη µετάβαση από 

τη βιοµηχανική σε µια µεταβιοµηχανική κοινωνία υπηρεσιών, προκάλεσαν αύξηση 

της διαρθρωτικής ανεργίας µε την ταυτόχρονη τάση της ανισοκατανοµής του 

πλούτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.”3 

     Όπως γίνεται αντιληπτό, µια σειρά φαινοµένων ενέτειναν τις κοινωνικές 

ανακατατάξεις στα κράτη-µέλη µε έναν οµοιόµορφο τρόπο. Τέτοια γεγονότα, όπως 

µπορούµε να δούµε και από τους Πίνακες του Παραρτήµατος, είναι η γήρανση του 

πληθυσµού καθώς και οι χαµηλοί ρυθµοί αύξησής του, η επιµήκυνση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η µαζική είσοδος στην οικονοµική ζωή του “ασθενούς 

φύλου”, της γυναίκας καθώς και ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός των γηραιότερων 

που εργάζονται.  

     Εφόσον µιλάµε για κοινά προβλήµατα, η µόνη λύση για αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση είναι οι κοινές πολιτικές που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση των 

αποτελεσµάτων σε όλα τα κράτη-µέλη. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή κάθε 

κράτος-µέλος παρείχε ξεχωριστά κοινωνική προστασία για τους πολίτες, θα 

οδηγούµασταν σε άνισο ανταγωνισµό στην κοινή αγορά καθώς οι επιχειρήσεις των 

κρατών-µελών µε ισχυρή κοινωνική πολιτική θα αποκτούσαν ανταγωνιστικό 
                                                 
1 ∆. Μαρδάς, “Από την ΕΟΚ στην ΕΕ- Από την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική 
ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου”, 2005, σελ. 374. 
2 ibid.  
3 ibid. 
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πλεονέκτηµα σε βάρος των επιχειρήσεων που προέρχονται από κράτη-µέλη µε 

ασθενής κοινωνική πολιτική. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η συνεργασία, ο 

συντονισµός και η συνεννόηση µεταξύ των κρατών-µελών κρίνεται απαραίτητη για 

τη σύσταση µιας κοινής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. 

     Βέβαια, η ένταση των προβληµάτων δεν θα µπορούσε και δεν είναι η ίδια για όλα 

τα κράτη-µέλη. Υπάρχουν κράτη µέλη στα οποία, παραδείγµατος χάρη, το πρόβληµα 

της ανεργίας είναι πολύ πιο εµφανές και µεγαλύτερης σηµασίας όπως είναι στην 

Ελλάδα. Απεναντίας υπάρχουν άλλα κράτη µέλη όπου το πρόβληµα της ανεργίας 

είναι ηπιότερο αλλά, ωστόσο, αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το πρόβληµα της 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών όπως είναι η Γερµανία. 

     Σύµφωνα µε το σκεπτικό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε τον καθορισµό 

των δυνατοτήτων άσκησης µιας κοινής ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής µέσα από 

τα βασικά νοµικά κείµενα που θεµελίωσαν επίσης και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι 

Συνθήκες συνιστούν την πρωτογενή πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου και κατά 

συνέπεια και την νοµική βάση των κοινών πολιτικών της Ένωσης. Τα κράτη που 

συµµετέχουν σε µια διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης θέτουν, στα πλαίσια 

συζήτησης µιας Συνθήκης, τους βασικούς στόχους που επιθυµούν να επιτύχουν, τις 

κοινές πολιτικές που θέλουν να εφαρµόσουν για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, 

τη δοµή και τις λειτουργίες των θεσµικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τη 

θέσπιση και τον έλεγχο της κοινής νοµοθεσίας που διατυπώνεται στα πλαίσια των 

κοινών πολιτικών, και τέλος τα πεδία για τα οποία επιφυλάσσονται για τη συνεργασία 

των κυβερνήσεων των κρατών-µελών.    

     ∆εδοµένου ότι οι κοινές πολιτικές πρέπει να εξελίσσονται και να 

πολλαπλασιάζονται για να εξυπηρετούν τις αυξανόµενες ανάγκες και τα συµφέροντα 

των συµµετεχόντων κρατών που διαρκώς διαφοροποιούνται, η Συνθήκη, η οποία τις 

σκιαγραφεί, πρέπει και αυτή να αναθεωρείται έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα 

κράτη-µέλη να σκοπεύουν στους υψηλότερους εφικτούς στόχους. Το υπόδειγµα που 

µόλις παρουσιάσαµε συνιστά τη βάση για τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.      

     Πιο συγκεκριµένα, η Συνθήκη της Ρώµης, η αναθεώρησή της µε την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν 

ρητά τις δυνατότητες της Ένωσης για µια  κοινωνική πολιτική που θα είναι κοινή για 

όλα τα κράτη-µέλη.  

     Επιπλέον, επιχειρήθηκε η διεύρυνση του θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε την 

ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική µε τον Κοινωνικό Χάρτη και το Πρόγραµµα ∆ράσης 
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της Επιτροπής. Βέβαια, τα εν λόγω κείµενα έχουν διακηρυκτικό χαρακτήρα καθώς 

καταγράφουν προβλήµατα και διατυπώνουν προτάσεις αντιµετώπισης των 

προβληµάτων αυτών, χωρίς ωστόσο να ορίζουν το θεσµό που θα αναλάβει να κάνει 

πράξη τις προτάσεις αυτές. Κατά την προσωπική µου άποψη, το θεσµικό αυτό κενό 

θα πρέπει να καλυφθεί ούτως ώστε τα καταγεγραµµένα προβλήµατα να αναλυθούν σε 

βάθος, να εντοπιστεί η αιτία ύπαρξής τους και να εφαρµοσθούν τα κατάλληλα µέτρα 

αντιµετώπισης. ∆εν είναι αρκετή µόνο η απλή καταγραφή των προβληµάτων και η 

διατύπωση προτάσεων, αλλά απαιτείται η σοβαρή ενασχόληση µε τα ζητήµατα αυτά 

για την έγκαιρη και ορθή αντιµετώπιση.     

     Οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών είναι υπεύθυνες για την ανάληψη 

πρωτοβουλίας για τη λήψη και εφαρµογή µέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς οι 

Συνθήκες που αναφέραµε µόλις πριν δεν είναι δεσµευτικές και δεν δηµιουργούν 

κάποια νοµική υποχρέωση για τις κυβερνήσεις. Τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν καθαρά 

µόνο επικουρικό ρόλο. Άλλωστε, η αρχή της επικουρικότητας συνιστά τον κεντρικό 

άξονα τόσο για το παρόν όσο και το µέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. 

 

 

 

 

 

 

i)     Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) 

 

     Η πρώτη κοινοτική Συνθήκη µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 1951 στο Παρίσι από τη Γαλλία, 

τη Γερµανία και τις τότε χώρες Μπενελούξ, ( Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεµβούργο 

στις µέρες µας ), και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952. Ο κυριότερος 

αντικειµενικός σκοπός ήταν η εξάλειψη των εµποδίων που υπήρχαν στις διεθνείς 

συναλλαγές καθώς και η δηµιουργία µιας κοινής αγοράς µέσα στην οποία τα 

προϊόντα των ανθρακωρυχείων και των σιδηρουργείων θα µπορούσαν να 

κυκλοφορούν ελεύθερα έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για αυτά τα προϊόντα 

όλων των κατοίκων της Κοινότητας χωρίς να υπάρχουν εθνικιστικές διακρίσεις. 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 10

     Επίσης, ελεύθερη διακίνηση θα έπρεπε να επικρατεί και όσον αφορά την 

µετακίνηση των εργαζοµένων αλλά και των κεφαλαίων που συνδέονται µε τις αγορές 

αυτές. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω  η Συνθήκη προέβλεπε συγκεκριµένους 

κανόνες που αφορούσαν σε θέµατα επενδύσεων, παραγωγής, τιµών, συµφωνιών και 

συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, µεταφορών και εµπορικής πολιτικής.4  Υπεύθυνα για 

την εφαρµογή των κανόνων αυτών ήταν κοινοτικά όργανα τα οποία αναλάµβαναν να 

ασκήσουν τις εξουσίες που πρωτύτερα κατείχαν οι εθνικές κυβερνήσεις σε αυτούς 

τους τοµείς. Τα κοινοτικά όργανα αυτά, ήταν µια Ανώτατη Αρχή και ένα Συµβούλιο 

Υπουργών τα οποία θα ελάµβαναν αποφάσεις και θα τις επέβαλλαν στα κράτη-µέλη.  

     Αναφορικά µε την κοινωνική πολιτική, “οι µισθοί και η διακίνηση του εργατικού 

δυναµικού αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο της συνθήκης. Παρόλο που οι µισθοί 

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, η Ανώτατη Αρχή είχε τη 

δυνατότητα να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαµηλών µισθών ή µειώσεων 

των µισθών, υπό ορισµένους όρους που ορίζονται ρητά στη συνθήκη. 

     Η Ανώτατη Αρχή µπορούσε να χορηγεί χρηµατοδοτική βοήθεια για προγράµµατα 

που αποσκοπούν στην εξάλειψη των όποιων αρνητικών επιπτώσεων στο εργατικό 

δυναµικό εξαιτίας της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και νέου εξοπλισµού στη 

βιοµηχανία. Η χρηµατοδοτική βοήθεια αφορά αποζηµιώσεις, επιδόµατα και 

επαγγελµατική επιµόρφωση του εργατικού δυναµικού.”5 

     Αναφορικά µε την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, η ΕΚΑΧ προέβλεπε 

την κατάργηση των εθνικιστικών περιορισµών στην εργασία από τα κράτη µέλη. 

Ακόµη σε περίπτωση έλλειψης εργατικού δυναµικού, τα κράτη µέλη καλούνταν να 

διευκολύνουν την πρόσληψη αλλοδαπών Ευρωπαίων εργαζοµένων µέσω 

µεταρρυθµίσεων της µεταναστευτικής τους πολιτικής.   

     Η Συνθήκη ΕΚΑΧ παρότι είχε σε περιορισµένους τοµείς εφαρµογή, συνέβαλλε 

στην ίδρυση µιας Συνέλευσης και ενός Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Πρόθεση των 

ιδρυτών της Συνθήκης ΕΚΑΧ αποτελούσε η επέκταση της Συνθήκης και σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας καταλήγοντας στην ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας. Η 

διάρκεια της Συνθήκης ΕΚΑΧ ήταν περιορισµένη, για αυτό το λόγο όταν στις 23 

Ιουλίου του 2002 εξέπνευσε η πεντηκονταετής ισχύ της Συνθήκης οι ειδικοί κανόνες 

της που αφορούσαν τους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα εντάχθηκαν στο 
                                                 
4 Οι αρχικές Συνθήκες 
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/1/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=19&s=1&e=10  
5 Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.htm 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/1/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=19&s=1&e=10
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.htm
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κοινοτικό δίκαιο, ενώ οι πόροι, τα προγράµµατα και οι υποχρεώσεις που πήγαζαν από 

αυτά αναλήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 

 

 

 

    

 ii)   Συνθήκη της Ρώµης (1957)  

 

     Η Συνθήκη της Ρώµης, υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου του 1957 από τη Γερµανία, 

το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες και είναι η 

συνθήκη µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). “Η 

Συνθήκη της Ρώµης και η αναθεώρησή της το 1986 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

αποτελούν το βασικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο διαγράφει τα όρια και τις δυνατότητες 

άσκησης ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.”6 Παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη της 

Ρώµης ήταν σχετικά αδύναµη αναφορικά µε το κοινωνικό της σκέλος καθώς “οι 

σχετικές διατάξεις είχαν συµπληρωµατικό χαρακτήρα των βασικών ρυθµίσεων και 

αποσκοπούν σε διορθωτικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας από τυχόν 

κλονισµούς που θα προκαλούσε το σχέδιο της ενιαίας αγοράς,”7 ήταν αρκετά δυνατή 

και δηµιουργούσε αρκετές ευκαιρίες για ανάπτυξη και αυτό γιατί περιείχε 

λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τα οικονοµικά και νοµισµατικά θέµατα καθώς και για τη 

διαµόρφωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.  

     Βασικός στόχος της Κοινότητας, όπως αυτός διατυπώνεται από τη Συνθήκη της 

Ρώµης είναι “η σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης των λαών”, 

ανάγκη την οποία όλα τα κράτη-µέλη αναγνώρισαν όπως και την προσµονή πως κάτω 

από τον αντίκτυπο του νέου συστήµατος οι διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές των 

κρατών-µελών θα ευθυγραµµίζονταν σταδιακά. Υπήρξε συµφωνία για συνεργασία σε 

διάφορους τοµείς όπως στη νοµοθεσία που διέπει την εργασία, στην βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην κοινωνική ασφάλιση 

καθώς επίσης και στην επίλυση ζητηµάτων που προέκυπταν λόγω της ύπαρξης 

ισχυρών εργατικών συνδικάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή στην οποία 

ανατέθηκε η ευθύνη για την προαγωγή και εποπτεία της συνεργασίας.  
                                                 
6 Θ. Σακελλαρόπουλος, “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”, 1993, σελ. 39. 
7 ibid.  
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     Η µεγαλύτερη επιτυχία, όµως, της Συνθήκης της Ρώµης έγκειται στην πολιτική της 

ελεύθερης µετακίνησης των εργαζοµένων πολιτών χωρίς παράλληλα να χάνουν τα 

δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης που κατείχαν στην χώρα τους συνάµα µε την 

διατήρηση και την προστασία των ίσων εργατικών δικαιωµάτων παρότι µετανάστες 

κάτι που πρωτύτερα θεωρούνταν αδιανόητο.  

     Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης ορίζεται ότι “Η Κοινότητα έχει ως 

αποστολή, µε τη δηµιουργία κοινής αγοράς και µε τη προοδευτική σύγκλιση των 

πολιτικών των κρατών µελών, να προάγει την αρµονική ανάπτυξη των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη, την 

αυξηµένη σταθερότητα, την ταχεία άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη σύσφιξη των 

σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών της”. 

     Η κοινή αγορά βασίζεται σε τέσσερις γνωστές ελευθερίες οι οποίες είναι η 

ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, υπηρεσιών, εµπορευµάτων και κεφαλαίων. Από τη 

Συνθήκη ορίζει έναν ενιαίο οικονοµικό χώρο σύµφωνα µε τον οποίο εισάγεται ο 

ελεύθερος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων. Ακόµη, θέτει τις βάσεις για τη 

σύγκλιση των συνθηκών που διέπουν την εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών εντός 

των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουµένου των προϊόντων άνθρακα και 

χάλυβα που καλύπτονται ήδη από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ.8 

          Βασιζόµενη πλήρως στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού, η κοινή αγορά 

απαγορεύει τις οποιεσδήποτε συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων καθώς και τις κρατικές 

ενισχύσεις οι οποίες επιτρέπονται µόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τη 

Συνθήκη καθώς είναι πιθανό να επηρεάσουν αφενός το εµπόριο µεταξύ των κρατών-

µελών και αφετέρου να παρεµποδίσουν, να περιορίσουν ή ακόµη και να νοθεύσουν 

τον ανταγωνισµό εντός της κοινής αγοράς. 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                 
8  Ali El-Agraa, “The European Union: Economics and Policies”, Cambridge University Press (2007), 
σελ. 442-443. 
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iii)    Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) 

 

     Στις 17 Φεβρουαρίου 1986 υπογράφεται στο Λουξεµβούργο η Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη από 9 κράτη- µέλη για να ακολουθήσουν στις 28 του ίδιου µήνα και οι ∆ανία. 

Ιταλία και Ελλάδα. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Ιουλίου του 1987, είναι η πρώτη σηµαντική αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώµης 

για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και για την υλοποίηση της 

ενιαίας αγοράς. Μέσω της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης τροποποιούνται οι κανόνες 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων και διευρύνονται οι κοινοτικές αρµοδιότητες 

κυρίως στους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της εξωτερικής πολιτικής και 

του περιβάλλοντος. 

     Ο πρωταρχικός στόχος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ωστόσο παρέµεινε ο ίδιος 

µε αυτόν που είχε και η Συνθήκη της Ρώµης και δεν είναι άλλος από την προώθηση 

της ευρωπαϊκής οικοδόµησης ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, ο στόχος αυτός παρέµενε δύσκολα πραγµατοποιήσιµος 

µε βάση τις υφιστάµενες συνθήκες, κυρίως λόγω της διαδικασίας µε την οποία 

λαµβάνονται οι αποφάσεις εντός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου καθώς ήταν 

απαραίτητη η οµοφωνία για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών. 

     Για το λόγο αυτό η διακυβερνητική διάσκεψη που κατέληξε στην Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη είχε να εκπληρώσει µια διπλή εντολή. Αφενός, να συνάψουν µια 

συνθήκη στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, 

και αφετέρου,  να συνάψουν µια πράξη για την τροποποίηση της συνθήκης της ΕΟΚ 

ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου, τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τέλος την επέκταση των αρµοδιοτήτων των Κοινοτήτων. 

     Όσον αφορά την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, ‘‘η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

ενσωµατώνει στη Συνθήκη δύο νέα άρθρα τα άρθρα 118Α  και 118Β, τα οποία 

προσθέτουν δύο κοινωνικούς στόχους ευρείας εµβέλειας που αποβλέπουν: α) στη 

βελτίωση και την εναρµόνιση των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την 

προστασία, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας 

(118Α), και β)  στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µεταξύ 
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των κοινωνικών εταίρων, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλλει  στην προώθηση 

κοινώς αποδεκτών «συµβατικών σχέσεων».”9   

     Στην ουσία, µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη τίθεται σε εφαρµογή µια κοινωνική 

πολιτική τόσο οικονοµικής όσο και κοινωνικής συνοχής έτσι ώστε να 

εξισορροπηθούν οι επιπτώσεις της δηµιουργίας της εσωτερικής αγοράς στα λιγότερο 

αναπτυγµένα κράτη, κάτι το οποίο επίσης θεσπίστηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη, καθώς και για να σηµειωθεί µείωση της απόκλισης αναφορικά µε το επίπεδο 

ανάπτυξης µεταξύ των διαφόρων περιφερειών.  

  

 

 

 

 

 

 iv)   Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)                         

       

     Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ή αλλιώς Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993. 

Η κατάρρευση του κοµµουνιστικού συστήµατος καθώς και η πιθανή επανένωση της 

Γερµανίας  συνάµα µε την επιθυµία των κρατών-µελών για συνέχιση της 

επιτυχηµένης µέχρι εκείνη τη στιγµή προόδου, οδήγησαν στην ανάληψη 

µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κοινότητας.  

     Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πώς “µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, η 

Κοινότητα προχώρησε σαφώς πέραν του αρχικού οικονοµικού της στόχου, δηλ. την 

υλοποίηση µιας κοινής αγοράς, και οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήρθαν στο 

προσκήνιο.” Έτσι, η Συνθήκη του Μάαστριχτ ανταποκρίνεται σε 5 βασικούς στόχους: 

i) την ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας των οργάνων, ii) τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των οργάνων, iii) την εγκαθίδρυση µιας οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης,   iv) την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας, 

και v) τη θέσπιση µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 10  

                                                 
9  Μαραβέγιας Ν., ‘‘ Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’, 1995, σελ. 650 
10 Συνθήκη του Μάαστριχτ 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_f
ramework/treaties_maastricht_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_el.htm
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     Η προσπάθεια εξάλειψης των φραγµών του εµπορίου το 1992, κατέστησε σαφές 

ότι δεν θα µπορούσε να γίνει η µετατροπή της κοινής αγοράς σε ενιαία αγορά όσο 

ακόµη υπάρχουν τα νοµισµατικά εµπόδια στις συναλλαγές, κάτι το οποίο είχε συµβεί 

και µε την κατάργηση των τελωνειακών φραγµών του εµπορίου το 1968 όταν και 

είχαν έρθει στο φώς τα τεχνητά και διοικητικά εµπόδια στο ενδό-κοινοτικό εµπόριο.  

     Για το λόγο αυτό, οι οπαδοί της ολοκλήρωσης µεταξύ των έξι αρχικών κρατών 

άσκησαν πιέσεις ήδη πριν από την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς στους νέους 

εταίρους να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο της Ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης 

που αφορά την οικονοµική και νοµισµατική ένωση αλλά και να προχωρήσουν στην 

σκιαγράφηση του επόµενου σταδίου της ολοκλήρωσης που είναι η πολιτική ένωση. 

Ωστόσο, δεν υπήρχαν µόνο οι συµφωνούντες µε την άποψη αυτή. Μερικοί εκ των 

νέων τότε εταίρων, όπως η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία, εξέφραζαν την 

άποψη πως παρόλο που προσχώρησαν στην Κοινότητα για να ωφεληθούν από την 

ενιαία αγορά και έκαναν για το λόγο αυτό τις απαραίτητες εθνικές εκχωρήσεις, δεν 

ήταν διατεθειµένοι να κάνουν και νέες παραχωρήσεις στην κοινοτική µέθοδο 

ολοκλήρωσης καθώς και στις εξελικτικές ιδιότητες της. 

     Έτσι λοιπόν, βρέθηκε µια συµβιβαστική λύση στο Μάαστριχτ µε τον διαχωρισµό 

της επιχείρησης ολοκλήρωσης σε δύο φάσεις. Η αρχική Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα µετονοµάστηκε σε Συνθήκη ιδρύουσα την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, κάτι που υποδήλωνε την θέσπιση νέων στόχων κυρίως όσον αφορά την 

νοµισµατική και κοινωνική ολοκλήρωση. Η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να απέχει 

από τους νέους στόχους ενώ και η ∆ανία κατόπιν δηµοψηφίσµατος αποφάσισε να µην 

προσχωρήσει στην νοµισµατική ένωση. Επίσης υπογράφηκε µια νέα Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σκιαγραφούσε τους στόχους της πολιτικής ενοποίησης 

και ιδίως αυτούς που αφορούσαν την πολιτική για τις εσωτερικές υποθέσεις και τη 

δικαιοσύνη αλλά και εκείνους που αφορούσαν την κοινή εξωτερική πολιτική και την 

πολιτική ασφαλείας.  

     Συνοψίζοντας, το 1992 στο Μάαστριχτ υπογράφηκαν δυο αλληλένδετες Συνθήκες, 

η Συνθήκη για τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη η ιδρύουσα την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Οι δύο αυτές συνθήκες οδήγησαν στο διαχωρισµό του ευρωπαϊκού 

οικοδοµήµατος σε τρείς πυλώνες η κύρια διαφορά των οποίων έγκειται στις 

διαδικασίες µε τις οποίες λαµβάνονταν οι αποφάσεις. Έτσι, ήταν ο πυλώνας της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου οι αποφάσεις λαµβάνονταν κατά πλειοψηφία, ο 

πυλώνας της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και, τέλος, ο πυλώνας της 
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κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Οι δύο νέοι αυτοί πυλώνες  

βασίστηκαν στη διακυβερνητική συνεργασία καθώς η Συµφωνία για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση απαιτούσε οµοφωνία για τη λήψη αποφάσεων και εποµένως κάθε κράτος-

µέλος µπορούσε να προβάλλει βέτο και να εµποδίσει µια κοινή ενέργεια.   

     Αναφορικά µε την κοινωνική πολιτική της Ένωσης, το κοινωνικό πρωτόκολλο 

που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ επέκτεινε τις κοινοτικές 

αρµοδιότητες και στον κοινωνικό τοµέα. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 

σηµειώσουµε πως το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει στο πρωτόκολλο. Το 

πρωτόκολλο στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας, την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο, τη 

διασφάλιση υψηλού και βιώσιµου επιπέδου απασχόλησης µέσα από την ανάπτυξη 

των ανθρωπίνων πόρων καθώς και την ένταξη των ατόµων που έχουν αποκλειστεί 

από την αγορά εργασίας. 

     ‘‘ Έτσι µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ανοίχτηκαν «νέοι δρόµοι» και 

δηµιουργήθηκε µια «νέα κοινωνική δυναµική» για την ανάπτυξη ουσιαστικής 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.’’11   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

v)   Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) 

 

Η Συνθήκη που υπογράφηκε στο Άµστερνταµ στις 17 Ιουνίου το 1997, λίγα χρόνια 

µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δεν προσέφερε σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά τη 

διαδικασία ολοκλήρωσης, ωστόσο µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ σηµειώθηκαν 

ορισµένες πρόοδοι σε αρκετές πολιτικές της ΄Ενωσης. Η πιο σηµαντική αλλαγή 

αφορούσε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής 

                                                 
11 Μαραβέγιας Ν., ‘‘ Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’, 1995, σελ. 654 



Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 17

Κοινότητας. Ρύθµιση που συνιστά µια πολύ σηµαντική, κατά τη γνώµη µου, εξέλιξη  

καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να αναζητούν εργασία µε την 

ίδια ευκολία και εκτός των συνόρων της χώρας τους. Επίσης, σηµαντική πρόοδος 

σηµειώθηκε και σε άλλα θέµατα όπως το άσυλο, οι θεωρήσεις και η µετανάστευση 

καθώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διέπεται από τη κοινοτική µέθοδο λήψης αποφάσεων.  

     Η κοινοτική µέθοδος λήψης αποφάσεων είναι ένας πρωτότυπος συνδυασµός 

τεχνοκρατικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νοµοθετικών πράξεων που 

λαµβάνονται µε συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους 

πολίτες της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο εκπροσωπεί τις 

κυβερνήσεις των κρατών-µελών, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, και πράξεων 

που ελέγχονται από µια υπερεθνική δικαστική αρχή, που δεν είναι άλλη από το 

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

     Η Συνθήκη του Άµστερνταµ κατέστησε πιο αποτελεσµατική τη θεσµική δοµή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως µέσω της επέκτασης της διαδικασίας συναπόφασης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου καθώς και µέσω της 

λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.  

     Παράλληλα, ένας ακόµη σηµαντικός στόχος της Συνθήκης του Άµστερνταµ ήταν 

η ανάδειξη της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας σε κυρίαρχα ζητήµατα 

που καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι επισήµως δήλωνε πως 

τα κράτη-µέλη είχαν το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την απασχόληση, η 

αναθεωρηµένη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα υποχρέωνε τα κράτη-µέλη να 

συνεργαστούν προκειµένου να βρουν λύσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η νέα συνθήκη προβλέπει τη συγχώνευση των δύο 

νοµικών βάσεων στις οποίες στηριζόταν µέχρι εκείνη τη στιγµή η κοινωνική 

πολιτική. Η πρώτη είναι η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας που 

περιείχε διατάξεις αναφορικά µε όλα τα κράτη µέλη και η δεύτερη είναι η 

κοινωνική συµφωνία σχετικά µε την κοινωνική πολιτική που ήταν συνηµµένη στο 

πρωτόκολλο και η οποία περιείχε διατάξεις αναφορικά µε τα 14 κράτη µέλη που 

την υπέγραψαν.12 

     Ακόµη, η Κοινότητα σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη προχώρησαν στον ορισµό 

κάποιων κοινωνικών δικαιωµάτων µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και 

Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων. Τα 

κοινωνικά δικαιώµατα αφορούσαν κυρίως την απασχόληση, τις συνθήκες 

                                                 
12 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a14000_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a14000_el.htm
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διαβίωσης και εργασίας, την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την 

καταπολέµηση διαφόρων µορφών αποκλεισµού. 

 

 

 

 

 

 

vi) Η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2004) 

 

     Θέλοντας να προωθήσει τη διαδικασία της ολοκλήρωσης προς µια µεταρρύθµιση 

του θεσµικού πλαισίου της νέας διευρυµένης πλέον Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο συγκάλεσε ακόµη µια διακυβερνητική διάσκεψη έτσι ώστε να προτείνει 

µια νέα και ευρεία τροποποίηση των Συνθηκών. Ωστόσο πριν από τη διάσκεψη 

συγκλήθηκε µια Συνέλευση, η επονοµαζόµενη Συνέλευση για το µέλλον της 

Ευρώπης, µε Πρόεδρο τον τέως Πρόεδρο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Giscard 

d’Estaing, στην οποία συµµετείχαν αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων και 

κοινοβουλίων των κρατών-µελών έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιµασία για 

την επερχόµενη διάσκεψη.   

     Η διάσκεψη άρχισε τις διεργασίες της στη Ρώµη τον Οκτώβριο του 2003 µε τη 

συµµετοχή 25 αρχηγών κρατών και υιοθέτησε τις βασικές προτάσεις της Συνέλευσης 

που προηγήθηκε καθώς επίσης παρουσίασε και το βασικό σχέδιο του Συντάγµατος 

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο και το ενέκρινε περίπου ένα χρόνο µετά. Η 

Συνταγµατική Συνθήκη υπεγράφη από τους 25 αρχηγούς των κρατών-µελών στις 29 

Οκτωβρίου του 2004 και προβλεπόταν να τεθεί σε ισχύ µέσα σε δύο χρόνια από την 

υπογραφή και επικύρωσή της από τα 25 κράτη-µέλη. Ωστόσο, τα αρνητικά 

δηµοψηφίσµατα για την εφαρµογή του νέου συντάγµατος σε Βρετανία, Γαλλία και 

Ολλανδία αποτέλεσαν προάγγελο θανάτου για την Συνταγµατική Συνθήκη.       

     Η Συνθήκη της Λισσαβόνας υπεγράφη από τους αρχηγούς 27 κρατών-µελών ή 

κυβερνήσεων στις 13 ∆εκεµβρίου του 2007 και διατήρησε όλα τα σηµαντικά 

στοιχεία, ενώ παράλληλα παραµέρισε ορισµένα δευτερεύοντα στοιχεία της 

Συνταγµατικής Συνθήκης που δεν ευδοκίµησε τελικά. Παραδείγµατος χάριν, το 

όνοµα του νέου αυτού Συντάγµατος το οποίο παρέπεµπε την σκέψη των πολιτικών 

στοχαστών σε ένα υπερκράτος, τα σύµβολα της ενοποίησης όπως η γνωστή σηµαία 
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µε τα 12 αστεράκια, η ωδή στη χαρά του Μπετόβεν που είχε καθιερωθεί ως ύµνος της 

Ένωσης και η 9η  Μαΐου που είχε καθιερωθεί ως η µέρα της Ευρώπης παραλείφθηκαν 

από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. 

     Αντιθέτως, οι σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που περιέχονταν στη Συνταγµατική 

Συνθήκη συµπεριλήφθηκαν στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα απορροφήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαψε να ισχύει από την 

1η ∆εκεµβρίου 2009 όταν και τέθηκε σε ισχύ η νέα Συνθήκη. Επίσης, στη Συνθήκη 

της Λισσαβόνας περιέχονται ακόµη η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία και αντικαθιστά 

ουσιαστικά τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δίνοντας ένα 

τέλος στη σύγχυση που υπήρχε µεταξύ Κοινότητας και Ένωσης.  Παράλληλα, η 

συγχώνευση της Κοινότητας και της Ένωσης κατήργησε και την έννοια των τριών 

πυλώνων της Ένωσης που ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα η Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και η ∆ικαιοσύνη και οι Εσωτερικές Υποθέσεις. 

Πλέον µιλάµε µόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο αναφερόµαστε στην 

Κοινότητα αναφορικά µε όλη τη νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στη βάση της.  

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα πια µια νέα ενιαία νοµική προσωπικότητα µε την 

οποία είναι σε θέση να διαπραγµατεύεται, να υπογράφει και να εφαρµόζει όλες τις 

εξωτερικές πολιτικές, υποχρεώσεις και δραστηριότητες µέσα στις οποίες 

περιλαµβάνεται η εµπορική πολιτική, η ενίσχυση της ανάπτυξης, η εξωτερική 

πολιτική, η πολιτική άµυνας και, τέλος, η εκπροσώπηση σε τρίτες χώρες και σε 

διεθνείς οργανισµούς. Είναι προφανές πως πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείχνει 

τόσο στους πολίτες της όσο και σε τρίτες χώρες ότι είναι ένας υγιής και δυνατός 

οργανισµός. 

     Με την νέα αυτή Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πιο δηµοκρατική. Υπήρξε 

σηµαντική αύξηση στις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η διαδικασία 

συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

µετονοµάστηκε σε ‘συνήθη νοµική διαδικασία’ και, παράλληλα επεκτάθηκε και σε 

νέους τοµείς όπως η δικαιοσύνη, οι εσωτερικές υποθέσεις, κάποιες πτυχές της 

εµπορικής και της γεωργικής πολιτικής καθώς και στον  προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης.13 Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον τη µορφή 

µιας βουλής των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, ενώ το Ευρωπαϊκό 

                                                 
13 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας 
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?all=1  

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?all=1
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Συµβούλιο παίζει το ρόλο µιας Συγκλήτου που αντιπροσωπεύει τις εθνικές 

κυβερνήσεις των κρατών-µελών.  Ακόµη οι εξουσίες Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 

είναι ίσες στον προϋπολογισµό της Ένωσης ο οποίος ονοµάστηκε έτσι από 

προϋπολογισµός της Κοινότητας. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε πως η 

συγκατάθεση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για όλες τις διεθνείς συµφωνίες 

στους τοµείς όπου ισχύει η συνήθη νοµοθετική διαδικασία.  

     Η Συνθήκη της Λισσαβόνας στο κείµενό της περιλαµβάνει πολλά στοιχεία που 

στόχος είναι να οδηγήσουν στον περαιτέρω εκδηµοκρατισµό της λειτουργίας της 

Ένωσης. Ορίζονται για πρώτη φορά τα δηµοκρατικά θεµέλια της Ένωσης τα οποία 

βασίζονται σε τρείς αρχές: την αρχή της δηµοκρατικής ισότητας, την αρχή της 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και, τέλος, την αρχή της συµµετοχικής 

δηµοκρατίας.  

     Στις εθνικές κυβερνήσεις δίνονται µεγαλύτερες δυνατότητες συµµετοχής στα 

ευρωπαϊκά όργανα και τις δραστηριότητες της Ένωσης, ενώ παράλληλα καθορίζεται 

σαφώς το δικαίωµά τους στην πληροφόρηση, στις µεταρρυθµιστικές διαδικασίες των 

Συνθηκών καθώς και σε ένα µηχανισµό που δείχνει στις κυβερνήσεις πως οι εθνικές 

παρεµβάσεις της Ένωσης γίνονται λόγω αποτελεσµατικότερης δράσης από ότι των 

κυβερνήσεων.  

     Παράλληλα, όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να συµµετάσχουν στις πολιτικές 

της Ένωσης µέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών, σύµφωνα µε την οποία ένα 

εκατοµµύριο πολίτες µπορούν να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νέες 

πολιτικές προτάσεις. Ακόµη αναγνωρίζεται ρητά η δυνατότητα κάθε κράτους-µέλους 

να αποσυρθεί από την  Ένωση όποτε αυτό κρίνει σκόπιµο. 

     Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ορκίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, γεγονός που δίνει µεγαλύτερη νοµιµότητα στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Ακόµη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν επιπλέον ρόλο στις εξωτερικές 

υποθέσεις καθώς ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής που είναι και ο αρµόδιος για τις 

εξωτερικές σχέσεις είναι από εδώ και στο εξής ο Ύπατος εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και επίσης 

προεδρεύει στο Συµβούλιο εξωτερικών υποθέσεων, γεγονός που θα δώσει τη 

δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται πιο αποτελεσµατικά και µε 

µεγαλύτερη ακόµη συνέπεια σε παγκόσµιο επίπεδο, συνδέοντας τους άξονες της 
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εξωτερικής πολιτικής όπως η διπλωµατία, το εµπόριο, η ασφάλεια και οι διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις.14  

     Ακόµη, η Συνθήκη της Λισσαβόνας προχώρησε στην επέκταση της συνήθης 

νοµοθετικής διαδικασίας σε σχεδόν ολόκληρο το πεδίο της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων, καταργώντας ουσιαστικά τον τρίτο πυλώνα της Ένωσης. 

     Η Συνθήκη της Λισσαβόνας τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα από ότι είχε 

προγραµµατιστεί, την 1η ∆εκεµβρίου του 2009 και αυτό συνέβη διότι ορισµένα κράτη 

µέλη, όπως η Ιρλανδία, προχώρησαν στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για το εν λόγω 

ζήτηµα µε αρνητική, αρχικά, απόφαση.            

     Οι θεµελιώδεις συνθήκες που παρουσιάσαµε παραπάνω συντέλεσαν στη 

δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης κοινωνικής πολιτικής για την Ένωση. Ωστόσο, 

λόγω διαφόρων περιστάσεων και εξελίξεων τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές 

προσκήνιο, µια νέα σειρά µεταρρυθµίσεων, που θα παρουσιάσουµε παρακάτω, 

έπρεπε να λάβουν χώρα έτσι ώστε η προσαρµογή της ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής στα νέα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα να γίνει οµαλά. 

Κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής είναι η αρχή της 

επικουρικότητας. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το προβάδισµα στην άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής έχουν το εθνικό κράτος και οι φορείς που βρίσκονται πιο κοντά 

στον πολίτη, όπως για παράδειγµα οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ένωση 

παρεµβαίνει στο εθνικό κράτος µέσω κυρίως ανακοινώσεων και συστάσεων αλλά και 

µε ήπια νοµοθεσία. Ωστόσο, µε την ανάπτυξη επιδοτούµενων προγραµµάτων αλλά 

και την λειτουργία παρατηρητηρίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µεγάλη επιρροή στην 

ασκούµενη κοινωνική πολιτική καθώς αποτελεί την σηµαντικότερη πηγή εξεύρεσης 

πόρων για τα κράτη µέλη. Εκτός αυτού, µεγάλη επιρροή ασκεί και µέσω άλλων 

πολιτικών της που διαµορφώνουν το οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο εξελίσσεται η ανάγκη για παρεµβάσεις στην ασκούµενη κοινωνική πολιτική 

τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. 

     Προχωρώντας την ανάλυσή µας θα παρουσιάσουµε τις τροποποιήσεις που 

επέφερε στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική η µεταρρυθµιστική συνθήκη που 

υπογράφηκε στη Λισσαβόνα το 2007.    

 

 

                                                 
14  ibid. (13) 
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4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική  

 
     Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µια εκτενή παρουσίαση της 

Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής όπως αυτή είχε διαµορφωθεί πριν επέλθουν  οι 

όποιες αλλαγές µέσω της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αλλαγές τις οποίες θα 

αναλύσουµε σε επόµενο κεφάλαιο.  

     “Η Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική της πρώτης δεκαετίας της ΕΟΚ 

χαρακτηριζόταν γενικά από πληθώρα διακηρύξεων, ψηφισµάτων, δηµοσιεύσεις 

διαγνώσεων της κοινωνικής κατάστασης των λαών της Ευρώπης, οι οποίες καλούσαν 

σε συνεργασία τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις για την τιθάσευση της ανεργίας και τη 

γενικότερη κοινωνικοοικονοµική βελτίωση των µειονεκτούντων πληθυσµών.”15  

     Οι οικονοµικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 οδήγησαν στην 

παγίωση µεγάλου ποσοστού δοµικής ανεργίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δε 

λειτουργούσε ικανοποιητικά για την αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων, 

εξαιτίας της περιορισµένης χρηµατοδότησης αλλά και λόγω της ισχύουσας τότε 

απαίτησης των κρατών-µελών να ανακτούν όλη τη συµµετοχή τους στο Ταµείο µέσω 

των  ενισχύσεων που ελάµβαναν από αυτό.   

     Η πρώτη φορά που ελήφθησαν σοβαρά µέτρα για την εµβάθυνση της κοινωνικής 

πολιτικής της Κοινότητας ήταν το 1987 και το 1993 στο πλαίσιο δηµιουργίας της 

Ενιαίας Αγοράς που αποσκοπούσε στην ενίσχυση όλων των διαρθρωτικών Ταµείων 

µέσω της αύξησης της χρηµατοδότησης τους. Σύµφωνα µε τον κκ. Μούση “η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1992, ανέθετε στην Κοινότητα την αποστολή να 

προωθήσει δραστήρια την οικονοµική και κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της.”16 

Συνεπώς, η Κοινωνική Πολιτική της Κοινότητας περιείχε µέτρα πολιτικής που 

αποσκοπούσαν στην βελτίωση συγκεκριµένων τοµέων όπως η απασχόληση, η 

επαγγελµατική κατάρτιση και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.  

     Οι σύγχρονες οικονοµίες βασίζονται περισσότερο στη γνώση από ότι στις πρώτες 

ύλες και τη σωµατική εργασία. Για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον 

ανταγωνισµό των νέων αναδυόµενων οικονοµιών, η Ευρώπη πρέπει να δηµιουργήσει 

τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται σε µια δυναµική κοινωνία βασισµένη στη 

γνώση. Γι' αυτό απαιτούνται επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιστήµη, καθώς 
                                                 
15 ∆. Μαρδάς, “Από την ΕΟΚ στην ΕΕ- Από την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική 
ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου”, 2005, σελ. 374-379. 
16 Ν. Μούσης, “Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο – Οικονοµία – Πολιτική”, 1996, σελ. 183-191  
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και σε πολιτικές απασχόλησης που λαµβάνουν υπόψη τον ρυθµό των εξελίξεων και 

την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά για να 

αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, έχοντας χαράξει κοινούς και αλληλένδετους 

στόχους και πολιτικές.17 

     Οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής 

πολιτικής είναι, πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και πιο 

συγκεκριµένα για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και τη χάραξη 

στρατηγικών για τη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας, και δεύτερον, η κοινωνική 

ατζέντα, που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και σε κάθε περιοχή της 

Ένωσης. Το Κοινωνικό Ταµείο στηρίζει οικονοµικά αυτούς τους στόχους. 

     Η ατζέντα για την περίοδο 2005-2010 περιέχει τις πολιτικές που σχεδιάστηκαν µε 

στόχο τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, την καταπολέµηση της 

φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, συµπεριλαµβανοµένου και 

των µετακινούµενων εργαζοµένων, έτσι ώστε να µπορούν να τυγχάνουν των ίδιων 

δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε όλες τις 

χώρες της Ένωσης. Οι πολιτικές αυτές καταρτίζονται σε συνεργασία µε τις δηµόσιες 

αρχές σε κάθε επίπεδο, από το τοπικό έως το εθνικό, µε τους εκπροσώπους των 

εργοδοτών και των εργαζοµένων και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. Η ατζέντα 

αποτελεί επίσης το πλαίσιο υποστήριξης των κρατών µελών για τη µεταρρύθµιση των 

συντάξεων και της υγειονοµικής περίθαλψης, την αντιµετώπιση της φτώχειας, των 

προβληµάτων απασχόλησης και άλλων κοινωνικών θεµάτων που ανακύπτουν λόγω 

της γήρανσης του πληθυσµού, καθώς και για την προώθηση ίσων ευκαιριών και την 

εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για 

την κατάρτιση της επόµενης κοινωνικής ατζέντας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει καλέσει τους πολίτες να συµµετάσχουν στη σχετική διαδικασία 

διαβούλευσης. 

    ‘‘ Η κοινωνική πολιτική του 21ου αιώνα πρέπει να έχει ένα «ανθρωποκεντρικό» 

χαρακτήρα µε βασικούς άξονες την καλυτέρευση των συνθηκών και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ανθρώπων.’’18 

                                                 
17 Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 
http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm  
18 Τσοµπάνογλου Γ.Ο., ‘‘ Κοινωνική Ανάπτυξη και Κοινοτική Συνοχή: Κοινωνιολογικές 
Προσεγγίσεις’’, Αθήνα 2007, σελ. 219 

http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm
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    Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τις 

επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό. Το διάστηµα 2007 µε 2013, το Κοινωνικό 

Ταµείο διαθέτει 77 δις ευρώ για ένα µεγάλο φάσµα στόχων που περιλαµβάνει την 

ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την καταπολέµηση των διακρίσεων και 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας, 

τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ανάπτυξη του 

αναγκαίου θεσµικού πλαισίου στις µειονεκτούσες περιφέρειες.19  

     Επίσης, στο ίδιο διάστηµα, θα διατεθούν 743 εκατοµµύρια ευρώ στα πλαίσια του 

προγράµµατος PROGRESS για την προώθηση διαφόρων µελετών ευρωπαϊκής 

κλίµακας µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης για θέµατα απασχόλησης 

καθώς και άλλων κοινωνικών θεµάτων, την επιµόρφωση νοµικών και άλλων 

υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής, την ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων που 

θα ενθαρρύνουν την αµοιβαία µάθηση και την ανταλλαγή σωστών και ωφέλιµων 

πρακτικών, καθώς και την προώθηση της ορθής ενηµέρωσης για τις πολιτικές της 

Ένωσης.   

     Ακόµη, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση διαθέτει 

κάθε χρόνο 500 εκατοµµύρια ευρώ για την παροχή προσωπικής στήριξης στους 

εργαζοµένους που απολύονται ως συνέπεια της απελευθέρωσης του εµπορίου. 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση 

αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, καθώς 

επίσης και για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µέσω της θέσπισης 

ελάχιστων κοινών προτύπων σχετικά µε τους όρους εργασίας, την οµαδική απόλυση, 

τη µερική και την προσωρινή απασχόληση, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια 

στο χώρο εργασίας. Η ίση αµοιβή για ίση εργασία και η προστασία έναντι της 

σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν επίσης ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία της Ένωσης. 

Στο παρόν στάδιο, η Ένωση εντάσσει σε αυτό το πλαίσιο την έννοια της λεγόµενης 

«flexicurity» (ευελιξία στην αγορά εργασίας µε ασφάλεια για τους εργαζόµενους), 

που δηλώνει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε ό, τι αφορά την ασφάλεια της 

απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλεια, έτσι ώστε, σε συνδυασµό µε τη δια βίου 

µάθηση, οι αγορές εργασίας να είναι ικανές να προσαρµοστούν καλύτερα σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και σε µια ταχεία τεχνολογική πρόοδο. 

                                                 
19 Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 
http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm 

http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm


Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
 

 25

     Συνιστά γεγονός πως έχει απαγορευτεί η διακριτική µεταχείριση λόγω φύλου, 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικίας, 

θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ενισχύεται µε 

νοµοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, µε κάποιες εξαιρέσεις για τις ασφάλειες, 

πολιτικές στρατηγικές για την καταπολέµηση των διακρίσεων και της ξενοφοβίας και 

τη διασφάλιση ότι θέµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων λαµβάνονται υπόψη 

κατά τη χάραξη όλων των πολιτικών της Ένωσης. 

     Επίσης προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύγχρονες εργασιακές σχέσεις 

καθώς και ο διάλογος µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εργοδοτών. 

Οι καλές εργασιακές σχέσεις δεν ενισχύουν µόνο την προστασία των εργαζοµένων, 

αλλά συµβάλλουν και στην ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την 

ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι θέµατα κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής φύσης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 

επιχειρηµατικών στρατηγικών. 

     Το δικαίωµα στην εργασία, οπουδήποτε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα όλων των πολιτών της Ένωσης, µε ορισµένες 

µεταβατικές ρυθµίσεις για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει  στην Ένωση από το 

2004. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία διευκολύνει όσους έχουν αποδεχτεί να εργάζονται είτε 

προσωρινά είτε µόνιµα σε άλλη χώρα, παρέχοντάς τους µεταξύ άλλων τη δυνατότητα 

µεταφοράς των δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των οικογενειών 

τους στη χώρα στην οποία εργάζονται. Να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο πως ‘‘η 

νοµοθεσία για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων επιδρά ευθέως στις 

νοµοθεσίες των κρατών-µελών και δηµιουργεί αντίστοιχα ατοµικά δικαιώµατα τα 

οποία έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα δικαστήρια των κρατών-µελών.’’20 Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση Ευρωπαίων πολιτών που αποφασίζουν να 

εγκατασταθούν σε άλλη χώρα της Ένωσης µετά τη συνταξιοδότησή τους. Ακόµη, το 

δικαίωµα για υγειονοµική περίθαλψη σε άλλη χώρα καλύπτει και την έκτακτη 

περίθαλψη των ταξιδιωτών που βρίσκονται σε µια χώρα της Ένωσης για σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. 

     “Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάτω από την ασφυκτική πλέον πίεση του φαινοµένου 

της ανεργίας, αναγκάστηκε να εφαρµόσει σηµαντικά προγράµµατα επαγγελµατικής 

                                                 
20 Blanpain R., Κουκιάδης Ι., ‘‘Το Κοινοτικό ∆ίκαιο της Εργασίας πριν και µετά το Μάαστριχτ’’, 
Θεσσαλονίκη 1993, σελ 80  
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επιµόρφωσης, ενθάρρυνε την κινητικότητα των φοιτητών εντός του κοινοτικού 

χώρου αλλά και προώθησε νέες µεθόδους και προγράµµατα για την εξεύρεση 

εργασίας εντός της Ένωσης.”21 

     Για να διευκολύνουν την κινητικότητα αυτή των εργαζοµένων, οι δηµόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης 31 χωρών δηµοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας µέσω του 

δικτυακού τόπου του Eures, µιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης στην οποία 

δηµοσιεύονται πάνω από ένα εκατοµµύριο κενές θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζοµένων λόγω των πλεονεκτηµάτων 

που δηµιουργεί για τα άτοµα όσον αφορά την προσωπική ολοκλήρωση και την 

επαγγελµατική ανάπτυξη και  εξέλιξη της σταδιοδροµίας, αλλά και ως εργαλείο 

αντιστοίχισης των δεξιοτήτων των πολιτών και της ζήτησης των επιχειρήσεων. 

     Ένα ακόµη ζήτηµα που καλείται η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική να 

αντιµετωπίσει είναι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης. Τα συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης σε καθεµία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζουν 

συγκεκριµένες παραδόσεις και κοινωνικές εξελίξεις καθώς και µια ιδιαίτερη 

πολιτιστική κληρονοµιά και ρυθµίζονται από την εθνική νοµοθεσία κάθε κράτους-

µέλους.  Ωστόσο, τα κράτη µέλη συντονίζουν τις εθνικές πολιτικές τους µε βάση την 

αρχή ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές µε τις οποίες, 

αφενός, εξασφαλίζεται ένα «δίχτυ ασφάλειας», ενώ παράλληλα δίνονται και τα 

κατάλληλα κίνητρα για την εξεύρεση εργασίας, οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν, 

αφετέρου,  παρέχονται συντάξεις και υγειονοµική περίθαλψη ποιότητας µε βιώσιµο 

κόστος, και τέλος, προάγεται µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς όπου γίνονται 

προσπάθειες καταπολέµησης της φτώχειας. Όπως µας λέει και ο κκ Βενιέρης στο 

βιβλίο του µε τίτλο “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα”,  o 

κάθε πολίτης που µετακινείται από ένα κράτος-µέλος της Ένωσης σε ένα άλλο, 

µεταφέρει µαζί του και τα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισής του.22   

          

 

 

 

 

                                                 
21 Π. Ρουµελιώτης, “Το αύριο της Ευρώπης”, 1992, Εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 164-170 
22 ∆. Βενιέρης, “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα”, 2009, Εκδόσεις 
Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 299 - 306 
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i)   Απασχόληση 

 

    “Οι κοινές προτεραιότητες και οι επιµέρους στόχοι των πολιτικών των κρατών 

µελών για την απασχόληση καθορίζονται σε πολυετείς κατευθυντήριες γραµµές για 

την απασχόληση οι οποίες εγκρίνονται από κοινού από όλα τα κράτη µέλη. Οι 

ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2008-2010, 

αποτελούν τη βάση των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης και τη συνιστώσα 

για την απασχόληση της ατζέντας της Λισαβόνας. Η εν λόγω ατζέντα καλύπτει το 

σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν να προωθήσουν τη 

γνώση και την καινοτοµία, να καταστήσουν την Ευρώπη ελκυστικότερη για 

επενδύσεις και εργασία, και να δηµιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας.”23  

     Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, οι χώρες µέλη δεσµεύονται να 

προωθήσουν τις κοινές προτεραιότητες όσον αφορά την προσέλκυση και διατήρηση 

περισσοτέρων ατόµων στην απασχόληση, την αύξηση της προσφοράς εργατικού 

δυναµικού, τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, τη 

βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων και την 

αύξηση των επενδύσεων για την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και περισσότερων 

δεξιοτήτων. Οι κατευθυντήριες γραµµές αναγνωρίζουν ότι η ευελιξία της αγοράς 

εργασίας πρέπει να συνδυάζεται µε την ασφάλεια της απασχόλησης και δίνουν 

µεγάλη έµφαση στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, υποστηρίζουν εξελίξεις 

του κόστους εργασίας και µηχανισµούς καθορισµού των µισθών που ευνοούν την 

απασχόληση, καθώς και την ενίσχυση και τη βελτίωση των επενδύσεων σε 

ανθρώπινο δυναµικό και την προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στις νέες απαιτούµενες δεξιότητες.        

     Η ανεργία αποτελούσε από την έναρξη της κρίσης το 1970 και έκτοτε ένα από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα για τα Ευρωπαϊκά κράτη. Στα µέσα της δεκαετίας του ’90, 

ανερχόταν στο 11% για τα Ευρωπαϊκά κράτη, ποσοστό σαφέστατα υψηλότερο 

συγκριτικά µε το 6% των ΗΠΑ και το 3% της Ιαπωνίας. Αναλογιζόµενοι λοιπόν το 

κόστος της ανεργίας για τις κυβερνήσεις, το οποίο συνιστούν οι κοινωνικές παροχές 

προς τους ανέργους, η απώλεια φορολογικών εσόδων από την έλλειψη εργασίας, η 

                                                 
23 Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις: http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm  

http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm
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φτώχεια καθώς και τα γενικότερα προβλήµατα που προκαλούνται από την ανεργία, 

βλέπουµε πόσο σηµαντική είναι η λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή της. 

     “Μέχρι τα µέσα σχεδόν της δεκαετίας του ’90 η αντιµετώπιση των κοινωνικών 

προβληµάτων περιοριζόταν στην οικονοµική ενίσχυση των ανέργων. Ωστόσο η 

ανάγκη για µια πιο δραστική πολιτική που θα οδηγούσε στην προσαρµογή της αγοράς 

εργασίας στα νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα. Από το 1994 και έπειτα, µέσω 

του Λευκού Βιβλίου για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική που εξέδωσε η 

Επιτροπή, τέθηκε το ζήτηµα της ανεργίας καθώς και των πολιτικών που απαιτούνται 

για την αντιµετώπισή της. Μια σειρά διακηρύξεων, ψηφισµάτων και σχεδίων δράσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου οδήγησαν σε µια 

συγκεκριµένη µορφή για όλες αυτές τις προτάσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας 

και κατέληξαν σε µια νέα πολιτική για την απασχόληση όπως αυτή δοµήθηκε και 

παρουσιάστηκε µέσα από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ η οποία προβλέπει πως το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αυτό το οποίο χαράζει την πολιτική για την απασχόληση 

την οποία και θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-µέλη. Επιθυµία του Συµβουλίου 

είναι η δηµιουργία εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού το οποίο θα είναι 

ευπροσάρµοστο στις συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-µέλη.”24 

     Κατά τη γνώµη µου, σε όλα τα κράτη-µέλη δεν επικρατούν οι ίδιες συνθήκες και 

το ίδιο νοµικό και εργασιακό περιβάλλον και συνεπώς θα πρέπει να δίνονται στο 

εκάστοτε κράτος-µέλος κατευθυντήριες γραµµές και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο 

εφαρµογής της πολιτικής. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές θα πρέπει να ενταχθούν 

σε εθνικά σχέδια δράσης προκειµένου, µέσω συγκεκριµένων µέτρων και πρακτικών, 

να υλοποιηθούν και αυτό γιατί τα κράτη-µέλη µε αυτό τον τρόπο δεσµεύονταν και 

πρακτικά για την βελτίωση της αγοράς εργασίας που είναι και ο στόχος της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Σύµφωνα µε τον κκ. Μαρδά, “oι πρώτες 

κατευθυντήριες γραµµές που δόθηκαν στα κράτη-µέλη στόχευαν στη βελτίωση της 

ικανότητας για την επαγγελµατική ένταξη των ανέργων, στην ανάπτυξη του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος, στην ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, και στην ενίσχυση πολιτικών για την ισότητα 

των γυναικών.”25   

                                                 
24  Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 
     http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm  
25  ∆. Μαρδάς, “Από την ΕΟΚ στην ΕΕ- Από την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική 
ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου”, 2005, σελ. 374-379.  

http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm
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     Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση συνιστούν τον έναν από τους 

τρεις πυλώνες των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την περίοδο 2008-

2010. Συνιστούν συµπλήρωµα των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών 

πολιτικών 2008-2010, οι οποίοι προσανατολισµοί πλαισιώνουν τις µακροοικονοµικές 

πολιτικές και τις εθνικές µικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις. 

     Τα κράτη µέλη πρέπει να υιοθετούν πολιτικές που επιτρέπουν την επίτευξη της 

πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 

εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (κατευθυντήρια 

γραµµή αριθ. 17). Ακολουθώντας αυτές τις προτεραιότητες έως το 2010, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει επιτύχει συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70 %, 

ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και ποσοστό απασχόλησης 

για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους (σε αυτή την κατηγορία λογίζονται 

πολίτες από 55 µέχρι 64 ετών) 50%. Στόχοι που όπως φαίνεται από τους Πίνακες 3 

και 7 δεν εκπληρώθηκαν καθώς το ποσοστό των µεγαλύτερων σε ηλικία 

εργαζοµένων είναι 46,3 το 2010 (Πίνακας 3) ενώ το µε το συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης  είναι λίγο πάνω από το 68,5% την ίδια χρονιά (Πίνακας 7). 

     “Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθίστανται εκ προοιµίου ανταγωνιστικά µεταξύ τους τα 

εθνικά συστήµατα κοινωνικής πολιτικής. Η υπερεθνική ρύθµιση αναφορικά µε την 

κοινωνική πολιτική ούτε έχει την πρόθεση αλλά ούτε και τη δυνατότητα να παρέµβει 

στα εθνικά συστήµατα έτσι ώστε να προκαλέσει τις αναπροσαρµογές που 

απαιτούνται. Η κοινωνική πολιτική ήταν, είναι και θα παραµείνει εθνική και όχι 

υπερεθνική αρµοδιότητα.”26 

     Οι υπερεθνικές ρυθµίσεις, κατά τη γνώµη µου, εναπόκεινται στην ευχέρεια των 

κρατών µελών για το αν και σε ποιο βαθµό θα εφαρµοστούν. Η ηγεσία του εκάστοτε 

κράτους µέλους είναι αυτή που αποφασίζει αν τα µέτρα που προτείνονται από την 

Ένωση θα εφαρµοστούν καθώς είναι πιθανό να επιλεχθεί κάποια εναλλακτική 

πολιτική που θα είναι ευκολότερο να τεθεί σε εφαρµογή  λόγω των κοινωνικών 

συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό του κράτους µέλους.  

     Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παρεµβαίνουν µε µια σειρά σκληρών µέτρων τόσο 

κοινωνικής όσο και οικονοµικής πολιτικής, ειδικά στα κράτη όπου παρατηρείται να 

υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής. Στόχος των µέτρων αυτών 

                                                 
26 ∆. Βενιέρης, “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα”, 2009, Εκδόσεις 
Ελληνικά Γράµµατα σελ. 303 
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είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και µε τις λιγότερες απώλειες έξοδος από την 

κοινωνικοοικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει κάθε κράτος µέλος. Τα µέτρα αυτά 

κρίνονται ως επώδυνα πολλές φορές από τους πολίτες, όπως για παράδειγµα στην 

Ελλάδα και ως εκ τούτου καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη η πλήρης και ορθή 

εφαρµογή τους µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

     Η Κοινότητα παρεµβαίνει στους τοµείς στους οποίους απευθύνονταν οι πρώτες 

κατευθυντήριες γραµµές κυρίως µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Η 

ώθηση για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην 

Ένωση συνοδεύτηκε από έναν αριθµό προγραµµάτων, τα οποία παρουσιάζουµε 

παρακάτω, που σχεδιάστηκαν προκειµένου να προστατευτούν τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες για όλους.  

     Η νοµοθεσία που αφορά όλους τους τοµείς της απασχόλησης, από την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία  µέχρι και το δικαίωµα της γυναίκας στην άδεια 

µητρότητας, στοχεύει στην εξασφάλιση βασικών ελάχιστων ορίων καθώς και στην 

θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισµού έτσι ώστε µια εταιρεία κράτους-µέλους της 

ένωσης όταν αρνείται στους εργαζοµένους της αυτά τα βασικά δικαιώµατα να µην 

µπορεί να συναγωνιστεί τους ανταγωνιστές της από άλλα κράτη-µέλη της Ένωσης. 

Επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσπίστηκαν και οι νοµοθεσίες που στόχευαν στην 

καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων, της φυλετικής καταγωγής  ακόµη και της 

θρησκείας.   

     Η δυνατότητα µετακίνησης εργατικού δυναµικού γίνεται ελεύθερα ανάµεσα στις 

χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ανέργους να 

αναζητήσουν εργασία σε κάποια άλλη χώρα από τη δική τους αυξάνοντας τις 

πιθανότητες να επιτύχουν το στόχο τους. Όπως µπορούµε να δούµε και στον Πίνακα 

4 του Παραρτήµατος27,  από το 2005 µέχρι το 2010 συνολικά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 κρατών µελών παρατηρήθηκε µικρή αύξηση από 2% το 2005 σε 2,9% 

το 2010. Κατά τη γνώµη µου και όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Πίνακα 4, η 

πολύ µικρή αύξηση που σηµειώθηκε δεν είναι η επιθυµητή για την Ένωση η οποία θα 

πρέπει να λάβει επιπλέον µέτρα για την αύξηση της κινητικότητας. Αξίζει να 

αναφέρουµε πως η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται από την Κύπρο όπου από 7% το 

2005 έφτασε στο 12,9% το 2010 ενώ αντιθέτως αρνητικά αποτελέσµατα 

παρατηρούνται στην Ιρλανδία όπου από 11,3% το 2007 και 12,4% το 2008 µειώθηκε 

                                                 
27 Πίνακας 4: Non-nationals in the labour force -% 
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σε 10% το 2010 γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στη χρηµατοοικονοµική κρίση 

που βίωσε η χώρα. Συµπεραίνουµε πως η παροχή κινήτρων και η θέσπιση νέων 

µέτρων προς την κατεύθυνση της αύξησης της κινητικότητας των εργαζοµένων εντός 

των συνόρων της Ένωσης είναι απαραίτητα.  

     “Για την αντιµετώπιση της ανεργίας έχουν δηµιουργηθεί και τεθεί σε εφαρµογή 

µια σειρά κοινοτικών προγραµµάτων εκ των οποίων τα κυριότερα είναι το ERGO το 

οποίο αφορά την εύρεση εργασίας, το LEDA, το ELISE και το SPEC που αφορούν 

πρωτοβουλίες των κρατών µελών για την απασχόληση, το Απασχόληση-NOW για 

την ανεργία των γυναικών, το Απασχόληση-YOUTHSTART για την ανεργία των 

νέων και τέλος το ADAPT που σχετίζεται µε την προσαρµογή των εργαζοµένων στις 

νέες απαιτήσεις του τοµέα εργασίας τους.”28 Όπως µας ενηµερώνει και ο κκ. 

Μούσης, “ η πρωτοβουλία ADAPT έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εργαζόµενους 

που απειλούνται από ανεργία λόγω των βιοµηχανικών αλλαγών να προσαρµοστούν 

στις νέες πρακτικές και µεθόδους εργασίας.”29 

     Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση, 

γνωστή ως Στρατηγική της Λισσαβόνας, προωθεί την καινοτοµία στις επιχειρήσεις 

και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινωνίας 

βασισµένης στη γνώση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διά βίου µάθηση καθώς και 

στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή επιδιώκει 

να οδηγήσει στην αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων  καθώς και να παρατείνει 

τον χρόνο παραµονής στην εργασία εφόσον αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής, να 

βελτιώσει την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, να 

βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, και, τέλος, να 

προσαρµόσει τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας στις νέες προκλήσεις της 

καινοτοµίας, της παγκοσµιοποίησης και της κινητικότητας.  

     ‘‘Η Επιτροπή τονίζει ότι η πραγµατοποίηση του µακρο-οικονοµικού σεναρίου για 

την έξοδο από την ύφεση και ειδικότερα η αύξηση της έντασης της απασχόλησης 

προϋποθέτει διαρθρωτικές αλλαγές που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων.’’30  

                                                 
28 Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 
    http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm 
29 Ν. Μούσης, “Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική”, 1996, σελ.196 
30 Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., ‘‘ Πολιτικές Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση’’, Αθήνα 1997, 
σελ. 69 

http://europa.eu/pol/socio/index.el.htm
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     Η Επιτροπή προτείνει τρεις τοµείς δράσης κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση. Ο πρώτος τοµέας αφορά την προσέλκυση περισσότερων 

ατόµων στην αγορά εργασίας, την αύξηση της προσφοράς εργασίας και τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Λαµβάνοντας υπόψη τη 

γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού, οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να 

προσαρµόζονται όσο το δυνατόν καλύτερα στα στάδια του κύκλου της ζωής 

σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή 18. Οι δράσεις θα πρέπει να ευνοούν την 

παράταση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και του ενεργού επαγγελµατικού 

βίου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισµό αλλά και τη βιωσιµότητα 

των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένου τόσο της 

συνταξιοδότησης όσο και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Κατάλληλες 

πολιτικές θα πρέπει επίσης να επιτρέψουν να µειωθεί η ανεργία των νέων, σύµφωνα 

µε τους στόχους του συµφώνου για τη νεολαία. Ακόµη, στόχος είναι να αυξηθεί η 

δραστηριότητα των γυναικών, εξασφαλίζοντας ισότητα µεταχείρισης µεταξύ των δύο 

φύλων. 

     “Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα πρέπει να ευνοεί την ένταξη στην αγορά 

εργασίας και να ενισχύει την ελκυστικότητα των θέσεων απασχόλησης, ιδιαιτέρως 

για όσους αναζητούν εργασία. Θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα κοινωνικής ένταξης 

όπως αναφέρεται ρητά στην κατευθυντήρια γραµµή 19.”31 Για το σκοπό αυτό, κατά 

τη γνώµη µου, θα πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα ενεργούς ένταξης, κατά τρόπο 

έγκαιρο και εξατοµικευµένο για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν 

κίνητρα και αντικίνητρα που θα συνδέονται µε φορολογικές εισφορές και κοινωνικές 

παροχές. Ακόµη, θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα των 

υπηρεσιών τόσο για εργαζόµενους όσο και για τις επιχειρήσεις. 

     Η αντιστοίχιση µεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, σύµφωνα µε την 

κατευθυντήρια γραµµή 2032, µπορεί να βελτιστοποιηθεί χάρη στον εκσυγχρονισµό 

των εθνικών δοµών της αγοράς εργασίας, κυρίως καθιστώντας πιο διαφανή τη 

διάδοση των δυνατοτήτων απασχόλησης και κατάρτισης, και αυτό θα γίνει µε σωστή 

πρόβλεψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναµικό. Είναι επίσης σηµαντικό να 

ενθαρρύνεται η ενδό-ευρωπαϊκή κινητικότητα, και να γίνεται η καλύτερη δυνατή 

χρήση της προσφοράς εργατικού δυναµικού µεταναστών. 
                                                 
31 Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Πολιτικές Απασχόλησης 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polic
ies/em0007_el.htm  
32 ibid. (29) 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0007_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0007_el.htm
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     Ο δεύτερος τοµέας αφορά την βελτίωση της προσαρµοστικότητας των 

εργαζοµένων και των επιχειρήσεων στην εκάστοτε συγκυρία. Σύµφωνα µε την 

κατευθυντήρια γραµµή 2133, για να αντιµετωπίζονται καλύτερα οι οικονοµικές και 

κοινωνικές αλλαγές, η αγορά εργασίας θα πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτη και πιο 

οµοιογενής, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται παράλληλα η ασφάλεια των θέσεων 

απασχόλησης. Ένα σηµαντικό στοιχείο ευελιξίας είναι η κατοχή πολλαπλών 

δεξιοτήτων από τους εργαζοµένους γεγονός που θα τους καθιστά ικανούς να 

καλύπτουν διαφορετικές θέσεις απασχόλησης. Η κατοχή πολλαπλών δεξιοτήτων 

προαπαιτεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση, ενώ παράλληλα 

συνεπάγεται υψηλότερες αµοιβές για τον εργαζόµενο. Για την οικονοµική ανάπτυξη 

της Ένωσης είναι απαραίτητη η δηµιουργία θέσεων εργασίας, και µάλιστα θέσεων 

εργασίας που θα έχουν επαρκή ευελιξία έτσι ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται σε 

ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον.    

     Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν τους στόχους αυτούς στις εθνικές 

τους νοµοθεσίες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθήσουν τις καινοτόµες µορφές 

οργάνωσης της εργασίας. Επίσης, πρέπει να προβλέπουν τις όποιες οικονοµικές 

αλλαγές, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος που αντιµετωπίζουν 

αλλά και να διευκολυνθούν οι επαγγελµατικές αλλαγές των εργαζοµένων. 

     Τέλος, η εξέλιξη του κόστους εργασίας και η θέσπιση µηχανισµών καθορισµού 

των µισθών θα πρέπει να ευνοούν την απασχόληση όπως ρητά αναφέρει η 

κατευθυντήρια γραµµή 2234. Οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να καθορίσουν τα 

πλαίσια για µισθολογικές διαπραγµατεύσεις που θα επιτρέπουν να λαµβάνονται 

υπόψη οι στόχοι της παραγωγικότητας και της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτοχρόνως, 

θα πρέπει να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους εργαζοµένους µε πιο 

χαµηλούς µισθούς. 

     Ο τρίτος και τελευταίος τοµέας αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

παράλληλα µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε την 

κατευθυντήρια γραµµή 2335, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να 

αυξηθούν. Αυτό θα συµβεί µέσα από πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

όλους, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, 

η µείωση του αριθµού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα συµβάλλει 

                                                 
33 ibid. (29) 
34 ibid. (29) 
35 ibid. (29) 
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αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόµη, θα πρέπει να υιοθετηθούν 

στρατηγικές όσον αφορά τη δια βίου µάθηση, οι οποίες µπορούν να στηριχθούν µε 

µέτρα οικονοµικών κινήτρων.  

     Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να προσαρµοστούν 

καλύτερα στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες όπως αναφέρει ξεκάθαρα η 

κατευθυντήρια γραµµή 2436. Θα πρέπει µε κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η δεκτικότητα 

και η ποιότητα των συστηµάτων αυτών καθώς επίσης είναι απαραίτητη η 

διαφοροποίηση τόσο των προσφορών κατάρτισης όσο και των δυνατοτήτων 

κινητικότητας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι εύκολα 

προσβάσιµες για όλους, κυρίως µέσω της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού και του επιµερισµού του κόστους. Τέλος, η άτυπη 

και ανεπίσηµη µάθηση θα πρέπει να αναγνωριστούν περισσότερο και να 

επικυρωθούν.      

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση των 

βραχυπρόθεσµων συνεπειών της οικονοµικής κρίσης και τη βελτίωση των 

µακροπρόθεσµων προοπτικών απασχόλησης του εργατικού δυναµικού της µε την 

καλύτερη αντιστοίχιση µεταξύ της προσφοράς και ζήτησης των επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων και την πρόβλεψη των αναγκών στην αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, 

εάν υπάρχει σήµερα πλεόνασµα εργαζοµένων στην αυτοκινητοβιοµηχανία και 

αντίθετα προβλέπεται έλλειψη εργατικού δυναµικού στον τουρισµό, θα ήταν σκόπιµο 

οι εργαζόµενοι στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας να επανεκπαιδευτούν 

προκειµένου να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.  

     “Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόµο για νέες δυνατότητες 

κοινοτικών ενεργειών σε κοινωνικά θέµατα. Ωστόσο, η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση και ιδίως το απαράδεκτο επίπεδο ανεργίας απαιτούν να επανεξεταστεί η 

σχέση µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών”37, όπως υποστηρίζει ο κκ. 

Μούσης και όπως αντιλαµβανόµαστε αποδεικνύεται προφητικός. Αν και η άποψη του 

εκφράστηκε αρκετά χρόνια πριν την κοινωνικοοικονοµική κρίση που βιώνουµε τα 

τελευταία 2-2.5 χρόνια βρίσκει απόλυτη εφαρµογή στα τωρινά κοινωνικοοικονοµικά 

δεδοµένα.  

 

 

                                                 
36 ibid. (29) 
37  Ν. Μούσης, “ Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική”, 1996, σελ.193 
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ii)   Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 

     Ωστόσο ο τοµέας της απασχόλησης δεν είναι ο µοναδικός µε τον οποίο ασχολείται 

η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική.  Η κατάρτιση και η εκπαίδευση του εργατικού 

δυναµικού έτσι ώστε να µπορεί να αναζητήσει εργασία σε πιο εξειδικευµένους τοµείς 

σε όλα τα κράτη-µέλη της Ένωσης συνιστά ένα ακόµη σηµαντικό κεφάλαιο της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.  

     Η Ένωση, έχοντας πάντα ως κύριο στόχο τη µείωση της ανεργίας όσο το δυνατόν 

περισσότερο, αναζητούσε µεθόδους που θα συνέβαλλαν αποφασιστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Το σηµαντικότερο µέσο, λοιπόν, για την καταπολέµηση της ανεργίας 

στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση, τα οποία συµβάλλουν 

αποφασιστικά στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας και των δεξιοτήτων τόσο του 

τωρινού όσο και του µελλοντικού εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µε τον Κοινωνικό 

Χάρτη, “κάθε εργαζόµενος της Ευρωπαϊκής κοινότητας πρέπει να µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε επαγγελµατική εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια του ενεργού του βίου.”38 

Αναφορικά µε τους όρους πρόσβασης στην κατάρτιση, οι διακρίσεις βάσει ιθαγένειας 

απαγορεύονται αυστηρώς.  

     Με αυτό το σκεπτικό, µέσω διαφόρων προγραµµάτων, που περιγράφουµε 

παρακάτω, η Ένωση στόχευσε στη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης σε όλες 

τις βαθµίδες. Στο πλαίσιο αυτό χρηµατοδοτούνται πολυάριθµα προγράµµατα τα 

οποία, µέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν 

στους ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και αξιοποίησης του 

οικονοµικού δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Έτσι, το διάστηµα 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 7 δις ευρώ περίπου 

για τη δια βίου µάθηση το µεγαλύτερο µέρος των οποίων καταµερίζονται στα εξής 

προγράµµατα: το πρόγραµµα Leonardo da Vinci µέσω του οποίου χρηµατοδοτείται η 

επαγγελµατική κατάρτιση και κυρίως η πρόσληψη νέων εργαζοµένων και 

εκπαιδευτών από επιχειρήσεις εκτός της χώρας τους, καθώς και σχέδια συνεργασίας 

που συνδέουν τα ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις επιχειρήσεις. Το 

πρόγραµµα Erasmus µέσω του οποίου η Ένωση χρηµατοδοτεί την κινητικότητα των 

φοιτητών και τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων. Από το 1987 που 

πρωτολειτούργησε, 1,5 εκατοµµύρια φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραµµα 

                                                 
38  Α.Ε. Πουλάκου, “Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Εκδόσεις Interbooks, 2004 
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αυτό. Ένα σχετικά πιο πρόσφατο πρόγραµµα είναι το Erasmus Mundus το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδηµαϊκούς απ’ όλον τον κόσµο  

να αποκτήσουν πτυχίο Master µέσα από σπουδές που διοργανώνονται από κοινού 

από τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Ένα ακόµη σηµαντικό πρόγραµµα 

είναι και το Grundtvig µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται προγράµµατα 

επιµόρφωσης ενηλίκων, και κυρίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και 

κινητικότητα. Τέλος, ένα ακόµη πρόγραµµα µεγάλης χρησιµότητας είναι το 

πρόγραµµα Comenius το οποίο χρηµατοδοτεί τη συνεργασία µεταξύ σχολείων και 

εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 39 

     Επίσης, οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, ο 

καθένας σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές του, θέτουν σε λειτουργία προγράµµατα 

µόνιµης και συνεχούς εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε άτοµο να 

επανεκπαιδεύεται, να επιµορφώνεται αλλά και να αποκτά νέες γνώσεις κυρίως λόγω 

της τεχνολογικής εξέλιξης. 

     “Ένα επιπλέον ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εστιάζεται γύρω από τον 

πρωτεύοντα ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η παιδεία και η επαγγελµατική 

κατάρτιση για τεχνολογική αλλαγή. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώνεται µέσω της 

δηµιουργίας ενός δικτύου 300 καινοτοµικών σχεδίων για τη βελτίωση και την 

προσαρµογή των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στις τεχνολογικές αλλαγές 

(EUROTECNET).”40 Παράλληλα µε την παραπάνω δράση, η Κοινότητα ενθάρρυνε 

τη συνεργασία ανάµεσα στα  πανεπιστήµια και τις βιοµηχανίες στο πεδίο της 

κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, “το κοινοτικό πρόγραµµα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο των τεχνολογιών αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της συνεργασίας ανάµεσα στα πανεπιστήµια και άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και   τις βιοµηχανίες για µια υψηλού επιπέδου κατάρτιση στα θέµατα 

των νέων τεχνολογιών.”41 

     Σπουδαστές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικά ιδρύµατα από άλλες χώρες, κυρίως 

από αυτές που συνορεύουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτές που πρόκειται να 

προσχωρήσουν στην Ένωση, µπορούν να συµµετέχουν στα περισσότερα από αυτά τα 

προγράµµατα. Επίσης, µέσω διαφόρων συµφωνιών συνεργασίας αλλά και 

προγραµµάτων, η Ένωση παρέχει κίνητρα για σπουδές σε θέµατα ευρωπαϊκής 
                                                 
39  Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία: 
     http://europa.eu/pol/educ/index_el.htm 
40  Ν. Μούσης, “Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική”, 1996, σελ.201 
41  ibid. (39) 
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ολοκλήρωσης σε 80 περίπου χώρες σε όλον τον κόσµο, όπως η Μογγολία, το Μεξικό, 

η Αλγερία ακόµη και η Αυστραλία. 

     Η ΕΕ καθιέρωσε τα ενιαία έντυπα Europass για την καταχώριση των προσόντων, 

µέσω των οποίων τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εργοδότες κατανοούν και 

αναγνωρίζουν τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες. Τα έγγραφα αυτά 

είναι το βιογραφικό σηµείωµα, το διαβατήριο ξένων γλωσσών και το Europass-

κινητικότητα στο οποίο καταγράφεται το διάστηµα των σπουδών ενός ατόµου στο 

εξωτερικό.  

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διευκολύνει απλώς την αναγνώριση των προσόντων 

κάθε εργαζοµένου µέσω των εγγράφων Europass, αλλά απώτερος στόχος είναι να 

καταστήσει συγκρίσιµα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Αυτό, ωστόσο, δεν θα 

επιτευχθεί µέσω της εναρµόνισης των εκπαιδευτικών συστηµάτων αλλά µάλλον µέσω 

του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων για τη διά βίου 

µάθηση. Μέχρι το 2012, κάθε νέο επαγγελµατικό προσόν εντός της Ένωσης θα 

κατατάσσεται σε ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Επαγγελµατικών Προσόντων. 

     Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) είναι ένα από τα 

αποτελέσµατα της λεγόµενης διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Στο φόρουµ αυτό 

συµµετέχουν τριάντα δύο χώρες, συµπεριλαµβανοµένου και των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συζητούν θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

     “Πρακτικά, το ΕΠΕΠ λειτουργεί ως ένας µηχανισµός µετατροπής των προσόντων 

έτσι ώστε αυτά να είναι ευκολότερα στην ανάγνωση. Ακόµη, βοηθά εκπαιδευόµενους 

αλλά και εργαζόµενους που είτε επιθυµούν να µετακινηθούν από χώρα σε χώρα εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε θέλουν να αλλάξουν θέση εργασίας, είτε, τέλος, 

θέλουν να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυµα στην ίδια χώρα. 

     Στα αρνητικά του ΕΠΕΠ θα µπορούσε να καταλογίσει κανείς το γεγονός πως το 

ΕΠΕΠ δεν είναι αρµόδιο να απονέµει επαγγελµατικά προσόντα παρά µόνο να τα 

περιγράφει. Η απονοµή επαγγελµατικών προσόντων παραµένει στην αρµοδιότητα 

των εθνικών φορέων επαγγελµατικών προσόντων που σε πολλές χώρες κρίνονται ως 

ιδιαιτέρως γραφειοκρατικά και µε πολύ αργή λειτουργία.”42       

                                                 
42 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
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     Επίσης, επεξεργάζονται ένα ευρωπαϊκό σύστηµα βαθµολόγησης της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα  

εξασφαλίζει την ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

     Αναφορικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 

προχωρήσει σε συνεργασία µε 19 άλλες χώρες, στο πλαίσιο της λεγόµενης 

«διαδικασίας της Μπολόνιας» για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέχρι το 2010. Η διαδικασία αυτή προωθεί την αµοιβαία 

αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και την καθιέρωση συγκρίσιµων 

προσόντων και οµοιόµορφων προτύπων. 

     Ένα ακόµη ζήτηµα για το οποίο η Ένωση καλούνταν να δραστηριοποιηθεί αφορά 

τη δηµιουργία και την καινοτοµία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και 

Τεχνολογίας είναι ένας νεοσύστατος οργανισµός που ως στόχο έχει την προαγωγή 

της αριστείας στους τοµείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτοµίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ένωση αποζητά αποτελέσµατα από τον νέο 

αυτό οργανισµό και για το λόγο αυτό χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητές του κατά την 

περίοδο 2008-2013 µε 309 εκατ. ευρώ.43 

     Έργο του Ινστιτούτου αυτού είναι να µετατρέπει τα αποτελέσµατα των 

ερευνητικών προγραµµάτων σε εµπορικές εφαρµογές, δηµιουργώντας έτσι κοινωνίες 

µε έµφαση στη γνώση και την καινοτοµία. Τόσο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο όσο και το 

έργο που αυτό παράγει συνιστούν ένα νέο µοντέλο εταιρικής σχέσης στην οποία 

συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύµατα και άλλοι φορείς. 

Στις αρχικές προτεραιότητες του µοντέλου αυτού συγκαταλέγονται η αλλαγή του 

κλίµατος, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών νέας γενιάς. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε πως το 2009 

ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας έτσι ώστε οι 

πολίτες της Ένωσης να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τη σηµασία της 

δηµιουργικότητας για την εργασία και τη ζωή τους.  

     Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε πως οι πολιτικές για τους νέους δεν 

περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα της εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό 

Σύµφωνο για τη νεολαία καθορίζει κάποιες κοινές αρχές όσον αφορά τη δηµιουργία 

ευκαιριών για τους νέους της Ένωσης. Επίσης, αναγνωρίζει το δικαίωµά τους για ίσες 

ευκαιρίες συµµετοχής τους στην κοινωνία, µέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης και 

                                                 
43 Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία: http://europa.eu/pol/educ/index_el.htm 
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κατάρτισης, των υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας, της εύρεσης απασχόλησης 

ανάλογης των προσόντων τους καθώς και της παροχής κοινωνικής ασφάλισης και 

κατοικίας έτσι ώστε στο µέλλον οι νέοι να µπορούν να αντιµετωπίζουν µε 

µεγαλύτερη αισιοδοξία την επαγγελµατική τους ανέλιξη. 

     Έτσι λοιπόν, το πρόγραµµα "Νέα Γενιά σε ∆ράση" προωθεί την ενεργό συµµετοχή 

στα κοινά και την υλοποίηση έργων που ευαισθητοποιούν περισσότερο τους νέους 

της Ένωσης, όπως για παράδειγµα η ευρωπαϊκή υπηρεσία εθελοντισµού. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει συνολικά 900 εκατοµµύρια ευρώ για τις δραστηριότητες 

αυτές το διάστηµα 2007 µε 2013.44  

  

 

 

 

iii)   Συνθήκες ∆ιαβίωσης και Εργασίας 

 

     Η δηµιουργία της εσωτερική αγοράς οφείλει να οδηγήσει σε βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

Αυτό θα επιτευχθεί προσεγγίζοντας τις συνθήκες αυτές µε µόνο στόχο την πρόοδο, 

κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια και τη διευθέτηση του χρόνου και των µορφών 

εργασίας, όπως η εργασία ορισµένου χρόνου, η  µερική απασχόληση, η προσωρινή 

εργασία και η εποχιακή εργασία εξαιρώντας την εργασία αορίστου χρόνου. 

     Η ανάπτυξη ορισµένων τοµέων της εργατικής νοµοθεσίας, όπως οι διαδικασίες 

οµαδικής απόλυσης και οι διαδικασίες πτώχευσης, είναι αναγκαία προκειµένου να 

επιτευχθεί η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

     Επίσης, κάθε εργαζόµενος εντός ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δικαιούται 

εβδοµαδιαία ανάπαυση και άδεια µετ’ αποδοχών, για τα οποία θα πρέπει να επιτευχθεί 

µια επιτυχής προσέγγιση προς το καλύτερο βάσει όσων ισχύουν σε κάθε κράτος. 

Τέλος, οι όροι εργασίας κάθε εργαζόµενου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι 

απαραίτητο να καθορίζονται ρητά είτε µε το νόµο είτε µε συλλογική σύµβαση, είτε 

µε σύµβαση εργασίας, και πάλι σύµφωνα µε όσα ισχύουν σε κάθε κράτος-µέλος. Στα 

πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας ο κάθε εργαζόµενος εντός των ορίων 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δικαιούται επαρκή κοινωνική προστασία καθώς επίσης 

                                                 
44  ibid. (43) 
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θα πρέπει να έχει παροχές κοινωνικής ασφάλισης ικανοποιητικού επιπέδου 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας του αλλά και του µεγέθους της επιχείρησης. 

     Ωστόσο, άτοµα τα οποία έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας λόγω του ότι 

δεν µπόρεσαν είτε να εισέλθουν είτε να επανενταχθούν και τα οποία δεν κατέχουν 

επαρκή µέσα διαβίωσης είναι απαραίτητο να τους παρέχονται επαρκείς πόροι, 

ανάλογα µε την προσωπική τους κατάρτιση. 

     Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε ότι παρόλο που οι τρείς τοµείς, στους 

οποίους αναφερθήκαµε µόλις, είναι οι κυριότεροι της κοινωνικής πολιτικής της 

Κοινότητας, υπάρχουν και άλλοι ιδιαιτέρως σηµαντικοί τοµείς που απασχολούν την 

Κοινότητα και στους οποίους θα αναφερθούµε αµέσως παρακάτω. 

  

 

 

 

iv)  Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών 

 

     “Ένα από τα ζητήµατα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αφορά την 

ανισότητα που παρατηρείται ανά την Ευρώπη ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες. 

Η θέση της γυναίκας τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας είναι 

εµφανώς κατώτερη από την αντίστοιχη θέση του άντρα. Το εν λόγω φαινόµενο 

παρατηρείται σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-µέλη της Ένωσης. Συνεπώς, η ίση 

µεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί µε 

κάθε τρόπο, επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας 

για άντρες και γυναίκες. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, είναι σηµαντικό να 

ενταθούν οι ενέργειες που εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών 

σε θέµατα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία, την αµοιβή, τις συνθήκες 

εργασίας, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση 

και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας.”45  

     ‘‘Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βοήθησε στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην 

αγορά εργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι µόνο µε 

                                                 
45  Ν. Μούσης, “ Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική”, 1996, σελ.215-218 
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την ψήφιση σχετικών οδηγιών αλλά και µε την υιοθέτηση του πρώτου προγράµµατος 

δράσεων’’46, ήδη από το την περίοδο 1982-1985. 

     Ακόµη, είναι σηµαντική η θέσπιση µέτρων που να δίνουν τη δυνατότητα σε 

άνδρες και γυναίκες να συνδυάζουν ευκολότερα και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τις επαγγελµατικές µε τις προσωπικές υποχρεώσεις τους. 

 

 

 

 

v)   Προστασία των παιδιών και των εφήβων 

 

      Η Κοινότητα, στοχεύει στην εξάλειψη φαινοµένων παιδικής εργασίας, φαινόµενο 

που παρατηρήθηκε εντός των συνόρων της Ένωσης, και για αυτό το λόγο προχώρησε 

στην επιβολή ορισµένων κανόνων που θα εξασφαλίζουν την οµαλή επαγγελµατική 

ένταξη των νέων µέσα από την κατάλληλη κατάρτιση. Πιο συγκεκριµένα, η ελάχιστη 

επιτρεπόµενη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 

την ηλικία λήξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οπωσδήποτε µεγαλύτερη 

των 15 ετών.  

     Οι νέοι οι οποίοι εργάζονται θα πρέπει να αµείβονται δίκαια και σύµφωνα πάντα 

µε τις ισχύουσες εθνικές πρακτικές. Κρίνεται απαραίτητη η λήψη αναγκαίων µέτρων 

για την προσαρµογή του εργατικού δικαίου έτσι ώστε οι κανόνες που αναφέρονται 

στους εργαζόµενους νέους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανάπτυξης των νέων 

καθώς και στις ανάγκες της επαγγελµατικής τους εκπαίδευσης. Ιδιαιτέρως κρίσιµο 

είναι το κοµµάτι που αφορά την εργασία ανηλίκων, δηλαδή νέων κάτω των 18 ετών. 

Θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η εργασία ανηλίκων όπως επίσης θα πρέπει 

να απαγορευθεί ρητά η νυκτερινή εργασία µε εξαίρεση ορισµένες θέσεις εργασίας 

που είναι σαφώς καθορισµένες εθνικές νοµοθετικές διατάξεις κάθε κράτους-µέλους.  

     Μια οδηγία για την προστασία των νέων στην εργασία απαγορεύει την εργασία 

παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, εκτός ορισµένων δραστηριοτήτων πολιτιστικού, 

καλλιτεχνικού και αθλητικού περιεχοµένου. Επίσης, για τα παιδιά 18 ετών και άνω 

που εργάζονται, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη µέλη τη θέσπιση αυστηρών 

νοµοθετικών µέτρων για το χρόνο εργασίας, την ηµερήσια ανάπαυση, την 

                                                 
46 ∆ουλκέρη Τ., ‘‘Ισότητα των Φύλων στις Εργασιακές Σχέσεις’’, Αθήνα 1994, σελ.45 
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εβδοµαδιαία ανάπαυση, την απαγόρευση νυχτερινής εργασίας καθώς και τη θέσπιση 

τεχνικών προτύπων ασφάλειας και υγείας.47  

     Κατά την προσωπική µου άποψη, οι νέοι θα πρέπει µε το πέρας της υποχρεωτικής 

σχολικής φοίτησης, να λαµβάνουν µια αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση για ένα 

επαρκές χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρµοστούν 

ευκολότερα και ταχύτερα στις απαιτήσεις της µελλοντικής επαγγελµατικής τους 

ζωής.  

 

 

 

 

vi)   Ανάπηροι και Ηλικιωµένοι 

 

     Στον ευρωπαϊκό χώρο, έχει παρατηρηθεί η έλλειψη ενός σαφούς νοµοθετικού 

πλαισίου που θα περιέχει κανόνες και µέτρα που θα ρυθµίζουν σηµαντικές 

παραµέτρους για τη ζωή τόσο των ατόµων µε αναπηρία όσο και των ηλικιωµένων. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ως ιδιαιτέρως σηµαντική και απαραίτητη την θέσπιση 

µέτρων που θα έβρισκαν εφαρµογή σε όλα τα κράτη-µέλη της Ένωσης που θα 

οδηγούν σε σαφή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των αναπήρων. 

      Κάθε ανάπηρο άτοµο, ανεξαρτήτως της προέλευσης και της φύσης της αναπηρίας 

του θα πρέπει να µπορεί να απολαµβάνει επιπρόσθετα µέτρα που θα διευκολύνουν 

τόσο την κοινωνική όσο και την επαγγελµατική του ένταξη. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει 

να αφορούν κυρίως την επαγγελµατική εκπαίδευση ανάλογα µε τις ικανότητες των 

ατόµων, την εργονοµία, τη δυνατότητα πρόσβασης και µετακίνησης, τα µεταφορικά 

µέσα και την κατοικία. 

     ‘‘ Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν την ανάγκη να 

διευκολύνουν τη δηµιουργία των εργασιών και της απασχόλησης των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. Εν προκειµένω, µερικά κράτη µέλη µεταρρυθµίζουν τις φορολογικές 

παροχές ή εφαρµόζουν τα φορολογικά κίνητρα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που 

θέλουν να οργανώσουν την επιχείρησή τους. Υπάρχουν περίπου 380.000 τέτοιοι 

                                                 
47 Ν. Μούσης, “ Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική”, 1996, σελ.212 
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υπάλληλοι µε ειδικές ανάγκες στην ΕΕ, µεταξύ των κρατών µελών που κατανέµονται 

σε αρκετές χιλιάδες οργανισµούς και ιδρύµατα των κρατών µελών.’’48  

     Αναφορικά µε τους ηλικιωµένους, τα µέτρα θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα µε 

τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος-µέλος της Ένωσης. Οι εργαζόµενοι 

εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να διαθέτουν πόρους, όταν 

συνταξιοδοτούνται, που να τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής ανάλογο 

µε αυτό που είχαν ως εργαζόµενοι. Επίσης, για τα άτοµα εκείνα που είναι µεν σε 

ηλικία συνταξιοδότησης αλλά δεν τους αναγνωρίζεται το συνταξιοδοτικό δικαίωµα 

δε και οι οποίοι δεν διαθέτουν άλλους πόρους διαβίωσης, θα πρέπει να τους 

εξασφαλίζονται επαρκείς πόροι για την διαβίωσή τους καθώς επίσης και κοινωνική 

και ιατρική περίθαλψη για τις προσωπικές τους ανάγκες. 

 

     Τα παραπάνω µέτρα που παραθέσαµε και αναλύσαµε καθώς και οι στόχοι που 

προβλέπεται να εξυπηρετούν περιέχονται αναλυτικά στον Χάρτη Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εξασφάλιση των θεµελιωδών 

κοινωνικών δικαιωµάτων του Χάρτη και η εφαρµογή των κοινωνικών µέτρων που 

είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στα πλαίσια µιας 

στρατηγικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, είναι στη βούληση των 

κρατών-µελών και πιο συγκεκριµένα στη νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις 

αυτών.49 Έπειτα, µε το πέρας κάθε τριµήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει 

εκθέσεις για κάθε κράτος-µέλος αλλά και για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά µε 

την εφαρµογή του Κοινωνικού Χάρτη. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στην Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή τα οποία είναι και τα όργανα που παροτρύνουν τα κράτη-µέλη 

για την  επίσπευση ανάληψης δράσης αναφορικά µε την εφαρµογή του Κοινωνικού 

Χάρτη σε περίπτωση που βάσει τις έκθεσης δεν έχει σηµειωθεί η απαραίτητη 

πρόοδος. 

     Συνοψίζοντας την ενότητα, παρατηρούµε πως τα µέτρα της Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Πολιτικής, βάσει των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις 

έρευνες, δεν έχουν αποφέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα για την Ένωση. Όπως 

αναφέραµε και παραπάνω τα µέτρα για την αύξηση της κινητικότητας των 

                                                 
48 Τσοµπάνογλου Γ.Ο., Κορρές Γ., ‘‘Κοινωνικός Αποκλεισµός και Πολιτικές Ενσωµάτωσης’’, Αθήνα 
2005, σελ. 145 
49  Συµβούλιο της Ευρώπης, “Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Το Θεσµικό Πλαίσιο”, 1999, σελ. 81 
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ευρωπαίων εργαζοµένων απέφεραν αύξηση µόλις µιας ποσοστιαίας µονάδας µέχρι το 

2010, γεγονός που έχει γεννήσει προβληµατισµούς εντός της Ένωσης.  

     Ακόµη, παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέµηση της ανεργίας 

στους νέους, όπως µπορούµε να δούµε στον Πίνακα 9, παρατηρείται µια συνεχής 

αύξηση τα τελευταία χρόνια  του ποσοστού ανεργίας που, κατά τη γνώµη µου 

οφείλεται τόσο στην χρηµατοοικονοµική κρίση που βιώνει η Ευρώπη όσο και στην 

µειωµένη κινητικότητα των εργαζοµένων µε συνέπεια να µην υπάρχει ταύτιση 

ζήτησης και προσφοράς. Αυτό σηµαίνει πως εργαζόµενοι µε συγκεκριµένα προσόντα 

για µια θέση δεν εργάζονται λόγω του ότι διαθέσιµη θέση για αυτά τα προσόντα 

υπάρχει σε άλλο κράτος µέλος και συνεπώς δεν µπορεί να καλυφθεί το κενό αυτό 

χωρίς την µετανάστευση των εργαζοµένων.      
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 5.   Στρατηγική Λισσαβόνας 

 
     Έχοντας παρουσιάσει τα µέτρα και τους στόχους του Κοινωνικού Χάρτη, θα 

προχωρήσουµε τώρα στις µεταβολές που δέχτηκε η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 

µέσω της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, θεσπίστηκε η λεγόµενη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας από τους αρχηγούς των κρατών-µελών της Ένωσης, µε σκοπό την 

ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο 

καθώς και την επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης πριν το 2010. 

     Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών 

Ευρωπαϊκών Συµβουλίων που έλαβαν χώρα µετά το Συµβούλιο της  Λισσαβόνας, 

βασίζεται σε τρείς πολύ σηµαντικούς πυλώνες. Πρώτον, έναν οικονοµικό πυλώνα που 

θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στη µετάβαση προς µια ανταγωνιστική οικονοµία 

γνώσεων. ∆εύτερον, έναν κοινωνικό πυλώνα ο οποίος θα οδηγήσει στον 

εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µέσω της επένδυσης σε 

ανθρώπινους πόρους ταυτόχρονα µε την καταπολέµηση και τελικά την ολική 

εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού. Τέλος, ένας περιβαλλοντικός πυλώνας ο 

οποίος διασφαλίζει το διαχωρισµό της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των 

φυσικών πόρων.50  

     Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πώς από την Στρατηγική της 

Λισσαβόνας δηµιουργήθηκαν 16,3 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κατά την περίοδο της κρίσης την 

οποία ήδη κάποιες χώρες βιώνουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, υπολογίζεται 

ότι περισσότερες από 3,5 εκατοµµύρια θέσεις θα χαθούν, µεταξύ των οποίων και 

θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση.  

     Για τη επίτευξη των στόχων που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Λισσαβόνας το 2000, δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος µε αριθµητικούς στόχους. Οι 

πολιτικές και οι πρακτικές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι 

αποκλειστικά υπό την αρµοδιότητα των κρατών-µελών γεγονός που οδήγησε στην 

δηµιουργία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού η οποία περιλαµβάνει τη δηµιουργία 

εθνικών σχεδίων δράσης για κάθε κράτος-µέλος. Ο ενδιάµεσος απολογισµός που 

                                                 
50 Η Στρατηγική της Λισσαβόνας στη δίνη της Οικονοµικής Κρίσης 
http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1233424310-15411-26705.tkl?lang=gr 

http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1233424310-15411-26705.tkl?lang=gr
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καταρτίσθηκε το 2005 έδειξε πως οι δείκτες που επελέγησαν µε την ανοικτή µέθοδο 

συντονισµού οδήγησαν στον αποπροσανατολισµό από τη ιεράρχηση των στόχων  µε 

άµεση συνέπεια την επίτευξη µέτριων αποτελεσµάτων.  

     Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ορµώµενο από τα αποτελέσµατα του ενδιάµεσου 

απολογισµού, ενέκρινε την δηµιουργία µιας νέας εταιρική συνεργασίας µε στόχο να 

εστιάσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ισχυρότερης και περισσότερο βιώσιµης 

ανάπτυξης καθώς επίσης και για την δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων 

θέσεων εργασίας. Επίσης, η διαδικασία συντονισµού απλοποιήθηκε. Οι 

κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση πλέον 

χρησιµοποιούνται ως βάση τόσο για το κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβόνας όσο 

και για τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα. Η απλοποίηση αυτή, επιτρέπει την 

ευκολότερη παρακολούθηση της εφαρµογής µέσω µιας µόνο έκθεσης προόδου.51 

     Προχωρώντας την ανάλυση µας, θα παρουσιάσουµε εκτενώς τους στόχους που 

έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας για σηµαντικά ζητήµατα της 

κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης όπως η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η 

έρευνα και η εκπαίδευση καθώς και η εσωτερική αγορά. 

 

 

i) ∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης   

 

     Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας συνιστά καθοριστικό στόχο όπως αυτός 

εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, παρόλο που υπήρχε η 

θεώρηση ότι θα είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης που 

θα προκύψει µέσω της βελτιωµένης ανταγωνιστικότητας, των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων και της µείωσης της γραφειοκρατίας. Οι κυβερνήσεις των κρατών-

µελών κλήθηκαν να ενθαρρύνουν βέλτιστες πρακτικές καθώς και ανταλλαγή ιδεών 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε ότι για τον τοµέα της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας δεν υπήρξε 

προγραµµατισµός για τη θέσπιση σηµαντικών νοµοθετικών διατάξεων. 

     “Συνολικός στόχος, όπως αυτός τέθηκε από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, είναι 

η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά 70% ως το 2010, µε ενδιάµεσο στόχο το 

67% ως το 2005. Περισσότερες από 6 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης 

                                                 
51 ibid. (50) 
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δηµιουργήθηκαν από το 1999 και το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 62% το 

1999 σε 64,3% το 2002. Επίσης, η µακροχρόνια ανεργία µειώθηκε από 4% σε 3% 

κατά την τριετία 1999-2002. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερες 

προσπάθειες είναι απαραίτητες κυρίως όσον αφορά τη συµφιλίωση επαγγελµατικής 

και οικογενειακής ζωής καθώς και για την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να 

αναζητήσουν µια θέση εργασίας. Συνιστά γεγονός πως το ποσοστό των εργαζοµένων 

γυναικών αυξήθηκε από 51% το 1999 σε 60% το 2010 εκπληρώνοντας έτσι έναν εκ 

των στόχων που τέθηκαν στη Λισσαβόνα. Αντιθέτως, αρνητικά είναι τα 

αποτελέσµατα όσον αφορά τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας, καθώς παρότι ο 

στόχος που είχε τεθεί για το 2010 ανερχόταν στο 50%, το 2002 µόλις το 40,1% 

εργαζόταν.” 52 

     Η έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN για τους γενικού προσανατολισµούς των 

οικονοµικών πολιτικών και η κοινή έκθεση για την απασχόληση 2007-2008 

επισηµαίνουν στο κείµενο τους πως το ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον είχε άκρως 

θετικά αποτελέσµατα για τις αγορές εργασίας. Κατά το 2006 σηµειώθηκε για πρώτη 

φορά µέσα σε µια δεκαετία ανάπτυξη εντάσεως απασχόλησης. Το 2007 

δηµιουργήθηκαν 4 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας άγγιξε 

τα χαµηλότερα επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως 

παρατηρήθηκαν σηµαντικές αυξήσεις στην απασχόληση των γυναικών καθώς και των 

ηλικιωµένων  εργαζοµένων. Ωστόσο, παρότι η παρατηρούµενη ανάπτυξη, τονίζουν οι 

ερευνητές, έχει κυκλικό χαρακτήρα, παρατηρείται µια διαρθρωτική παράµετρος στις 

εφαρµοζόµενες µεταρρυθµίσεις που οδήγησε ταυτόχρονα στη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας για πρώτη φορά µέσα σε 

µια δεκαετία. Παράλληλα, η διαρθρωτική ανεργία µειώθηκε κατά 1/3 από το 2004 

και έπειτα παρόλο που κατά την περίοδο 1997-2003 κυµαινόταν σε σταθερά υψηλά 

ποσοστά.53 

     Η αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2005 έδωσε ιδιαίτερη έµφαση 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την 

απασχόληση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση καθώς και οι γενικοί 

προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών κατέστησαν την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Απασχόληση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την 

                                                 
52 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα, “Στρατηγική της 
Λισσαβόνας – Στόχοι και Πορεία Επίτευξής τους”, Αθήνα (2005), σελ. 10 
53 Έκθεση του Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 7280/08, ECOFIN 105 σελ. 5 
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εφαρµογή των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την απασχόληση και την 

αγορά εργασίας. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας οργανώθηκε σε τριετής κύκλους ενώ 

παράλληλα έγινε σαφής διάκριση µεταξύ των µεταρρυθµίσεων που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-µελών και των 

µεταρρυθµίσεων που πρέπει να αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

     Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η Στρατηγική της Λισσαβόνας οδήγησε σε µια 

ικανοποιητική αύξηση της απασχόλησης, ωστόσο θα πρέπει να ενταθούν οι 

προσπάθειες από τα κράτη-µέλη έτσι ώστε να οδηγηθούµε στον αρχικό στόχο της 

πλήρους απασχόλησης καθώς και στην επίτευξη των επιµέρους στόχων όπως η 

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των ηλικιωµένων ατόµων. 

     Ωστόσο, η αύξηση αυτή που παρατηρήθηκε στο ποσοστό απασχόλησης µέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είχε, κατά τη γνώµη µου, τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

επιπτώσεις για τους εργαζόµενους. Στα θετικά σηµεία της αύξησης του ποσοστού 

απασχόλησης σίγουρα συγκαταλέγονται η δυνατότητα που αποκτούν οι νέοι 

εργαζόµενοι να συντηρούν αξιοπρεπώς τις οικογένειές τους, η αυξηµένη αγοραστική 

δύναµη που αυτοµάτως αποκτούν καθώς και η ευκολία εκπλήρωσης τραπεζικών και 

άλλων υποχρεώσεων.  

     Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης δηµιουργεί και αρνητικές επιπτώσεις τόσο 

για τους νέους εργαζόµενους όσο και για τους παλαιότερους. Η ύπαρξη πολλών 

υποψηφίων για κάλυψη των θέσεων εργασίας αυτοµάτως οδηγεί σε χαµηλότερες 

απολαβές και στην υποβάθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Αυτό συµβαίνει 

διότι πλέον οι εργαζόµενοι αποδέχονται τις όποιες αυξήσεις στο ωράριο εργασίας 

αλλά και τις µειώσεις των µισθών, φοβούµενοι το ενδεχόµενο να αντικατασταθούν 

άµεσα. Παρατηρούµε πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης δεν οδηγεί µόνο σε 

θετικές επιπτώσεις για τους εργαζόµενους αλλά παράλληλα δηµιουργεί και κάποιες 

δυσµενείς συνέπειες αναφορικά µε τα εργατικά δικαιώµατα.        

     Η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών αλλά και των ηλικιωµένων 

ατόµων είναι απαραίτητο να προαχθεί µέσω διαφόρων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

της Ένωσης που θα δίνουν τη δυνατότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους 

ηλικιωµένους να αποκτήσουν νέες επιπλέον δεξιότητες και γνώσεις που θα τους 

καταστήσουν πιο ωφέλιµους αλλά και πιο ανταγωνιστικούς για να αποκτήσουν µια 

θέση στην αγορά εργασίας. 
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ii) Έρευνα και Εκπαίδευση   

 

     Η Στρατηγική της Λισσαβόνας όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, εκτός του 

τοµέα της απασχόλησης, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση και στην έρευνα και την 

εκπαίδευση τόσο για τους νέους όσο και για το ήδη υπάρχον εργατικό δυναµικό της 

Ένωσης. ∆όθηκε λοιπόν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση έτσι ώστε 

οι νέοι αλλά και το εργατικό δυναµικό να µπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις 

νέες συνθήκες του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην επικράτεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνει η Στρατηγική της Λισσαβόνας στην 

εκπαίδευση των νέων, των ανέργων και των εργαζοµένων πολιτών τα επαγγελµατικά 

προσόντα των οποίων οδηγούνται στην απαξίωση λόγω της εισαγωγής καθηµερινά 

ολοένα και περισσότερων νέων τεχνολογιών. 

     Η Στρατηγική της Λισσαβόνας έκρινε ως απαραίτητη την αύξηση των επενδύσεων 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο προσδοκώντας στην βελτίωση της ποιότητας τόσο του 

ενεργού εργατικού δυναµικού όσο και στην ύπαρξη ενός ποιοτικού εν δυνάµει 

εργατικού δυναµικού. Επίσης, η µείωση σε ποσοστά κάτω του 50% των νέων από 18 

ως 24 ετών που δε λαµβάνουν ανώτερη εκπαίδευση συνιστά έναν ακόµη σηµαντικό 

στόχο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας καθώς σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία είναι 

ιδιαίτερα αποθαρρυντικό το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των νέων προτιµά 

κάποια εναλλακτική επιλογή της ανώτερης εκπαίδευσης.54    

     Τα µέτρα και οι πρακτικές της Ένωσης προς την κατεύθυνση της µείωσης του 

ποσοστού αυτού κρίνονται ως ιδιαιτέρως σηµαντικές καθότι οι νέοι θα αποτελέσουν 

το µελλοντικό εργατικό δυναµικό το οποίο θα πρέπει να είναι ποιοτικό έτσι ώστε να 

συµβάλλει αποφασιστικά στην περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της Ένωσης και στην 

πραγµατοποίηση του απώτερου και µεγαλύτερου στόχου της Ένωσης που είναι η 

ανάδειξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε πρώτη δύναµη παγκοσµίως. 

     Η πρόσβαση όλων των σχολείων στο διαδίκτυο και η εξέλιξη των κέντρων 

κατάρτισης σε κέντρα γνώσης µε µεγάλο εύρος ειδικοτήτων όπου θα µπορούν να 

συµµετέχουν πολλές οµάδες στόχοι καθώς και η δικτύωση των κέντρων αυτών µε 

άλλα ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, θα συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση 

                                                 
54 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα, “Στρατηγική της 
Λισσαβόνας – Στόχοι και Πορεία Επίτευξής τους”, Αθήνα (2005), σελ. 9 
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του επιπέδου µόρφωσης που διατίθεται για τους νέους ενώ παράλληλα θα επιφέρει τη 

απαραίτητη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες που εισβάλλουν στις ζωές όλων µας. 

     Επίσης, κρίνονται ως απαραίτητες τόσο η ενθάρρυνση της δια βίου µάθησης όσο  

και  η ενίσχυση της κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικών µέσω των 

προγραµµάτων της Ένωσης, τα οποία και παρουσιάσαµε σε προηγούµενη ενότητα, 

αλλά και µέσω της διεθνούς αναγνώρισης των προσόντων των πολιτών καθώς και 

µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου βιογραφικού σηµειώµατος για όλα τα κράτη-µέλη 

της Ένωσης.  

     Σε γενικές γραµµές,  τα κράτη-µέλη θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις 

προτάσεις που εµπεριέχονται στη Στρατηγική της Λισσαβόνας αναφορικά µε την 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα,  θα πρέπει τα κράτη-µέλη να προχωρήσουν σε µια 

αναθεώρηση των πολιτικών τους όσον αφορά την εκπαίδευση έτσι ώστε αυτές να 

συνδυάζουν τις ανάγκες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  µε τις 

ιδιαιτερότητες κάθε κράτους-µέλους.  

     Η σκέψη για τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, µέσα στον 

οποίο τόσο ο κάθε πολίτης ανεξάρτητα όσο και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα φθηνής πρόσβασης σε ένα παγκόσµιο δίκτυο πληροφόρησης και 

υπηρεσιών, εντάχθηκε στη Στρατηγική ης Λισσαβόνας. Κάθε ένας πολίτης θα πρέπει 

να έχει, ή αν δεν έχει θα πρέπει να αποκτήσει, την απαραίτητη κατάρτιση έτσι ώστε 

να µπορεί να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που του προσφέρει αυτή η 

ευρωπαϊκή κοινωνία των γνώσεων. Αποτελεί στόχο τόσο το ηλεκτρονικό εµπόριο 

όσο και το διαδίκτυο να χρησιµοποιούνται ευρέως και να συµβάλλουν αποφασιστικά 

στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα οι νέες 

τεχνολογίες να συνεισφέρουν στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη µε φιλικό 

τρόπο προς το περιβάλλον.55 

     Για την προώθηση του στόχου αυτού, η Στρατηγική της Λισσαβόνας απαιτεί 

κάποιες ενέργειες από τα κράτη-µέλη. Πρώτη και ιδιαιτέρως σηµαντική ενέργεια 

είναι η προώθηση των απαραίτητων νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες. Η εισαγωγή του διαδικτύου στα 

σχολεία και συνάµα η σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όπως επίσης και η 

δυνατότητα εισαγωγής στις δηµόσιες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου συνιστούν µερικές 

ακόµη σηµαντικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν τα κράτη-µέλη. 

                                                 
55 ibid. (54) 
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     Η δηµιουργία και η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής περιοχής για έρευνα και 

καινοτοµία στην οποία θα υπάρχει ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθιστώντας την ελκυστική για τους ερευνητές 

είναι ένα από τα σχέδια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη της 

έρευνας. Για τη δηµιουργία µια τέτοιας περιοχής απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η 

ενθάρρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων µέσω φορολογικών διευκολύνσεων 

και άλλων οικονοµικών πολιτικών, η δικτύωση των ερευνητικών φορέων και η 

ενίσχυση της δυνατότητας για κινητικότητα των ερευνητών  καθώς επίσης και η 

καθιέρωση του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για την προστασία των 

πνευµατικών δικαιωµάτων των ερευνητών. 

     Η δηµιουργία και η εδραίωση µια ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και ανάπτυξης, 

καθώς και η κάλυψη όλων των παραπάνω αναφερόµενων προϋποθέσεων θα οδηγήσει 

στην παραγωγή ολοένα και περισσότερων ιδεών και καινοτοµιών για την Ένωση που 

εφόσον χρησιµοποιηθούν και αξιοποιηθούν σωστά θα ανοίξουν για την Ένωση νέους 

δρόµους.  

     Η Ένωση µέσω των νέων ιδεών αλλά και των καινοτοµιών θα είναι σε θέση να 

προχωρήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων όπως για παράδειγµα κάποιων νέων 

φαρµάκων, που θα ανοίξουν νέες αγορές σε όλο τον κόσµο και είναι σαφές πως η 

Ένωση σε µια τέτοια προοπτική θα έχει στα χέρια της ένα πολύ σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων µεγάλων οικονοµιών. 

    ‘‘ Η οικονοµική επίδραση της τεχνολογικής προόδου στην ανάπτυξη και στην 

απασχόληση εξαρτάται από τη διαδικασία της καινοτοµίας. Η τελευταία αυτή έχει 

αποκτήσει χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης.’’56 

     Οι καινοτοµίες και νέες τεχνολογίες έχουν ως στόχο την καλυτέρευση του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών αλλά και τη δηµιουργία νέων, πιο απαιτητικών 

θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ‘‘κάθε νέα επένδυση σήµερα, που συνήθως αφορά 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, αντί να δηµιουργεί µια πρόσθετη θέση 

εργασίας, καταργεί τουλάχιστον µία.’’57    

     Όπως έχει επισηµανθεί και πρωτύτερα,  ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της 

Ένωσης όπως έχει εκφραστεί ρητά τόσο στην ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και µέσα από δηλώσεις των κατά 

                                                 
56 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ‘‘Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση: Οι Προκλήσεις και η 
Αντιµετώπισή τους για τη Μετάβαση στον 21ο Αιώνα’’, Λουξεµβούργο 1994, σελ. 118 
57 Κατσορίδας ∆.Α., ‘‘ Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση’’, Αθήνα 1998, σελ.33 
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καιρούς Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ο κκ. Μπαρόζο, είναι η 

καθιέρωση της οικονοµίας της Ένωσης στην πρώτη θέση παγκοσµίως. Κατά τη 

γνώµη µου, η προοπτική που ανοίγεται µε την ανάπτυξη νέων ιδεών και καινοτοµιών 

δεν αφήνει αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο 

πως θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εκτιµάται ότι έχει ξοδέψει ένα αρκετά σηµαντικό ποσό σε έρευνα και 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών γεγονός που καταδεικνύει τη σηµασία των νέων 

τεχνολογιών και καινοτοµιών για την Ένωση. Όπως µπορούµε να δούµε στον Πίνακα 

10 από το 2000 µέχρι το 2010 η Ένωση επενδύει σταθερά ένα ποσοστό µεταξύ 1,2 

και 1,3% του ΑΕΠ σε έρευνα και ανάπτυξη, απόδειξη της βαρύτητας του 

συγκεκριµένου τοµέα. 

 

 

 

 

 

iii) Κοινωνική Συνοχή 

 

     Το ζήτηµα της κοινωνικής συνοχής είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τα µέτρα και τις 

πολιτικές που προτείνει η Στρατηγική της Λισσαβόνας για µείζονα ζητήµατα όπως η 

ανεργία, η καταπολέµηση της φτώχειας, η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού 

καθώς και η παροχή ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Η κοινωνική συνοχή 

εξαρτάται από όλα αυτά τα ζητήµατα και συνεπώς η άµεση και αποτελεσµατική 

αντιµετώπισή τους οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής συνοχής.  

     Σύµφωνα µε τον κκ. Ληξουριώτη, “η κοινωνική συνοχή είναι µια σύνθετη 

κατάσταση και εκφράζει τον βαθµό και την ποιότητα της έντασης των σχέσεων που 

υπάρχουν µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας. Στη θετική της κατεύθυνση αποτυπώνει 

έναν υψηλό βαθµό συνέργειας µεταξύ των κοινωνικών συντελεστών (προσώπων, 

φορέων, οργανισµών) και µια κατάσταση καλής λειτουργίας της κοινωνίας µε 

εµφανείς εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και έκδηλη εγκατάσταση ισχυρής 

«κοινωνικής συνείδησης». Προσθέτως, η κοινωνική συνοχή εδράζεται κατ’ ανάγκην 

σε κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις που αποδέχονται την ειρηνική διευθέτηση 
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των αντιτιθεµένων συµφερόντων µεταξύ των κοινωνικών οµάδων και την επιδίωξη 

συναινετικών λύσεων των διαφορών µε αµοιβαία οφέλη.”58 

     ‘‘ Για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, χρειάζονται µερικές 

ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές, οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τους τα διάφορα 

εθνικά συστήµατα καθώς και τις διάφορες ανάγκες και οικονοµικές δυνάµεις των 

κρατών µελών.’’59  

     Η συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών της Ένωσης για το ζήτηµα της 

κοινωνικής συνοχής κρίνεται ως απαραίτητη καθώς επίσης απαραίτητη κρίνεται και η 

θέσπιση κανόνων και νόµων που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε κοινωνικές 

οµάδες που είναι περιθωριοποιηµένες, όπως για παράδειγµα οι διάφορες φυλετικές 

µειονότητες και τα άτοµα µε αναπηρία. Αλλά και σε κοινωνικές οµάδες που κρίνεται 

πως χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και λεπτών χειρισµών όπως οι νέοι και οι 

ηλικιωµένοι.  

     Είναι φυσικό λοιπόν, η Στρατηγική της Λισσαβόνας να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε 

ζητήµατα που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην συµπεριφορά και τις πρακτικές του 

κοινωνικού συνόλου δίνοντας έµφαση στην όσο το δυνατόν οµαλότερη ένταξη των 

κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων. Ο κοινωνικός ρατσισµός, φαινόµενο ευρέως 

διαδεδοµένο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά ένα πολύ σηµαντικό 

πρόβληµα εδώ και µερικά χρόνια αναγκάζοντας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να λάβει 

µέτρα για την αντιµετώπισή του. Έτσι λοιπόν, η Στρατηγική της Λισσαβόνας περιέχει 

σαφής οδηγίες τόσο προς τα κράτη-µέλη όσο και προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 

στοχεύουν στη δραστική αντιµετώπιση και, αν είναι εφικτό, στην ολική εξάλειψη του 

αρνητικού φαινοµένου αυτού βελτιώνοντας έτσι αισθητά τα επίπεδα κοινωνικής 

συνοχής και αρµονίας τόσο εντός συνόρων των κρατών-µελών όσο και των 

ευρύτερων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ι. Ληξουριώτης, “Μύθοι και Αλήθειες για την Κοινωνική Συνοχή”, Έντυπο Καθηµερινής, 
(12/2/2012) 
59 Μούσης Ν., ‘‘ Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής’’, Αθήνα 2007, σελ. 223 
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iv) Θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής 

  

     Πέραν των τριών πολύ σηµαντικών θεµάτων που παρουσιάσαµε και αναλύσαµε 

παραπάνω υπάρχουν και άλλα ιδιαιτέρως σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν και 

απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

επιχείρησε να δώσει κατευθυντήριες γραµµές προς τα κράτη-µέλη για την ισότητα 

των δύο φύλων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και για τη θέση τους στην κοινωνία 

όπου ακόµα και στις µέρες µας παρατηρούνται φαινόµενα άνισης µεταχείρισης 

ανάµεσα στον άντρα και την γυναίκα. Η ενίσχυση της θέσης της γυναίκας όπως 

είδαµε και σε προηγούµενες ενότητες απασχόλησε και απασχολεί έντονα την Ένωση 

που έχει ως πρωτεύοντα στόχο την ένταξη της γυναίκας στη αγορά εργασίας ισότιµα 

και ισόνοµα µε τον άνδρα.  

     Επίσης, η επαρκής ανταµοιβή των εργαζοµένων ανάλογα µε την ποσότητα αλλά 

και την ποιότητα της εργασίας τους συνιστά ένα ακόµη θέµα που επιχειρείται να 

επιλυθεί µέσα από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Πολλαπλά φαινόµενα 

κατάχρησης της εργασίας των πολιτών της Ένωσης που λαµβάνουν πενιχρές αµοιβές 

για το έργο που παράγουν οδήγησε την Ένωση να λάβει αυστηρά µέτρα προκειµένου 

να επιτύχει εξάλειψη του συγκεκριµένου φαινοµένου προβλέποντας αυστηρές ποινές 

για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες σε περίπτωση εµφάνισης ανάλογων 

φαινοµένων στο µέλλον.  

     Ωστόσο, το φαινόµενο που µόλις αναφέραµε, κατά τη γνώµη µου, είχε και 

εξακολουθεί να έχει ορισµένες σηµαντικές συνέπειες για τους εργαζόµενους εντός 

της Ένωσης. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως το φαινόµενο αυτό 

παρατηρείται τόσο σε εργαζόµενους πλήρης απασχόλησης όσο και σε εργαζόµενους 

µερικής απασχόλησης στους οποίους και δηµιουργεί δυσκολίες για την αξιοπρεπή 

συντήρηση των οικογενειών τους ακόµη και προβλήµατα επιβίωσης για µερικούς εξ 

αυτών. Ακόµη, σε ορισµένες περιπτώσεις οι πενιχροί µισθοί συνοδεύονται και από 

περιπτώσεις υπό-απασχόλησης όπου οι εργαζόµενοι εκτός του µειωµένου µισθού 

υποχρεώνονται να εργάζονται λιγότερες ώρες ακόµη και µέρες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα, αποτελεί η εργασία για µια εβδοµάδα που ακολουθείται από 

υποχρεωτική άδεια µιας εβδοµάδας άνευ αποδοχών γεγονός που είναι παράνοµο και 

διώκεται ποινικά κατόπιν καταγγελίας του εργαζοµένου. Βέβαια, η πλειοψηφία των 
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εργαζοµένων υπό το φόβο της απώλειας της εργασίας τους δεν προχωράει σε µια 

τέτοια κίνηση.  

     Όπως γίνεται κατανοητό, φαινόµενα όπως αυτά που παρουσιάσαµε παραπάνω 

συνιστούν σηµαντικά προβλήµατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πρέπει να 

κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες αντιµετώπισής τους µε τη θέσπιση κανόνων και 

µέτρων που θα τεθούν σε εφαρµογή από τα κράτη µέλη. 

     Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονίσουµε, ότι µέχρι το 2010 παρατηρήθηκε 

σηµαντική µείωση εµφάνισης τέτοιων φαινοµένων και θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

τα κράτη-µέλη συµµορφώθηκαν µε τις επιταγές της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στο 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Φυσικά, περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης υπάρχουν και προς 

αυτή την κατεύθυνση κινούνται τόσο τα κράτη-µέλη όσο και η ίδια η Ένωση µε την 

έκδοση νέων οδηγιών.  

     Τα ζητήµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά για την Ένωση, για το λόγο αυτό η 

Στρατηγική της Λισσαβόνας προτρέπει τα κράτη-µέλη να συνεργαστούν για την 

επίλυσή τους µέσω αυστηρότερων ελέγχων των επιχειρήσεων αλλά και µε διαρκή 

ενηµέρωση των εργαζοµένων και παρακίνησή τους για κατοχύρωση των εργασιακών 

δικαιωµάτων τους για τη αντιµετώπισή τους. Ενώ, παράλληλα, σηµαντική είναι και η 

συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς την κατεύθυνση αυτή, µε την διαρκή 

παρακίνηση και έκδοση ρητών οδηγιών προς τα κράτη-µέλη.  

     Η ουσιαστική υιοθέτηση των οδηγιών, των κατευθύνσεων και των στόχων που 

θέτει η Στρατηγική της Λισσαβόνας µέσω του νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού 

µοντέλου που προάγει οδηγεί σε αποτελέσµατα βελτίωσης τόσο του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών της Ένωσης συνάµα µε την οικονοµική πολιτική και την ενιαία 

αγορά που επίσης προωθούνται µέσω της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Σε επόµενη 

ενότητα θα παρουσιάσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας καθώς επίσης θα επιχειρήσουµε µια σύγκριση µε προηγούµενες 

πρακτικές και νοµοθεσίες της Ένωσης.   

     “Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτέλεσε την κατευθυντήρια γραµµή της νέας 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της απασχόλησης, της βιώσιµης 

ανάπτυξης, του ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας του κοινωνικού κράτους και της δια 

βίου εκπαίδευσης.” Σε µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµικών και 

Εξωτερικού Εµπορίου του Λουξεµβούργου σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σπουδών, διοργανώθηκε µια διηµερίδα µε τίτλο “The 

Political Economy of the Lisbon Agenda”. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως εφαλτήριο 
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τις δυσµενείς προβλέψεις του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο και 

επέβαλλε δηµοσιονοµική πειθαρχία και ορθολογισµό στα κράτη µέλη, αλλά και τις 

αποφάσεις του ECOFIN τον Απρίλιο του 2005 µε αφορµή την υλοποίηση της 

Ατζέντας της Λισσαβόνας. 60 

     Ο στόχος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουµε αναφέρει και 

παραπάνω, ήταν να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονοµία η πλέον ανταγωνιστική 

παγκοσµίως. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις 

που αφορούσαν τόσο τη µεταβολή της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής όσο και τους 

τρόπους µε τους οποίους αυτό θα υλοποιηθεί. Το έλλειµµα που υπάρχει ανάµεσα στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της Ατζέντας της Λισσαβόνας καθώς και οι 

απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο αναγνωρίσθηκαν και επίσηµα 

στο πλαίσιο της διάσκεψης ενώ παράλληλα  κατέστει σαφής η ανάγκη για την ύπαρξη 

κοινής αποδοχής των προτεινόµενων αλλαγών από όλους τους κοινωνικούς φορείς.  

     Τέλος, έγινε εκτενής ανάλυση των πολιτικών πτυχών που προκύπτουν από τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που αποφασίστηκαν. Ακόµη συζητήθηκε η υιοθέτηση µιας 

κοινής στρατηγικής µε στόχο τη δηµιουργία της κοινωνίας της γνώσης. 61 

     Όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές των διαρθρωτικών αλλαγών, στις οποίες 

αναφερθήκαµε παραπάνω, αυτές αφορούν κυρίως τις µεταβολές στην πολιτική που 

ακολουθούν τόσο τα κράτη-µέλη όσο και η Ένωση. Πιο συγκεκριµένα, οι 

διαρθρωτικές αλλαγές οδηγούν σε νέα µέτρα και νέες κοινωνικές πολιτικές των 

κρατών-µελών που πιθανώς να έχουν δυσάρεστες συνέπειες για τους πολίτες, γεγονός 

που οδηγεί σε πολιτικό κόστος το οποίο και θα επωµιστεί η εκάστοτε εθνική 

κυβέρνηση.  

     Ακόµη, παρόµοιες αλλά ίσως όχι τόσο σοβαρές πολιτικές συνέπειες θα έχει και για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και η κύρια υπεύθυνη των διαρθρωτικών αυτών 

αλλαγών για τους ευρωπαίους πολίτες. Πιο συγκεκριµένα, οι ευρωπαίοι πολίτες θα 

θεωρήσουν υπεύθυνη την Ένωση και πιθανώς να αλλάξουν µια ενδεχόµενη θετική 

άποψη που είχαν, κάτι το οποίο θα τους κάνει λιγότερο δεκτικούς σε παρόµοιες 

αλλαγές κοινωνικής πολιτικής στο µέλλον. Αυτό φυσικά θα δηµιουργήσει δυσχέρειες 

αναφορικά µε τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση.  

                                                 
60 Βοσκόπουλος Γ., “Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί”, 
Επίκεντρο 2009, σελ. 214 - 215 
61 ibid. (60) 
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     Για την άµβλυνση του κενού ανάµεσα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έγιναν 4 

προτάσεις. Η πρώτη πρόταση αφορά τον συσχετισµό ανάµεσα στις αποφάσεις της 

Ατζέντας και στην αναµόρφωση των άλλων δύο πυλώνων της Ένωσης. ∆εύτερον, η 

υιοθέτηση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού, µέθοδο την οποία παρουσιάσαµε 

παραπάνω, για την ταύτιση της διαδικασίας της Λισσαβόνας µε τα εθνικά 

προγράµµατα καθώς και για την ενίσχυση του µακροοικονοµικού διαλόγου. Η τρίτη 

πρόταση αφορά την στόχευση των πολιτικών δράσεων σε κάποιες προτεραιότητες. 

Τέλος, η τέταρτη πρόταση  αφορά τον επανασχεδιασµό και τη βελτίωση των 

µηχανισµών υλοποίησης. 

     Ωστόσο θα πρέπει να σηµειώσουµε πως ‘‘η διαδικασία της Ανοιχτής Μεθόδου 

Συντονισµού θεσµοθετήθηκε και εφαρµοζόταν ήδη στα πεδία των οικονοµικών 

πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, στοχεύοντας στη χαλαρή συνεργασία 

µεταξύ των κρατών-µελών εκτός του αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου της κοινοτικής 

µεθόδου.’’62  

     Όσον αφορά το κοινωνικό-οικονοµικό πεδίο, η αδυναµία ενίσχυσης της 

απασχόλησης και ανάπτυξης µε την ταυτόχρονη προστασία των εργασιακών 

κεκτηµένων είναι πλέον εµφανής.  Οι κατευθυντήριες γραµµές της στρατηγικής της 

Ένωσης τέθηκαν στη Λισσαβόνα και είναι απολύτως δεσµευτικές τόσο τυπικά όσο 

και ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές ελίτ. “Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής 

υιοθετήθηκαν από τις εθνικές κυβερνήσεις µέτρα µε στόχο τον «εξορθολογισµό» της 

διαχειριστικής πρακτικής τα οποία ωστόσο έπληξαν πολλά κοινωνικά στρώµατα.”63  

     Ο µακροπρόθεσµος στρατηγικός στόχος ο οποίος παραµένει ο ίδιος, περιγράφεται 

αναλυτικά και σαφέστατα στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Ο τρόπος µε τον οποίο οι 

εταίροι θα κάνουν αποδεκτό το νέο προσανατολισµό καθώς και την υποχώρηση του 

κράτους, είναι το ζητούµενο για τις πολιτικές ελίτ. Το κράτος δεν θα διαθέτει πλέον 

σηµαντικούς µηχανισµούς σε µια προσπάθεια που γίνεται για την αντιµετώπιση των 

διεθνικών προβληµάτων που έχουν διάφορες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

παρενέργειες.  

     Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, όπως αυτή διαµορφώθηκε µέσα από τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας, σχετίζεται µε την ικανότητα παρέµβασης που έχει το 

κράτος στον κοινωνικό τοµέα και έχει ως στόχο την στήριξη των κοινωνικά 

                                                 
62 Αµίτσης Γ., ‘‘Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης’’, Αθήνα 2006, σελ.220 
63 Βοσκόπουλος Γ., “Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί”, 
Επίκεντρο 2009, σελ. 223  
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ασθενέστερων, την αναδιανοµή του εισοδήµατος, την ισότητα και την ασφάλεια. 

Κρίθηκε ως απαραίτητη έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι όποιες παρενέργειες της 

παγκοσµιοποίησης αλλά και οι εγγενείς αδυναµίες της αγοράς.  

     Με τον όρο παγκοσµιοποίηση εννοούµε την οικονοµική και πολιτισµική 

οµογενοποίηση και εξάλειψη της διαφορετικότητας. Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί 

φαινόµενο το οποίο είναι σε εξέλιξη και για αυτό τα αποτελέσµατα των διεργασιών 

που λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν µε 

ασφάλεια. Στο πολιτικό-πολιτισµικό πεδίο οι εν λόγω διεργασίες αφορούν το ρόλο ή 

ακόµα και την επιβίωση του κράτους-έθνους, το οποίο σηµειολογικά αλλά και 

λειτουργικά διαφαίνεται να αποτελεί έννοια και θεσµός µη συµβατός µε τους στόχους 

που θέτει η παγκοσµιοποίηση, καθώς η πλήρης απελευθέρωση των αγορών διαβρώνει 

την εθνική κυριαρχία και µεγεθύνει το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών λαών. Το 

ζητούµενο στη νέα χιλιετία είναι ο νέος ρόλος του έθνους-κράτους, αλλά και των 

πολιτικών ελίτ στη διαδικασία διακυβέρνησης µίας κρατικής οντότητας. 

     Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης αφορά την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, επίσης την πιο άνετη µετακίνηση των ανθρώπων µεταξύ 

χωρών για διαµονή και εργασία, καθώς και την ταχύτερη διάδοση των νέων 

πληροφοριών µέσω των νέων εξελιγµένων τεχνολογιών. Η αντίληψη αυτή της 

παγκοσµιοποίησης, κατά την άποψή µου, έχει δηµιουργήσει την αίσθηση πως θα 

χαθεί ο ρόλος του κράτους-έθνους. Άποψη την οποία επιβεβαιώνει και ο κκ. Soete 

σύµφωνα µε τον οποίο, “ο αντίκτυπος του ανοίγµατος σε µια διεθνή αναδιάρθρωση 

σε παγκόσµιο επίπεδο µπορεί µεν να διάγει ακόµη τη νηπιακή του ηλικία, για να 

απογειωθεί πλήρως µόνο τον επόµενο αιώνα, αλλά έχει φέρει ταχύτατα στο 

προσκήνιο τη δραµατική συρρίκνωση των βαθµών ελευθερίας των ενεργηµάτων 

πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε µια ευρύτατη ποικιλία πεδίων.”64 Ωστόσο, οι 

εξελίξεις που βιώνουµε κυρίως στον τοµέα της τεχνολογίας αργά ή γρήγορα θα 

οδηγήσουν σε µια παγκόσµια κοινωνία. Πιστεύω µου είναι πως η απώλεια της 

εθνικής ταυτότητας είναι ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της παγκοσµιοποίησης το οποίο 

δεν αντισταθµίζεται από τις ανέσεις και τις επιπλέον επιλογές που µας προσφέρει η 

προηγµένη τεχνολογία.  

     Ωστόσο, προβλήµατα ανέκυψαν και από τη διαδικασία ολοκλήρωσης καθώς 

δηµιουργήθηκε µια οικονοµική ένωση κρατών που έχουν διαφορετικό µέγεθος και 

                                                 
64 Soete L., “Παγκοσµιοποίηση: Οικονοµικές, Πολιτικές, Πολιτισµικές Όψεις”, Εκδόσεις Σιδέρης 
(2003), σελ.55-56  
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επίπεδο ανάπτυξης. Η µορφή των ανισοτήτων προσδιορίζεται τόσο από οικονοµικούς 

παράγοντες όπως το επίπεδο ανάπτυξης όσο και εξωοικονοµικούς παράγοντες όπως η 

µετανάστευση και συνεπώς το ζήτηµα της αναπροσαρµογής της κοινωνικής πολιτικής 

κρίνεται ως επιτακτικό.  

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω των πολυεπίπεδων δράσεών της, επιθυµεί να 

περιορίσει τις όποιες διαρθρωτικές ανισότητες υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο, να 

ενισχύσει την ισόρροπη ανάπτυξη της κοινοτικής επικράτειας καθώς και να παράσχει 

ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Η λογική και η αντίληψη της 

περιφερειακής πολιτικής θεµελιώνεται µέσα από τις έννοιες αλληλεγγύη και 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή, και υλοποιείται µε χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής κυρίως.65 Είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε πως για την περίοδο 2007-2013, η περιφερειακή πολιτική 

της Ένωσης καταλαµβάνει αισίως τη δεύτερη θέση του προϋπολογισµού µε δαπάνες 

που ανέρχονται στα 348 δις ευρώ.  

     Οι συνεχείς διευρύνσεις της Ένωσης έχουν δηµιουργήσει ανισότητες όχι µόνο σε 

εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα προβλήµατα µε τις εµφανείς 

εσωτερικές ανισότητες εισοδήµατος και η έλλειψη ίσων ευκαιριών έγιναν ακόµη πιο 

σηµαντικά µε τη µαζική διεύρυνση του 2004 όταν και εντάχθηκαν οι χώρες από την 

κεντρική και ανατολική Ευρώπη οι οποίες και υστερούσαν αισθητά έναντι των 

υπολοίπων κρατών. Ο κυριότερος στόχος της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης 

είναι η µεταφορά πόρων από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες περιφέρειες έτσι ώστε 

να προωθηθεί η διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, όπως µπορούµε 

να δούµε από τον πίνακα 8 του Παραρτήµατος66 το ΑΕΠ των οικονοµικά ισχυρών 

κρατών µελών παρουσιάζει ανοδική πορεία ακριβώς αντίθετη µε το ΑΕΠ των 

οικονοµικά µη ισχυρών κρατών. Ακόµη, το ΑΕΠ της Ένωσης πριν και µετά από κάθε 

διεύρυνση παρατηρούµε από τον πίνακα ότι δεν παρουσιάζει σηµαντικές ανοδικές 

τάσεις όπως αναµενόταν λόγω της αύξησης των κρατών µελών, απεναντίας κινείται 

πτωτικά αποδεικνύοντας ότι οι συνεχόµενες διευρύνσεις δεν είχαν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα στην οικονοµική ανάπτυξη της Ένωσης. 

                                                 
65 Βοσκόπουλος Γ., “Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί”, 
Επίκεντρο 2009, σελ. 224 – 225  
66 Στατιστικά στοιχεία: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb
020 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
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     Η αλληλεγγύη και η συνοχή ουσιαστικά συνιστούν τις σηµαντικότερες αξίες που 

διέπουν την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης. Κάτι το οποίο κρίνεται ως ιδιαιτέρως 

σηµαντικό καθώς στόχος της Ένωσης είναι τόσο η ταυτόχρονη και παράλληλη 

ανάπτυξη όλων των κρατών µελών όσο και η εξάλειψη των ανισοτήτων έτσι ώστε να 

µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Μέσω των πολιτικών συνοχής 

επιδιώκεται η εξάλειψη των ανισοτήτων, η µείωση των διαφορών εισοδήµατος 

µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και µεταξύ των περιφερειών. Κάθε φορά που 

ανακύπτουν νέα δεδοµένα, προκύπτουν νέες ανάγκες στο οικονοµικό και στο 

κοινωνικό πεδίο και κρίνεται απαραίτητος ο επαναπροσδιορισµός της περιφερειακής 

πολιτικής έτσι ώστε να ενισχυθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, να µειωθεί η 

ανεργία και να βελτιωθούν η εκπαίδευση και οι υποδοµές.67 

     Κατανοούµε λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική καλύπτει µια ευρεία 

ποικιλία θεµάτων που είναι ιδιαιτέρως κρίσιµα για την Ένωση και θα πρέπει να 

επιλυθούν. Η ανεργία, η άνιση κατανοµή του πλούτου, το χαµηλό βιοτικό επίπεδο 

ενός σηµαντικού ποσοστού ευρωπαίων πολιτών καθώς και το χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο σε αρκετές περιοχές της Ένωσης είναι προβλήµατα που πρέπει να 

καταπολεµηθούν έτσι ώστε να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη.  Προς αυτή τη 

κατεύθυνση προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και µαζί και µε τις 

υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης στοχεύουν στην καθιέρωση της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας στην πρώτη θέση παγκοσµίως. 

     Σύµφωνα µε το εαρινό Ευρωβαρόµετρο του 201168, την εξαµηνιαία δηµοσκόπηση 

που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και πάλι να είναι 

περισσότερο αισιόδοξοι για τις οικονοµικές προοπτικές, και συνεχώς περισσότερα 

άτοµα υποστηρίζουν ότι η χειρότερη φάση της κρίσης έχει πλέον παρέλθει. Το 43% 

των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας έχουν 

ήδη φθάσει στο σηµείο κορύφωσής τους (βλ. παράρτηµα). Το ποσοστό αυτό 

αντιπροσωπεύει µία επιπλέον ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε την προηγούµενη 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2010 (MEMO/11/16)69 και 15 

επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την άνοιξη του 2009. Επιπλέον, οι 

                                                 
67 Βοσκόπουλος Γ., “Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί”, 
Επίκεντρο 2009, σελ. 226-227 
68 Εαρινό Ευρωβαρόµετρο του 2011: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_fact_el_en.pdf 
69 MEMO/11/16: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/16&format=HTML&aged=1&lan
guage=EN&guiLanguage=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/16&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_fact_el_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/16&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/16&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/16&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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Ευρωπαίοι ζητούν σε συνεχώς αυξανόµενο βαθµό να αναληφθεί δράση σε επίπεδο 

ΕΕ και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιµετώπιση της κρίσης και 

την αποφυγή µελλοντικών προβληµάτων. Οι 8 περίπου στους 10 Ευρωπαίους είναι 

της γνώµης ότι ο στενότερος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών των κρατών 

µελών της ΕΕ θα συµβάλει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κατάστασης.70 

     Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, παρά το γεγονός ότι κατόρθωσε να υποκινήσει 

κάποιες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη και παράλληλα να οδηγήσει σε 

αύξηση της απασχόλησης, στην ουσία απέτυχε. Οι στόχοι της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας δεν είχαν δεσµευτικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να παραµεληθούν από 

τα κράτη µέλη. Πιο συγκεκριµένα, δεν λήφθηκαν από τα κράτη µέλη τα απαραίτητα 

µέτρα σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης µε αποτέλεσµα οι στόχοι 

που τέθηκαν να παραµείνουν ανεκπλήρωτοι.  

     Συνεπώς, η αντικατάσταση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας από µια νέα 

αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε ως φυσικό επακόλουθο. Η 

νέα στρατηγική της Ένωσης ονοµάζεται «Ευρώπη 2020» και υπάρχει φιλοδοξία πως 

αποφεύχθηκαν τα λάθη στο σχεδιασµό, τους στόχους και συνεπώς και τα 

αποτελέσµατα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

καθορίζει ένα όραµα για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την 

επόµενη δεκαετία και βασίζεται σε τρεις συναρθρωµένους και αλληλοενισχυόµενους 

τοµείς προτεραιότητας: την έξυπνη ανάπτυξη που βασίζεται στην οικονοµία της 

γνώσης και την καινοτοµία, την βιώσιµη ανάπτυξη που στηρίζεται στην προώθηση 

µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα που θα αξιοποιεί 

αποτελεσµατικά τους πόρους που διαθέτει και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς η 

οποία θα προάγει µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική 

και γεωγραφική συνοχή. 71    

     Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει ως πρωταρχικό στόχο την έξοδο της Ευρώπης 

από την κρίση καθώς και την προετοιµασία της οικονοµίας της Ένωσης για την 

επόµενη δεκαετία. ‘Η Ευρώπη θα πρέπει να αντλήσει διδάγµατα από την παγκόσµια 

οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι οικονοµίες των κρατών µελών είναι 

πλέον αλληλένδετες κατά τρόπο αναπόδραστο. Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να 

                                                 
70 ibid. (68) 
71 Ευρώπη 2020: http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm
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ανταπεξέλθει  αποτελεσµατικά στις παγκόσµιες προκλήσεις µε µεµονωµένες 

ενέργειες.’72  

     Κατά τη γνώµη µου, η παγκόσµια οικονοµική κρίση την οποία βιώνουν οι 

ευρωπαίοι πολίτες στην πλειοψηφία τους, θα πρέπει να δηµιουργήσει τα απαραίτητα 

διδάγµατα στους ηγέτες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών-µελών. 

∆ιδάγµατα που αφορούν την αντιµετώπιση των κοινωνικών αλλά και οικονοµικών 

πολιτικών που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή προκειµένου να ανέλθει και πάλι  

σταδιακά το βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων πολιτών σε ανεκτά και αξιοπρεπή 

επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, η επανεξέταση τόσο της οικονοµικής όσο και, κυρίως, 

της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να συνιστά άµεση προτεραιότητα για 

την ηγεσία της Ένωσης αλλά και για το κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά. Τα οικονοµικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες έχουν 

δυσχεραίνει την καθηµερινή τους επιβίωση. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από 

τα νούµερα όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 όπου βλέπουµε πως 

εκατοµµύρια ευρωπαίοι πολίτες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.73     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 ibid. (71) 
73 Πίνακας 5: People at-risk-of-poverty or social exclusion - % and 1.000 persons 
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6. Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση 

 
     Στις προηγούµενες ενότητες αναλύθηκαν διεξοδικά η ευρωπαϊκή κοινωνική 

πολιτική πριν τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αλλά και οι αλλαγές και οι νέες 

παράµετροι που συνιστούν το νέο ευρωπαϊκό µοντέλο όπως αυτό παρουσιάστηκε 

µέσα από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε 

τους τριγµούς και τα προβλήµατα που προξένησε η παγκόσµια οικονοµική ύφεση 

στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       

     Έχει περάσει αρκετός καιρός µετά το ξέσπασµα της τρέχουσας οικονοµικής 

ύφεσης η οποία είναι αποτέλεσµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε στις 

ΗΠΑ. Οι διεθνείς οργανισµοί δείχνουν ιδιαιτέρως προβληµατισµένοι αναφορικά µε 

το µέλλον στον ευρωπαϊκό χώρο το οποίο κρίνουν σύµφωνα µε τα υπάρχοντα 

δεδοµένα ως εξαιρετικά δυσοίωνο. Ακόµη, αναγνωρίζουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί 

περαιτέρω τα προσεχή χρόνια, εξαιτίας της συνεχόµενης καθοδικής προσαρµογής της 

απασχόλησης, που έµελλε να επαναφέρει την παραγωγικότητα της εργασίας στα 

επίπεδα πριν από την κρίση. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της κ. Λαγκάρντ µε 

τις οποίες σηµειώνει πως «η κρίση δεν έχει τελειώσει. Τα φάρµακα που έχουν 

χορηγηθεί δεν έχουν δράσει πλήρως. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες χώρες του 

Νότου της ευρωζώνης αλλά και για την Ιρλανδία.»74 

     Η κρίση έχει επιφέρει µια ιδιαίτερα σοβαρή επιδείνωση στην κατάσταση της 

εργατικής τάξης και έχει πλήξει τις πιο ευάλωτες οµάδες σε όλη την επικράτεια της 

Ευρώπης. Όπως µπορούµε να δούµε στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος75, το εύρος 

και οι µορφές κοινωνικής ζηµίας (ανεργία, υποαπασχόληση) ποικίλουν σηµαντικά 

ανάµεσα στα κράτη-µέλη, ανάλογα µε τα αντίστοιχα καθεστώτα απασχόλησης και 

ευηµερίας, καθώς, επίσης, και την πολιτική διαχείριση της κρίσης για τον περιορισµό 

των δυσµενών κοινωνικών επιπτώσεων σε εθνικό επίπεδο. Να σηµειώσουµε στο 

σηµείο αυτό πως µε τον όρο πολιτική διαχείριση εννοούµε τον τύπο και το βαθµό της 

κρατικής παρέµβασης. 

     Η αγορά σε περίοδο κρίσης χρειάζεται κάποια τόνωση και ένα µέσο τόνωσης της 

αγοράς είναι η οικονοµική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων µέσω παροχών 

από την κυβέρνηση. Οι παροχές αυτές µπορεί να αφορούν κάποιες επιδοτήσεις στις 

                                                 
74 ∆ηλώσεις της Επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Κριστίν Λαγκάρντ, Απρίλιος 2012: 
http://www.express.gr/news/finance/585969oz_20120407585969.php3 
75 Πίνακας 1: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%) 

http://www.express.gr/news/finance/585969oz_20120407585969.php3
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επιχειρήσεις στον τοµέα της έρευνας για νέα προϊόντα είτε κάποια επιδόµατα για τα 

νοικοκυριά που έτσι θα έχουν ένα επιπλέον έσοδο.   

     Ακόµη, µέσω νοµοθετικών απαγορεύσεων και υποχρεώσεων, αλλά και του 

φορολογικού συστήµατος, ανάλογα πάντα µε τις συνθήκες που επικρατούν κάθε 

περίοδο, το κράτος παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή.76  

     Οι µακροοικονοµικές και βιοµηχανικές πολιτικές, καθώς και η απάντηση σε 

επίπεδο πολιτικών απασχόλησης στις περισσότερες χώρες της Ένωσης, έχουν 

αποκλίνει από την αποκλειστική εστίαση στην προσφορά εργασίας και τα µέτρα 

ευελιξίας, κατά τον πρώτο ενάµιση χρόνο της κρίσης. Αυτό είναι πιθανό να σηµαίνει 

πως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσωρινή παρένθεση καθότι βρισκόµαστε σε 

καθεστώς συναγερµού, αλλά ως ένας συµβιβασµός των κυρίαρχων τάξεων και των 

πολιτικών ελίτ όλης της Ευρώπης µε ένα νέο µοντέλο κοινωνικής ρύθµισης. 

     Η πτώση του ΑΕΠ κατά την παρούσα κρίση υπήρξε εντυπωσιακή καθώς µεταξύ 

του δεύτερου τετραµήνου του 2008 και του ίδιου τετραµήνου του 2009 το ΑΕΠ της 

Ένωσης των 27 µειώθηκε κατά 5% και η απασχόληση κατά 1,8%, ενώ το ποσοστό 

ανεργίας, παρόλο που αποτελεί ατελές µέτρο της έλλειψης θέσεων εργασίας σύµφωνα 

µε τον τρέχοντα ορισµό του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, αυξήθηκε από 7% σε 

9,5% από τον Αύγουστο του 2008 µέχρι το ∆εκέµβριο του 2009.77 

     Σύµφωνα µε την κα. Καραµεσίνη, οι εργαζόµενοι που ήταν σε καθεστώς 

προσωρινής εργασίας, είτε ενοικιαζόµενοι είτε εργαζόµενοι µε συµβάσεις εργασίας 

ορισµένου χρόνου είτε ψευδο-αυτοαπασχολούµενοι µε συµβάσεις έργου, αποτέλεσαν 

τα πρώτα θύµατα των απολύσεων. Παράλληλα, οι προσωρινές θέσεις εργασίας 

µειώθηκαν κατά 6,3% σε σχέση µε τη µείωση κατά 1,3% των µόνιµων θέσεων 

εργασίας ανάµεσα στο δεύτερο τετράµηνο του 2008 και το ίδιο τετράµηνο του 2009. 

Κατά την ίδια περίοδο οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µειώθηκαν κατά 

2,1%, ενώ οι θέσεις µερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 1%, και τα δύο αυτά 

γεγονότα οφείλονται στη µετατροπή των θέσεων πλήρους απασχόλησης σε µερικής 

απασχόλησης και των προσλήψεων µε αυτής της µορφής τις συµβάσεις. Αποτέλεσµα 

των προαναφερθέντων τάσεων ήταν η αύξηση του ρυθµού της µερικής απασχόλησης, 

ενώ ο ρυθµός της προσωρινής απασχόλησης µειώθηκε.78 

                                                 
76  Παπαδόπουλος ∆., “Κρατική Παρέµβαση στην Οικονοµική ∆ραστηριότητα”, Εκδόσεις 
Παρατηρητής (1990), σελ. 189 
77 Καραµεσίνη Μ., “Η Κοινωνική κρίση στην Ευρώπη: Πολιτική της επισφάλειας ή µετατόπιση σε ένα 
νέο κοινωνικό µοντέλο ρύθµισης”, Transform Magazine, Ιούνιος 2010 
78 ibid (75). 
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     Το κύριο φαινόµενο που µπορούµε συνεπώς να παρατηρήσουµε σχετικά µε την 

επίπτωση της κρίσης στην απασχόληση είναι ότι οι απολύσεις έχουν ξεκινήσει από 

την περιφέρεια των προσωρινά εργαζοµένων και έχουν φτάσει στον πυρήνα των 

µόνιµα απασχολούµενων, δηµιουργώντας έτσι συνθήκες ανασφάλειας για το µέχρι 

πρότινος «σταθερό» εργατικό δυναµικό. Οι µαζικές απολύσεις έχουν οδηγήσει στην 

αποσταθεροποίηση των εσωτερικών αγορών εργασίας στις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι 

χρεοκοπίες και το κλείσιµο επιχειρήσεων ανέρχονται στο 22%, ενώ, παράλληλα,  η 

εσωτερική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 70% των χαµένων θέσεων 

εργασίας για το διάστηµα µεταξύ Μαρτίου 2008 και Αυγούστου 2009.79 

    Εκτός αυτού, µεγάλος αριθµός εργαζοµένων έχει επηρεαστεί από µειώσεις µισθών, 

είτε λόγω συναίνεσης για να σωθούν θέσεις εργασίας είτε εξαιτίας του παγώµατος 

των µισθών στον δηµόσιο τοµέα που συνιστά απόφαση των εθνικών κυβερνήσεων.  

Συνεπώς, η επισφάλεια του εισοδήµατος έχει αυξηθεί στον ίδιο ρυθµό µε την 

επισφάλεια της απασχόλησης. Τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό γεγονός είναι  ότι η 

κρίση έχει µειώσει δραστικά το ρυθµό των προσλήψεων, κάτι που έχει εκτινάξει την 

ανεργία, ιδίως ανάµεσα στους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας και τις 

γυναίκες που επιστρέφουν σε αυτή. Από τις στατιστικές αναλύσεις της Eurostat 

(Πίνακας 9) παρατηρούµε πως υπάρχει διαρκής αύξηση του ποσοστού ανεργίας,  για 

νέους ως 25 ετών, χρόνο µε το χρόνο τόσο για την Ένωση των 27 χωρών µελών 

συνολικά όσο και επιµέρους στα περισσότερα κράτη µέλη όπως η Ελλάδα, η 

Πορτογαλία και η Πολωνία. Αρκεί να αναφέρουµε πως το ποσοστό ανεργίας που 

παρουσιάζει τους ανέργους ως ποσοστό επί του εργατικού δυναµικού για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από 15,8% το 2008 σε 21.4% το 2011. Ενώ, 

παράλληλα, για την Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας  διπλασιάστηκε από 22,1% το 2008 

σε 44.4% το 2011.  

     Οι άντρες, οι νέοι και οι χαµηλής και µέσης εκπαίδευσης εργαζόµενοι, καθώς και 

όσοι δεν έχουν εθνικότητα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βίωσαν και βιώνουν 

µεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας συγκριτικά µε τις γυναίκες, τους 

εργαζόµενους µέσης και µεγαλύτερης ηλικίας, υψηλότερης µόρφωσης και 

εθνικότητας χώρας της Ένωσης (Πίνακας 1 Παραρτήµατος)80. Θα πρέπει, όµως, να 

λάβουµε υπόψη πως η µείωση της απασχόλησης ήταν σαφώς µεγαλύτερη ανάµεσα 

                                                 
79 Ibid (75). 
80 Πίνακας 1: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%) 
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στους εργαζόµενους µέσης ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα οι γυναίκες είχαν µεγαλύτερη 

ροπή αποθάρρυνσης και εξόδου από το εργατικό δυναµικό από ότι οι άντρες. 

     Οι µειώσεις των µισθών, η µείωση του εισοδήµατος εξαιτίας της ανεργίας και ο 

αποκλεισµός µεγάλων οµάδων του εργατικού δυναµικού από τα επιδόµατα ανεργίας 

αλλά και τις αποζηµιώσεις για τις απολύσεις όπως, για παράδειγµα, οι νέοι 

εισερχόµενοι στην αγορά εργασίας ή οι προσωρινά εργαζόµενοι µε ελάχιστες 

ασφαλιστικές εισφορές ή µερικώς απασχολούµενοι των οποίων η εργασία εξαιρείται 

από ασφαλιστικές εισφορές, έχουν µειώσει το εισόδηµα και έχουν διευρύνει την 

απειλή της φτώχειας ανάµεσα στους µισθωτούς και τις οικογένειες της εργατικής 

τάξης.     
     Η κρίση που βιώνουµε όλοι παγκοσµίως και ειδικά η Ευρώπη, αποτελεί µια 

σηµαντική, δοµική κρίση του καπιταλισµού και θα µας απασχολήσει για περισσότερο 

από µια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ρυθµοί µεγέθυνσης θα 

διακυµαίνονται γύρω από ένα πολύ χαµηλό επίπεδο. Αυτοί οι ρυθµοί µεγέθυνσης δεν 

θα αδυνατούν απλώς να απορροφήσουν την έλλειψη θέσεων εργασίας, αλλά η 

πιθανότερη πρόβλεψη λέει πως θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας. Βραχυπρόθεσµα, οι επερχόµενες µεταβολές στον προσανατολισµό της 

µακροοικονοµικής πολιτικής των χωρών-µελών της ΟΝΕ θα έχουν σίγουρα 

υφεσιακές συνέπειες στις οικονοµίες της Ένωσης.  

     Σύµφωνα µε την κα Καραµεσίνη, η επεκτατική νοµισµατική και δηµοσιονοµική 

πολιτική από την αρχή της ύφεσης αυτής, συνέβαλλε  να ελαττωθούν οι επιπτώσεις 

της στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε πολλές χώρες της Ένωσης. Τα δηµόσια 

ελλείµµατα παρουσίασαν αύξηση από -0,8% το 2007 σε -6,9% το 2009 κατά µέσο 

όρο, ενώ η δηµοσιονοµική τόνωση υπήρξε µεγαλύτερη στην Ιρλανδία, τη Βρετανία, 

την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, και τη Λετονία. Όµως στην τελευταία του 

απόφαση, στις 2 ∆εκεµβρίου 2009, το Ecofin έθεσε τη δηµοσιονοµική πολιτική της 

Ελλάδας υπό αυστηρή επιτήρηση εξαιτίας των υπερβολικών ελλειµµάτων και 

απαίτησε από την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ιταλία να µειώσουν τα ελλείµµατα τους 

κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ µέχρι το 2012, από την Τσεχία, τη Γερµανία, την 

Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη 

Σλοβενία να πράξουν αντίστοιχα µέχρι το 2013, την Ιρλανδία µέχρι το 2014 και από 

τη Βρετανία µέχρι το 2014-2015. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι 14 από τις 27 

χώρες θα εφαρµόσουν περιοριστικές µακροοικονοµικές πολιτικές κατά τα επόµενα 

τρία χρόνια, οι οποίες µπορεί να βυθίσουν την ευρωπαϊκή οικονοµία σε ένα νέο 



Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 67

κατήφορο και µια νέα κρίση απασχόλησης, όπως επίσης είναι πιθανό να 

υπονοµεύσουν περαιτέρω τα συστήµατα κοινωνική προστασίας αλλά και την παροχή 

δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών.81 

     Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως η κρίση έχει επιφέρει σοβαρή επιδείνωση 

των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης και έχει πλήξει σε µεγάλο βαθµό τις 

ευάλωτες οµάδες σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, το εύρος και οι ιδιαίτερες µορφές 

κοινωνικής ζηµίας ποικίλουν σηµαντικά ανάµεσα στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάτι που εξαρτάται άµεσα από τον τύπο και το µέγεθος της κρατικής 

παρέµβασης για την αποφυγή της απώλειας θέσεων εργασίας, από την ελευθερία των 

επιχειρήσεων να απολύουν, που βασίζεται στο καθεστώς της απασχόλησης που 

ισχύει, καθώς και από τις µειώσεις του εργάσιµου χρόνου και των µισθών που 

γίνονται συναινετικά µε σκοπό να αποφευχθούν οι απολύσεις. Σχετικά µε αυτό το 

θέµα πρέπει να αναφέρουµε ότι ανάµεσα στο δεύτερο τετράµηνο του 2008 και του 

ιδίου τετραµήνου του 2009, έχουν υπάρξει οριακές αυξήσεις των ποσοστών ανεργίας 

για τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Αυστρία. Επίσης, αυτές 

ήταν οι χώρες µε τη χαµηλότερη µείωση στην απασχόληση, παρά την πτώση του 

ΑΕΠ, που ανέρχεται από 4,2% έως 5,9%. 82 
     Η ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς τη µείωση του ΑΕΠ είναι ένας δείκτης 

που µας παρουσιάζει την ένταση της προσπάθειας που καταβάλλεται από τις 

επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις για να διατηρήσουν την απασχόληση. Η 

ελαστικότητα είναι υψηλότερη στην Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη 

Λετονία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, 

καταδεικνύοντας την απάθεια ή την ανεπάρκεια των κυβερνήσεων να αναλάβουν την 

πρόκληση, καθώς και τη µεγαλύτερη ελευθερία που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις σε 

αυτές τις χώρες να απολύουν τους εργαζοµένους τους. Η Ισπανία, για παράδειγµα, 

διαθέτει το µεγαλύτερο ποσοστό προσωρινά απασχολούµενων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και µαζί µε την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία έχουν τους 

περισσότερους άτυπα εργαζόµενους που µπορούν να απολυθούν ανά πάσα στιγµή, µε 

µηδενικό κόστος. Αντιθέτως, στο άλλο άκρο βρίσκονται η Γερµανία, η Ολλανδία, το 

Βέλγιο, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Αυστρία και η Τσεχία που επιδεικνύουν 

εξαιρετικά χαµηλή ελαστικότητα απασχόλησης ως προς τη µείωση του ΑΕΠ. Η 

                                                 
81 ibid. (77)  
82 ibid. (77) 
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Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Λιθουανία και η Σλοβακία 

βρίσκονται ανάµεσα στις δύο ακραίες οµάδες χωρών. 83 

      Άλλη µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

το εύρος κατά το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί η µείωση του χρόνου εργασίας για να 

αποτραπούν οι απολύσεις. Η Εσθονία, η Αυστρία, η Γερµανία, η Σλοβενία, η 

Σλοβακία και οι Σκανδιναβικές χώρες, όλες τους χώρες µε µεγάλη παράδοση στις 

διαπραγµατεύσεις για την ευελιξία του εργάσιµου χρόνου σε επίπεδο εργοστασίου, 

αποτελούν τις χώρες της Ένωσης µε τη µεγαλύτερη µείωση των εργάσιµων ωρών 

εβδοµαδιαίως για τους πλήρως απασχολούµενους. Στο άλλο άκρο, το Λουξεµβούργο, 

η Λετονία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ολλανδία 

και η Βρετανία, οι οποίες έχουν σηµειώσει τη µικρότερη µείωση ή σε µερικές 

περιπτώσεις ακόµα και αύξηση του χρόνου εργασίας των πλήρως απασχολούµενων. 

Από τη στιγµή που υπάρχει µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στην απασχόληση και 

τον εργάσιµο χρόνο, για την ίδια ένταση δραστηριότητας, είναι εµφανές πως οι 

κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις της πρώτης οµάδας χωρών έχουν κάνει εκτεταµένη 

χρήση της µείωσης του εργάσιµου χρόνου για να αποφύγουν τις απολύσεις.84 

     Οι µισθολογικές συναινέσεις που αποσπώνται από τους εργαζόµενους για να 

διασωθούν θέσεις εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης καταδεικνύουν την αυξηµένη 

δύναµη του κεφαλαίου επί της εργασίας µετά την κρίση. Παραδείγµατα παγώµατος ή 

µείωσης των µισθών µπορούν να βρεθούν σε όλη την Ευρώπη, αλλά τα περισσότερα 

από αυτά προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία και κυρίως την Ιρλανδία όπου η 

παγκόσµια ύφεση έκανε παραπάνω από αισθητή την παρουσία της.  

     Πιο συγκεκριµένα, ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης είχε πολύ σηµαντική 

επίδραση στην Ιρλανδία για αυτό και το Νοέµβριο του 2010 η κυβέρνηση κατέληξε 

σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για την 

παροχή οικονοµικής βοήθειας ύψους 85 δισ. Ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 35 δισ. 

ευρώ θα χρησιµοποιούνταν για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που εµφάνιζε ο 

τραπεζικός τοµέας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κάλυπτε τις δηµοσιονοµικές ανάγκες 

χρηµατοδότησης.85   

                                                 
83 Ibid. (77) 
84 ibid. (77) 
85 Cllr. Hannify C., µέλος του Κοµητειακού Συµβούλιου του Offaly Περιφερειακή Αρχή Midland και 
πρόεδρος της Ένωσης Κοµητειών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων Ιρλανδίας, “Η Οικονοµική κρίση και οι 
τοπικές αρχές στην Ιρλανδία”, Νοέµβριος 2011    



Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 69

     Εν καιρώ κρίσης, η µείωση και το πάγωµα των µισθών έχουν φέρει σε εξαιρετικά 

δυσχερή οικονοµικά θέση πολλούς εργαζόµενους στον ευρωπαϊκό χώρο, 

δηµιουργώντας πολλά προβλήµατα ακόµη και επιβίωσης. Αφενός, είναι προτιµότερο 

για τους εργαζόµενους να συνεχίσουν να εργάζονται έστω και µε µειωµένους 

µισθούς, αφετέρου, η λογική της µείωσης των µισθών καθώς και οι µαζικές 

απολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων  έχει δυσχεραίνει επικίνδυνα τη διαβίωση χιλιάδων 

οικογενειών όπου ένας ή πιθανόν και δύο µέλη της οικογένειας είτε έχουν απολυθεί 

είτε έχουν υποστεί µια αρκετά µεγάλη µείωση του εισοδήµατός τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 70

7.  Συµπεράσµατα 

 
     Στο παρόν δοκίµιο επιχειρήσαµε µια ολοκληρωµένη ανάλυση αναφορικά µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινωνικό µοντέλο που αυτή που διαµόρφωσε διαχρονικά 

και σύµφωνα µε τις συνθήκες που επικρατούσαν αλλά και τις ανάγκες που 

προέκυπταν τόσο στο σύνολο της Ένωσης όσο και σε κάθε κράτος-µέλος χωριστά. 

Προσωπική άποψη συνιστά το ότι η Ένωση, έχοντας ως πρωτεύον και κύριο µέληµα 

της την αντιµετώπιση του πολύ µεγάλου ποσοστού ανεργίας που υπήρχε σε όλη την 

ευρωπαϊκή επικράτεια, προχώρησε στη θέσπιση µιας σειράς κανόνων, µέτρων και 

κατευθυντήριων γραµµών για όλα τα κράτη-µέλη στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού αυτού. Τα µέτρα αυτά, ωστόσο, οδηγούν στην 

ενίσχυση της υπο-απασχόλησης εντός των συνόρων της Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, 

όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, κατά την περίοδο ειδικά της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης τα ποσοστά ανεργίας τόσο της Ένωσης συνολικά όσο 

και αρκετών κρατών µελών παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. Ολοένα και 

περισσότεροι εργαζόµενοι οδηγούνται είτε στην ανεργία είτε σε συνθήκες µερικής 

απασχόλησης που δεν είναι η επιλογή τους αλλά αναγκάζονται έτσι ώστε να µπορούν 

να έχουν ένα κάποιο εισόδηµα. 

     Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, παρά τις πολλές δυσκολίες που υπήρξαν στην 

εφαρµογή της, συνέβαλλε ουσιαστικά στην βελτίωση του βιοτικού και εργασιακού 

επιπέδου των πολιτών της Ένωσης προωθώντας ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας, 

µεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και µεγαλύτερη δυνατότητα εύρεσης 

εργασίας µε ικανοποιητικές απολαβές στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέχρι το χρονικό σηµείο της πρώτης απόπειρας για µια κοινή ευρωπαϊκή κοινωνική 

πολιτική, οι συνθήκες διαβίωσης καθώς και το εργασιακό περιβάλλον και οι 

εργασιακές παροχές παρουσίαζαν σηµαντικές διαφορές και εµφανέστατη απόκλιση 

ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ένωσης. Αυτός ήταν και ο λόγος που οδήγησε στην 

δηµιουργία της κοινής αυτής κοινωνικής πολιτικής που ως στόχο είχε τη µείωση των 

αποστάσεων ανάµεσα στα κράτη-µέλη µε απώτερο στόχο την ύπαρξη ενός 

οµοιογενούς κοινωνικού περιβάλλοντος σε όλα τα µήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν στο ύψος των µισθών µέσα στα σύνορα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν πως η κοινή κοινωνική πολιτική δεν απέδωσε 

τα αναµενόµενα.  
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     Η Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερα από 50 χρόνια εξασφαλίζει την ειρήνη και 

τη σταθερότητα σε µια ήπειρο η οποία για αιώνες µαστιζόταν από πολέµους και 

εθνικές ταραχές. Η σταδιακή αύξηση των κρατών-µελών από 6 που ήταν αρχικά σε 

27 πλέον προσέδωσε µεγαλύτερη δυναµική στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα της ενοποίησης 

δίνοντας τη δυνατότητα στην Ένωση να  προχωρήσει σε δραστικά µέτρα και 

πρακτικές που ισχυροποιούν ακόµη περισσότερο τη θέση της στο παγκόσµιο 

στερέωµα και παράλληλα στόχευαν στη βελτίωση της ευηµερίας των πολιτών της σε 

όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.  

     Ωστόσο, διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να αντιµετωπίσει αναρίθµητες 

εσωτερικές κρίσεις και δυσκολίες αλλά και Συνόδους Κορυφής που απέβησαν 

άκαρπες και παρόλα αυτά κατόρθωσε και όχι απλά επιβίωσε στο χρόνο αλλά 

ισχυροποιήθηκε σε τέτοιο βαθµό που να είναι σε θέση να οραµατίζεται στο κοντινό 

µέλλον την πλήρη ενοποίηση των κρατών-µελών της.  

     ∆ιαχρονικά, τα κράτη-µέλη της Ένωσης µέσω των κατευθυντήριων γραµµών και 

των µέτρων που από κοινού αποφάσιζαν έκαναν σηµαντικά βήµατα προς την 

κατεύθυνση της ενοποίησης. Ωστόσο, στις µέρες µας, λίγα µόλις χρόνια από την 

απαρχή της νοµισµατικής ενοποίησης, παρατηρείται ακόµη σηµαντική απόκλιση 

µεταξύ των κρατών µελών που οφείλεται κυρίως στην ανισότητα που υπάρχει στα 

εισοδήµατα των πολιτών της Ένωσης.  

     Στις µέρες µας, η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει ακόµη µια κρίση που είναι 

δυναµικότερη από οτιδήποτε άλλο κλήθηκε να αντιµετωπίσει απαρχής της 

λειτουργίας της. Κατά τη γνώµη  µου, η παγκόσµια οικονοµική κρίση που βιώνουν 

όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στα 

περισσότερα από τα κράτη-µέλη και κατ’ επέκταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτή τη φορά, η Ένωση  βιώνει µια κρίση της οποίας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

είναι εντελώς διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν, αν αναλογιστούµε 

πως, όπως και µε τη Συνταγµατική Συνθήκη του 2005, η αµφισβήτηση και η 

αµφιβολία πηγάζουν από τους ίδιους τους πολίτες της Ένωσης.  

     Εν µέσω της παγκόσµιας κρίσης χιλιάδες εργαζόµενοι έχασαν τη θέση εργασίας 

τους ενώ τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις σε πολλές 

περιπτώσεις στάθηκαν ανήµπορες να αντιδράσουν και να παρέχουν την απαραίτητη 

ώθηση στην οικονοµία έτσι  ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόµενα αλλά 

και να υπάρξει η απαιτούµενη οικονοµική ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι 

κριτικές που δέχτηκε η Ένωση για τη στάση της και τις ενέργειές της κατά τη 
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διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης είναι αρκετές και πηγάζουν κυρίως από 

τους ευρωπαίους πολίτες η πλειοψηφία των οποίων δέχθηκε πλήγµα από τις 

συνέπειες της κρίσης αυτής.  

     Το δηµοκρατικό έλλειµµα, η µη συµµετοχή δηλαδή των ευρωπαίων πολιτών στη 

λήψη αποφάσεων και συνεπώς η απαξίωση που επιδεικνύουν προς τους θεσµούς και 

τις πολιτικές της Ένωσης υποδεικνύεται από πολλούς επικριτές. Κατά την γνώµη 

µου, η άποψη αυτή δεν λαµβάνει υπόψη της ένα σηµαντικό στοιχείο. Οι ευρωπαίοι 

πολίτες ναι µεν απέχουν και απαξιώνουν τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, αλλά αυτή τη 

στάση επιδεικνύουν και εντός των εθνικών τους συνόρων κάτι που αποδεικνύεται από 

τα σηµαντικά ποσοστά αποχής στις εθνικές εκλογές. Είναι γεγονός πως τα ποσοστά 

αποχής από τις εθνικές εκλογές δεν είναι σε κάθε εκλογική αναµέτρηση στα ίδια 

επίπεδα αλλά σηµαντικό ρόλο παίζει η κρισιµότητα της εκάστοτε εκλογικής 

αναµέτρησης. Απεναντίας, η αποχή από τις εκλογικές αναµετρήσεις για την 

Ευρωβουλή είναι σταθερά σε υψηλά επίπεδα καταδεικνύοντας την αποστροφή των 

ευρωπαίων πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.  

     Σύµφωνα µε τους επικριτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα ευρωπαϊκά 

εργατικά συνδικάτα, οι πολιτικές που προωθεί δεν παρέχουν την απαραίτητη 

ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά την εργασία τους καθώς πλέον, εν 

µέσω κρίσης, ολοένα και περισσότεροι εργαζόµενοι ανά την Ευρώπη είτε βιώνουν 

µειώσεις του µισθού τους είτε ακόµη χειρότερα το φαινόµενο της απόλυσης. Οι 

ευρωπαίοι πολίτες ευελπιστούν στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη παρέλευση της 

οικονοµικής ύφεσης καθότι βλέπουν πως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και οι 

εθνικές κυβερνήσεις είναι σε θέση να τους παρέχουν την ασφάλεια και τις εγγυήσεις 

που αυτοί αποζητούν. 

     Είναι γεγονός πως κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας αυτής κρίσης τόσο η Ένωση 

όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις προέβηκαν σε µεταρρυθµιστικές κινήσεις 

προκειµένου να περισώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα.  Ωστόσο, άποψή µου είναι 

ότι, οι κινήσεις αυτές αποδείχτηκαν βιαστικές και λανθασµένες καθώς δεν απέφεραν 

τα επιθυµητά για την Ένωση αποτελέσµατα καταδεικνύοντας πως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήταν εντελώς απροετοίµαστη για τέτοιου είδους φαινόµενα κάτι που συνιστά 

και µια εκ των θέσεων των επικριτών της Ένωσης. 

     Ωστόσο, η  Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόταν κριτικές για τις πολιτικές της και πριν την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση. Σηµαντικοί επικριτές της Ένωσης είναι τα ευρωπαϊκά 

συνδικάτα που επιχειρηµατολογούν ενάντια στις πολιτικές της για κοινωνικά και 
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οικονοµικά θέµατα. Άποψή τους είναι πως οι πολιτικές της Ένωσης οδηγούν σε 

µέτρα και νοµοθεσίες που πλήττουν τα συµφέροντα των ευρωπαίων πολιτών και 

εργαζοµένων, ενδυναµώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και,  παράλληλα, συντηρούν 

τον κοινωνικό ρατσισµό.  

     Βέβαια κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται εµπράκτως καθώς στο περιεχόµενο όλων 

των Συνθηκών που τέθηκαν σε εφαρµογή πριν τη Στρατηγική της Λισσαβόνας αλλά 

και στην ίδια τη Στρατηγική της Λισσαβόνας υπάρχουν τόσο µέτρα όσο και 

κατευθυντήριες γραµµές για τα κράτη-µέλη που έχουν ως άµεσο στόχο την 

καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού ρατσισµού. 

Παράλληλα, υπάρχουν νοµοθεσίες που επιδιώκουν την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας αλλά και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Ένωσης.   

     Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα του Ιρλανδικού Συµβουλίου των Συνδικάτων, 

David Begg, µετά την κατάρρευση της εταιρείας Lehmann Brothers το Σεπτέµβριο 

του 2008 η Ευρώπη βυθίστηκε σε µια µεγάλη τραπεζική κρίση. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο έκανε ορισµένες ανεπιτυχείς ενέργειες για γρήγορη έξοδο από την κρίση. 

Θα πρέπει κάθε κράτος µέλος να οδηγήσει την οικονοµία του στο δρόµο της 

οικονοµικής ανάπτυξης, διαφορετικά τα επίπεδα των χρεών και της ανισορροπίας θα 

εξακολουθήσουν να υφίστανται και να µεγαλώνουν. Η επιβίωση του ευρώ απαιτεί 

µια πιο ισορροπηµένη µορφή οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης και προς αυτή 

την κατεύθυνση θεωρεί πως θα πρέπει να κινηθούν διεργασίες του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου. 86      

     Φυσικά, ο στόχος αυτός της Ευρωπαϊκή Ένωσης που αφορά την εξάλειψη όλων 

των κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρούνται εντός των συνόρων της ευρωπαϊκής 

επικράτειας, δεν συνεπάγεται ότι έχει επιτευχθεί λόγω της θέσπισης κανόνων και 

µέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Η εφαρµογή των µέτρων αυτών από την Ένωση 

συνολικά αλλά και από κάθε κράτος-µέλος χωριστά κρίνεται ως αναγκαία για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. Κατά τη γνώµη µου, η επίτευξη της πλήρης ενοποίησης 

των κρατών µελών θα επιτευχθεί µόνο µέσα από συντονισµένες ενέργειες ανεξάρτητα 

των κρατών µελών αλλά και συλλογικά της Ένωσης καθώς και µε σκληρή δουλειά 

και υποχωρήσεις εκατέρωθεν των πολιτών της Ένωσης είναι εφικτός ο σταδιακός 

αφανισµός του κοινωνικού ρατσισµού αλλά και των κοινωνικών ανισοτήτων που 

παρατηρούνται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

                                                 
86  David Begg, “Solidarity in the Economic Crisis- Challenges and Expectations for European Trade 
Unions- Its Back to Basics for ETUC”, Publication of Friedrich – Ebert – Stiftung (2011) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

GEO/SEX Total Males Females 
European Union (27 countries) 9,0 9,1 9,0 
Belgium 7,9 7,8 8,1 
Bulgaria 6,8 7,0 6,6 
Czech Republic 6,7 5,9 7,7 
Denmark 6,0 6,5 5,4 
Germany (including  former GDR from 
1991) 7,8 8,1 7,3 
Estonia 13,8 16,9 10,6 
Ireland 11,9 14,9 8,0 
Greece 9,5 6,9 13,2 
Spain 18,0 17,7 18,4 
France 9,5 9,3 9,8 
Italy 7,8 6,8 9,3 
Cyprus 5,3 5,2 5,5 
Latvia 17,1 20,3 13,9 
Lithuania 13,7 17,1 10,4 
Luxembourg 5,1 4,5 5,9 
Hungary 10,0 10,3 9,7 
Malta 6,9 6,6 7,6 
Netherlands 3,7 3,7 3,8 
Austria 4,8 5,0 4,6 
Poland 8,2 7,8 8,7 
Portugal 10,6 10,7 10,5 
Romania 6,9 7,7 5,8 
Slovenia 5,9 5,9 5,8 
Slovakia 12,0 11,4 12,8 
Finland 8,2 8,9 7,6 
Sweden 8,3 8,6 8,0 
United Kingdom 7,6 8,6 6,4 
Norway 3,1 3,6 2,6 
Croatia 9,1 8,0 10,3 
Turkey 12,5 12,5 12,6 
United States 9,3 10,3 8,1 
Japan 5,1 5,3 4,8 
Euro area (17 countries) 9,6 9,4 9,8 
Πίνακας 1: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%) 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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GEO/SEX Total Males Females 
European Union (27 countries) 9,1 8,3 10,0 
Belgium 7,2 7,0 7,4 
Bulgaria 1,2 1,1 1,3 
Czech Republic 7,5 7,3 7,7 
Denmark 32,8 26,3 39,3 
Germany (including  former GDR from 
1991) 7,7 7,7 7,6 
Estonia 10,9 8,6 13,0 
Ireland 6,7 6,3 7,2 
Greece 3,0 3,1 2,9 
Spain 10,8 10,0 11,6 
France 5,0 4,6 5,4 
Italy 6,2 5,9 6,5 
Cyprus 7,7 7,5 7,9 
Latvia 5,0 3,4 6,5 
Lithuania 4,0 3,2 4,8 
Luxembourg 13,4 12,8 14,0 
Hungary 2,8 2,6 2,9 
Malta 5,7 5,2 6,1 
Netherlands 16,5 15,9 17,1 
Austria 13,7 12,7 14,7 
Poland 5,3 4,8 5,9 
Portugal 5,8 5,8 5,7 
Romania 1,3 1,2 1,4 
Slovenia 16,2 14,1 18,3 
Slovakia 2,8 2,2 3,3 
Finland 23,0 18,9 27,1 
Sweden 24,5 18,0 31,1 
United Kingdom 19,4 16,4 22,4 
Iceland 25,2 21,1 29,4 
Norway 17,8 16,4 19,2 
Switzerland 30,6 31,6 29,6 
Croatia 2,0 2,2 1,8 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
the 3,2 3,1 3,4 
Turkey 2,5 2,6 2,4 
Euro area (17 countries) 7,9 7,6 8,3 

Πίνακας 2: Participation in education and training by sex and age - % 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 
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geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EU (27 countries) 36,9 37,7 38,5 40 40,7 42,3 43,5 44,6 45,6 46 46,3 
EU (25 countries) 36,6 37,5 38,7 40,3 41 42,6 43,6 44,8 45,7 46,2 46,6 
EU (15 countries) 37,8 38,8 40,2 41,7 42,6 44,2 45,3 46,5 47,4 47,9 48,4 
Belgium 26,3 25,1 26,6 28,1 30 31,8 32 34,4 34,5 35,3 37,3 
Bulgaria 20,8 24 27 30 32,5 34,7 39,6 42,6 46 46,1 43,5 
Czech Republic 36,3 37,1 40,8 42,3 42,7 44,5 45,2 46 47,6 46,8 46,5 
Denmark 55,7 58 57,9 60,2 60,3 59,5 60,7 58,6 57,3 57,5 57,6 
Germany 37,6 37,9 38,9 39,9 41,8 45,4 48,4 51,5 53,7 56,1 57,7 
Estonia 46,3 48,5 51,6 52,3 52,4 56,1 58,5 60 62,4 60,4 53,8 
Ireland 45,3 46,8 48 49 49,5 51,6 53,1 53,8 53,7 51 50 
Greece 39 38,2 39,2 41,3 39,4 41,6 42,3 42,4 42,8 42,2 42,3 
Spain 37 39,2 39,6 40,7 41,3 43,1 44,1 44,6 45,6 44,1 43,6 
France 29,9 31,9 34,7 37 37,8 38,5 38,1 38,2 38,2 38,9 39,7 
Italy 27,7 28 28,9 30,3 30,5 31,4 32,5 33,8 34,4 35,7 36,6 
Cyprus 49,4 49,1 49,4 50,4 49,9 50,6 53,6 55,9 54,8 56 56,8 
Latvia 36 36,9 41,7 44,1 47,9 49,5 53,3 57,7 59,4 53,2 48,2 
Lithuania 40,4 38,9 41,6 44,7 47,1 49,2 49,6 53,4 53,1 51,6 48,6 
Luxembourg 26,7 25,6 28,1 30,3 30,4 31,7 33,2 32 34,1 38,2 39,6 
Hungary 22,2 23,5 25,6 28,9 31,1 33 33,6 33,1 31,4 32,8 34,4 
Malta 28,5 29,4 30,1 32,5 31,5 30,8 29,8 28,5 29,2 27,8 30,2 
Netherlands 38,2 39,6 42,3 44,3 45,2 46,1 47,7 50,9 53 55,1 53,7 
Austria 28,8 28,9 29,1 30,3 28,8 31,8 35,5 38,6 41 41,1 42,4 
Poland 28,4 27,4 26,1 26,9 26,2 27,2 28,1 29,7 31,6 32,3 34 
Portugal 50,7 50,2 51,4 51,6 50,3 50,5 50,1 50,9 50,8 49,7 49,2 
Romania 49,5 48,2 37,3 38,1 36,9 39,4 41,7 41,4 43,1 42,6 41,1 
Slovenia 22,7 25,5 24,5 23,5 29 30,7 32,6 33,5 32,8 35,6 35 
Slovakia 21,3 22,4 22,8 24,6 26,8 30,3 33,1 35,6 39,2 39,5 40,5 
Finland 41,6 45,7 47,8 49,6 50,9 52,7 54,5 55 56,5 55,5 56,2 
Sweden 64,9 66,7 68 68,6 69,1 69,4 69,6 70 70,1 70 70,5 
United Kingdom 50,7 52,2 53,4 55,4 56,2 56,8 57,3 57,4 58 57,5 57,1 
Iceland : : : 83 81,8 84,3 84,3 84,7 82,9 80,2 79,8 
Liechtenstein : : : : : : : : : : : 
Norway 65,2 65,9 66,2 66,9 65,8 65,5 67,4 69 69,2 68,7 68,6 
Switzerland 63,3 67,1 64,6 65,8 65,2 65,1 65,7 67,2 68,4 68,3 68 
Montenegro : : : : : : : : : : : 
Croatia : : 24,8 28,4 30,1 32,6 34,3 35,8 36,7 38,4 37,6 
FYROM : : : : : : 27,9 28,8 31,7 34,6 34,2 
Turkey : : : : : : 27,7 27,2 27,5 28,2 29,6 

Πίνακας 3: Employment rate of older workers - % 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 
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geo\time 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EU (27 
countries) 2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 
Belgium 5,8 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 
Bulgaria : : : : : : 
Czech 
Republic 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 
Denmark 1,2 1,2 1,3 1,5 1,9 2,3 
Germany 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 
Estonia 0,5 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 
Ireland : 10 11,3 12,4 11,3 10 
Greece 1,3 1,3 1,3 1,4 1,8 1,7 
Spain 3,2 3,7 4,2 4,5 4,7 4,8 
France 2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 
Italy 1,1 1,4 1,5 2,1 2,7 3,2 
Cyprus 7,1 7,2 7,4 9,6 10,7 12,9 
Latvia : 0,1 0,2 : 0,2 0,2 
Lithuania : : : : : : 
Luxembourg 42,1 42,5 44,2 45,3 45,2 45,3 
Hungary 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 
Malta : 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6 
Netherlands 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 
Austria 3,8 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 
Poland 0 0 0,1 0,1 0 0 
Portugal 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
Romania : : : : : : 
Slovenia 0,1 : : 0,1 0,1 0,1 
Slovakia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Finland 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1 
Sweden 2,5 2,4 2,3 2,5 2,7 2,7 
United 
Kingdom 2,4 2,8 3,5 3,7 3,8 4,1 
Iceland 1,5 2 2,1 3,3 3,5 3,4 
Norway 2,1 2,1 2,6 2,9 3 3,6 
Switzerland 13,5 13,6 13,8 14,4 15,6 15,8 

Πίνακας 4: Non-nationals in the labour force - % of total labor force 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 
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Πίνακας 5: People at-risk-of-poverty or social exclusion - % and 1.000 persons 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 

 

geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EU (27 countries) : 124330 123192 119316 115742 113716 115479 
Euro area (17 countries) : 68230 69868 69800 69043 68639 69901 
Euro area (16 countries) : 67877 69572 69507 68752 68327 69612 
Belgium 2341 2359 2247 2261 2194 2145 2235 
Bulgaria : : 4801 4663 3421 3511 3145 
Czech Republic : 1988 1832 1613 1566 1448 1495 
Denmark 880 921 896 905 887 962 1007 
Germany : 15022 16563 16855 16345 16217 15962 
Estonia 366 353 295 293 291 312 289 
Ireland 1007 1038 991 1005 1050 1150 : 
Greece 3302 3124 3174 2989 3058 3007 3031 
Spain 11021 10358 10412 10251 10340 10652 11675 
France 11637 11205 11184 11382 11237 11155 11763 
Italy 15285 14621 15256 15433 15099 14835 14742 
Cyprus : 189 193 195 174 176 : 
Latvia : 1029 931 798 757 834 846 
Lithuania : 1404 1217 967 928 985 1109 
Luxembourg 71 77 74 73 72 85 83 
Hungary : 3185 3121 2916 2794 2924 2948 
Malta : 82 76 78 80 82 84 
Netherlands : 2705 2603 2558 2432 2483 2483 
Austria 1405 1369 1454 1376 1532 1406 1373 
Poland : 17080 14938 12958 11491 10454 10409 
Portugal 2876 2745 2656 2651 2757 2648 2693 
Romania : : : 9904 9418 9112 8890 
Slovenia : 362 343 335 361 339 366 
Slovakia : 1734 1459 1158 1111 1061 1118 
Finland 885 887 886 907 910 886 890 
Sweden 1521 1325 1489 1264 1367 1459 1418 
United Kingdom : 14530 14193 13527 14069 13389 14209 
Iceland 39 36 36 37 36 36 43 
Norway 724 746 777 771 707 731 737 
Switzerland : : : : 1372 1288 : 
Montenegro : : : : : : : 
Croatia : : : : : : : 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, the : : : : : : : 
Turkey : : 48945 : : : : 
United States : : : : : : : 
Japan : : : : : : : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Πίνακας 6: Grosss domestic expenditure on R&D -  % of GDP 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 

 

 

 

 

geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EU (27 countries) 1,86 1,87 1,88 1,87 1,83 1,83 1,85 1,85 1,92 2,01 2 
Euro area (17 countries) 1,84 1,86 1,88 1,87 1,85 1,84 1,87 1,88 1,96 2,06 2,06 
Euro area (16 countries) : : : : : : : : : : : 
Belgium 1,97 2,07 1,94 1,87 1,86 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 1,99 
Bulgaria 0,51 0,46 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,6 
Czech Republic 1,17 1,16 1,15 1,2 1,2 1,35 1,49 1,48 1,41 1,48 1,56 
Denmark 2,24 2,39 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,06 3,06 
Germany 2,47 2,47 2,5 2,54 2,5 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,82 
Estonia 0,6 0,7 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,43 1,62 
Ireland 1,11 1,09 1,09 1,16 1,22 1,24 1,24 1,28 1,45 1,74 1,79 
Greece : 0,58 : 0,57 0,55 0,6 0,59 0,6 : : : 
Spain 0,91 0,92 0,99 1,05 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,39 1,39 
France 2,15 2,2 2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08 2,12 2,26 2,26 
Italy 1,04 1,08 1,12 1,1 1,09 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 
Cyprus 0,25 0,26 0,3 0,35 0,37 0,41 0,43 0,44 0,43 0,49 0,5 
Latvia 0,45 0,41 0,42 0,38 0,42 0,56 0,7 0,6 0,62 0,46 0,6 
Lithuania 0,59 0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,79 0,83 0,79 
Luxembourg 1,65 : : 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,57 1,66 1,63 
Hungary 0,81 0,93 1 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98 1 1,17 1,16 
Malta : : 0,26 0,25 0,53 0,57 0,62 0,58 0,56 0,54 0,63 
Netherlands 1,94 1,93 1,88 1,92 1,93 1,9 1,88 1,81 1,77 1,82 1,83 
Austria 1,93 2,05 2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51 2,67 2,72 2,76 
Poland 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,68 0,74 
Portugal 0,73 0,77 0,73 0,71 0,75 0,78 0,99 1,17 1,5 1,64 1,59 
Romania 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,47 
Slovenia 1,38 1,49 1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86 2,11 
Slovakia 0,65 0,63 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 
Finland 3,35 3,32 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,7 3,92 3,87 
Sweden : 4,13 : 3,8 3,58 3,56 3,68 3,4 3,7 3,61 3,42 
United Kingdom 1,81 1,79 1,79 1,75 1,68 1,73 1,75 1,78 1,79 1,86 1,77 
Iceland 2,67 2,95 2,95 2,82 : 2,77 2,99 2,68 2,64 3,11 : 
Norway : 1,59 1,66 1,71 1,58 1,52 1,49 1,62 1,61 1,8 1,71 
Switzerland 2,53 : : : 2,9 : : : 2,99 : : 
Montenegro : : : : : : : : : : : 
Croatia : : 0,96 0,96 1,05 0,87 0,75 0,8 0,89 0,83 0,73 
Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, the : : : : : : : : : : : 
Turkey 0,46 0,51 0,51 0,47 0,51 0,58 0,57 0,71 0,73 0,85 : 
United States 2,69 2,71 2,6 2,6 2,53 2,56 2,6 2,66 2,79 : : 
Japan 3,04 3,12 3,17 3,2 3,17 3,32 3,4 3,44 3,45 : : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EU (27 countries) 66,6 66,9 66,7 67 67,4 68,1 69 70 70,3 69 68,6 
Euro area (17 countries) 65,5 66,2 66,4 66,8 67,3 68 69 69,9 70,2 68,8 68,4 
Euro area (16 countries) 65,5 66,2 66,4 66,8 67,3 68 69 69,9 70,1 68,8 68,4 
Belgium 65,8 65 65 64,7 65,6 66,5 66,5 67,7 68 67,1 67,6 
Bulgaria 55,3 54,8 55,8 58 60,1 61,9 65,1 68,4 70,7 68,8 65,4 
Czech Republic 71 71,2 71,6 70,7 70,1 70,7 71,2 72 72,4 70,9 70,4 
Denmark 78 78,3 77,7 77,3 77,6 78 79,4 79,2 79,8 77,8 76,1 
Germany 68,8 69,1 68,8 68,4 68,8 69,9 71,6 73,4 74 74,2 74,9 
Estonia 67,4 67,8 69,2 70 70,6 72 75,8 76,8 77 69,9 66,7 
Ireland 70,4 71,1 70,7 70,6 71,5 72,6 73,4 73,8 72,3 66,7 64,9 
Greece 61,9 61,5 62,5 63,6 64 64,6 65,7 66 66,5 65,8 64 
Spain 60,7 62,1 62,7 64 65,2 67,2 68,7 69,5 68,3 63,7 62,5 
France 67,8 68,5 68,7 69,7 69,6 69,4 69,3 69,8 70,4 69,4 69,1 
Italy 57,4 58,5 59,4 60 61,5 61,6 62,5 62,8 63 61,7 61,1 
Cyprus 72,3 74,1 75,1 75,4 74,9 74,4 75,8 76,8 76,5 75,7 75,4 
Latvia 63,5 65,1 67 68,9 69,3 70,4 73,5 75,2 75,8 67,1 65 
Lithuania 65,6 64,2 67,2 68,9 69 70,6 71,6 72,9 72 67,2 64,4 
Luxembourg 67,4 67,7 68,2 67,2 67,7 69 69,1 69,6 68,8 70,4 70,7 
Hungary 61,2 61,3 61,4 62,4 62,1 62,2 62,6 62,6 61,9 60,5 60,4 
Malta 57,2 57,2 57,7 57,8 57,9 57,9 57,6 58,5 59,1 58,8 60,1 
Netherlands 74,3 75,4 75,8 75,2 74,9 75,1 76,3 77,8 78,9 78,8 76,8 
Austria 71,4 71,5 71,8 72 70,8 71,7 73,2 74,4 75,1 74,7 74,9 
Poland 61 59,4 57,4 57,1 57,3 58,3 60,1 62,7 65 64,9 64,6 
Portugal 73,5 73,9 73,6 72,9 72,6 72,3 72,7 72,6 73,1 71,2 70,5 
Romania 69,1 68,3 63,3 63,7 63,5 63,6 64,8 64,4 64,4 63,5 63,3 
Slovenia 68,5 69,4 69 68,1 70,4 71,1 71,5 72,4 73 71,9 70,3 
Slovakia 63,5 63,5 63,6 64,8 63,7 64,5 66 67,2 68,8 66,4 64,6 
Finland 71,6 72,6 72,6 72,2 72,2 73 73,9 74,8 75,8 73,5 73 
Sweden 77,7 78,7 78,5 77,9 77,4 78,1 78,8 80,1 80,4 78,3 78,7 
United Kingdom 74 74,4 74,5 74,7 75 75,2 75,2 75,2 75,2 73,9 73,6 
Iceland : : : 85,1 84,4 85,5 86,3 86,7 85,3 80,6 80,4 
Norway 80,3 80,1 79,6 78,4 78,2 78,2 79,5 80,9 81,8 80,6 79,6 
Switzerland 80,9 81,9 81,2 80,2 80 79,9 80,5 81,3 82,3 81,7 81,1 
Montenegro : : : : : : : : : : : 
Croatia : : 58,4 58,3 59,6 60 60,6 62,3 62,9 61,7 58,7 
FYROM : : : : : : 43,9 45 46,3 47,9 48,1 
Turkey : : : : : : 48,2 48,2 48,4 47,8 50 
United States 76,9 76,1 75 74,5 74,5 74,8 75,3 75,3 74,5 71,3 70,5 
Japan 74 73,8 73,1 73,2 73,4 73,9 74,5 75,3 75,3 74,5 74,7 

Πίνακας 7: Employment rate by gender, age group 20-64 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 
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Πίνακας 8: Real GDP Growth rate 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/06/2012 

 

geo\time  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (27 countries) 3,9 2,2 1,3 1,4 2,5 2 3,3 3,2 0,3 -4,3 2 1,5 0 
EU (25 countries) 3,9 2,1 1,3 1,4 2,5 1,9 3,3 3,2 0,2 -4,3 2,1 1,5 0,6 
EU (15 countries) 3,9 2,1 1,2 1,2 2,4 1,8 3,1 3 0 -4,4 2 1,4 0,5 
Euro area (17 
countries) 

3,8 2 0,9 0,7 2,2 1,7 3,3 3 0,4 -4,3 1,9 1,5 -0,3 

Euro area (16 
countries) 

3,7 2 0,9 0,7 2,2 1,7 3,2 3 0,4 -4,3 1,9 1,5 0,4 

Belgium 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,7 2,7 2,9 1 -2,8 2,3 1,9 -0,1 
Bulgaria 5,7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,7 1,4 
Czech Republic 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 0 
Denmark 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6 -0,8 -5,8 1,3 1 1,1 
Germany 3,1 1,5 0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3 0,6 
Estonia 9,7 6,3 6,6 7,8 6,3 8,9 10,1 7,5 -3,7 -14 2,3 7,6 1,2 
Ireland 9,3 4,8 5,9 4,2 4,5 5,3 5,3 5,2 -3 -7 -0,4 0,7 0,5 
Greece 3,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3 -0,2 -3,3 -3,5 -6,9 -4,4 
Spain 5 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1 
France 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,7 0,4 
Italy 3,7 1,9 0,5 0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,3 
Cyprus 5 4 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 -1,9 1,1 0,5 -0,5 
Latvia 6,1 7,3 7,2 7,6 8,9 10,1 11,2 9,6 -3,3 -18 -0,3 5,5 2,1 
Lithuania 12,3 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -15 1,4 5,9 2,3 
Luxembourg 8,4 2,5 4,1 1,5 4,4 5,4 5 6,6 0,8 -5,3 2,7 1,1 0,7 
Hungary 4,2 3,7 4,5 3,9 4,8 4 3,9 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,7 -0,1 
Malta : -1,5 2,8 0,1 -0,5 3,7 2,9 4,3 4,1 -2,7 2,3 2,1 1 
Netherlands 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2 3,4 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,2 -0,9 
Austria 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 2,3 3,1 0,7 
Poland 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,5 
Portugal 3,9 2 0,8 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 
Romania 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -6,6 -1,6 2,5 1,6 
Slovenia 4,3 2,9 3,8 2,9 4,4 4 5,8 6,9 3,6 -8 1,4 -0,2 -0,1 
Slovakia 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,2 3,3 1,2 
Finland 5,3 2,3 1,8 2 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,4 3,7 2,9 0,8 
Sweden 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5 6,1 3,9 0,7 
United Kingdom 4,5 3,2 2,7 3,5 3 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1 0,7 0,6 
Iceland 4,3 3,9 0,1 2,4 7,8 7,2 4,7 6 1,3 -6,8 -4 3,1 1,5 
Liechtenstein : : : : : : : : : : : : : 
Norway 3,3 2 1,5 1 4 2,6 2,5 2,7 0 -1,7 0,7 1,6 2,7 
Switzerland 3,6 1,2 0,4 -0,2 2,5 2,6 3,6 3,6 2,1 -1,9 2,7 1,9 1,9 
Montenegro : 1,1 1,9 2,4 4,4 14,7 8,6 10,6 6,9 -5,7 2,5 2,7 2,2 
Croatia 3,8 3,7 4,9 5,4 4,1 4,3 4,9 5,1 2,2 -6 -1,2 0,6 0,8 
FYROM 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,6 4,4 5 6,1 5 -0,9 1,8 3 2,5 
Turkey 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9 7,5 3 
United States 4,1 1,1 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,5 3 1,7 1,5 
Japan 2,3 0,4 0,3 1,7 2,4 1,3 1,7 2,2 -1 -5,5 4,4 -0,7 1,8 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Πίνακας 9: Unemployment rate by age- Less than 25 years old 

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

01/06/2012 

 

 

geo\time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EU (27 countries) 17,5 17,2 17,9 18,6 19 18,8 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 
EU (25 countries) 17,3 16,9 17,5 18,4 18,8 18,8 17,4 15,5 15,7 20,2 21 21,3 
EU (15 countries) 15,2 14 14,6 15,8 16,5 16,9 16,2 15,2 15,7 19,9 20,4 20,7 
Euro area (17 
countries) 16,8 15,3 15,9 17,3 18,2 18,3 17 15,5 16 20,2 20,9 20,8 
Euro area (16 
countries) 16,8 15,3 15,9 17,3 18,2 18,3 17,1 15,5 16 20,2 20,9 20,8 
Belgium 16,7 16,8 17,7 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8 18 21,9 22,4 18,7 
Bulgaria 33,7 38,8 37 28,2 25,8 22,3 19,5 15,1 12,7 16,2 23,2 26,6 
Czech Republic 17,8 17,3 16,9 18,6 21 19,2 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18 
Denmark 6,2 8,3 7,4 9,2 8,2 8,6 7,7 7,5 8 11,8 14 14,2 
Germany 8,7 8,4 9,9 11,6 13,8 15,6 13,8 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 
Estonia 24,4 23,2 17,6 20,6 21,7 15,9 12 10 12 27,5 32,9 22,3 
Ireland 6,7 7,2 8,4 8,7 8,7 8,6 8,6 8,9 13,3 24,4 27,8 29,4 
Greece 29,1 28 26,8 26,8 26,9 26 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 
Spain 22,9 21 22,2 22,6 22 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 
France 19,6 16,3 17,2 19,1 20,7 21,3 22,4 19,8 19,3 23,9 23,6 22,9 
Italy 26,2 23,1 22 23,6 23,5 24 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 
Cyprus 9,9 8,2 8 8,8 10,2 13,9 10 10,2 9 13,8 16,7 22,4 
Latvia 21,4 22,9 22 18 18,1 13,6 12,2 10,7 13,1 33,6 34,5 31 
Lithuania 30,6 31 22,4 24,8 22,5 15,7 9,8 8,2 13,4 29,2 35,1 32,9 
Luxembourg 6,6 6,2 7 11,2 16,4 14,6 15,5 15,6 17,3 16,5 15,8 15,6 
Hungary 12,4 11,3 12,7 13,4 15,5 19,4 19,1 18 19,9 26,5 26,6 26,1 
Malta 13,7 18,8 17,1 17,4 16,6 16,8 15,9 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 
Netherlands 6,1 5 5,4 7,3 9 9,4 7,5 7 6,3 7,7 8,7 7,6 
Austria 5,3 5,8 6,7 8,1 9,7 10,3 9,1 8,7 8 10 8,8 8,3 
Poland 35,1 39,5 42,5 41,9 39,6 36,9 29,8 21,7 17,3 20,6 23,7 25,8 
Portugal 10,5 11,5 14,3 17,8 18,9 19,8 20,1 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 
Romania 17,2 17,6 21 19,5 21 19,7 21 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 
Slovenia 16,3 17,8 16,5 17,3 16,1 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 
Slovakia 36,9 39,2 37,7 33,4 33,1 30,1 26,6 20,3 19 27,3 33,6 33,2 
Finland 21,4 19,8 21 21,8 20,7 20,1 18,7 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 
Sweden 10,5 15 16,4 17,4 20,4 22,6 21,5 19,2 20,2 25 25,2 22,9 
United Kingdom 12,2 11,7 12 12,2 12,1 12,8 14 14,3 15 19,1 19,6 21,1 
Iceland : : : 8,2 8,1 7,2 8,2 7,2 8,2 16 16,2 14,6 
Liechtenstein : : : : : : : : : : : : 
Norway 9,8 10 10,8 11,2 11,2 11,4 8,8 7,2 7,3 9,2 9,2 8,7 
Switzerland : : : : : : : : : : : : 
Montenegro : : : : : : : : : : : : 
Croatia : : 35,4 35,8 33,2 32,3 28,9 24 21,9 25,1 32,6 36,1 
FYROM : : : : : : : : : : : : 
Turkey : : : : : 17,4 16,4 17,2 18,4 22,7 19,7 16,8 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 89

 

Πίνακας 10: Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance 

Πηγή: Eurostat ((http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

06/03/2012 

GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
European Union (27 countries) 1,21 1,21 1,2 1,19 1,16 1,15 1,17 1,18 1,21 1,24 1,23 
European Union (15 countries) 1,25 1,25 1,25 1,23 1,21 1,2 1,23 1,24 1,29 1,31 1,3 
Euro area (17 countries) 1,18 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 1,19 1,2 1,24 1,27 1,27 
Belgium 1,42 1,51 1,36 1,31 1,28 1,24 1,29 1,32 1,34 1,34 1,32 
Bulgaria 0,11 0,09 0,09 0,1 0,12 0,1 0,12 0,14 0,15 0,16 0,3 
Czech Republic 0,7 0,7 0,7 0,73 0,75 0,86 0,97 0,92 0,87 0,89 0,97 
Denmark 1,5 1,64 1,73 1,78 1,69 1,68 1,66 1,8 1,99 2,08 2,08 
Germany (including  former 
GDR from 1991) 1,74 1,73 1,73 1,77 1,75 1,74 1,78 1,77 1,86 1,91 1,9 
Estonia 0,14 0,24 0,22 0,26 0,33 0,42 0,5 0,51 0,55 0,64 0,81 
Ireland 0,8 0,76 0,75 0,78 0,8 0,81 0,82 0,84 0,94 1,16 1,22 
Greece 0,15 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 : : : 
Spain 0,49 0,48 0,54 0,57 0,58 0,6 0,67 0,71 0,74 0,72 0,71 
France 1,34 1,39 1,42 1,36 1,36 1,31 1,33 1,31 1,33 1,39 1,38 
Italy 0,52 0,53 0,54 0,52 0,52 0,55 0,55 0,61 0,65 0,67 0,67 
Cyprus 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 
Latvia 0,18 0,15 0,17 0,13 0,19 0,23 0,35 0,19 0,15 0,17 0,22 
Lithuania 0,13 0,19 0,11 0,14 0,16 0,15 0,22 0,23 0,19 0,2 0,23 
Luxembourg 1,53 : : 1,47 1,43 1,35 1,43 1,32 1,22 1,26 1,16 
Hungary 0,36 0,37 0,36 0,34 0,36 0,41 0,49 0,49 0,53 0,67 0,69 
Malta : : 0,06 0,08 0,35 0,38 0,41 0,38 0,37 0,35 0,37 
Netherlands 1,07 1,05 0,98 1,01 1,03 1,01 1,01 0,96 0,89 0,86 0,87 
Austria : : 1,42 : 1,52 1,72 1,72 1,77 1,85 1,85 1,88 
Poland 0,23 0,22 0,11 0,15 0,16 0,18 0,18 0,17 0,19 0,19 0,2 
Portugal 0,2 0,25 0,24 0,24 0,27 0,3 0,46 0,6 0,75 0,78 0,72 
Romania 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,22 0,22 0,17 0,19 0,18 
Slovenia 0,78 0,86 0,87 0,81 0,93 0,85 0,94 0,87 1,07 1,2 1,43 
Slovakia 0,43 0,43 0,37 0,32 0,25 0,25 0,21 0,18 0,2 0,2 0,27 
Finland 2,37 2,36 2,35 2,42 2,42 2,46 2,48 2,51 2,75 2,8 2,69 
Sweden : 3,2 : 2,83 2,63 2,59 2,75 2,47 2,74 2,54 2,35 
United Kingdom 1,18 1,17 1,16 1,11 1,05 1,06 1,08 1,11 1,11 1,12 1,08 
Iceland 1,5 1,74 1,69 1,46 : 1,43 1,59 1,46 1,44 1,64 : 
Norway : 0,95 0,95 0,98 0,86 0,81 0,8 0,85 0,86 0,93 0,88 
Switzerland 1,87 : : : 2,14 : : : 2,2 : : 
Croatia : : 0,41 0,38 0,44 0,36 0,27 0,33 0,39 0,34 0,32 
Turkey 0,15 0,17 0,15 0,11 0,12 0,2 0,21 0,29 0,32 0,34 : 
Russia 0,74 0,83 0,87 0,88 0,8 0,73 0,72 0,72 0,65 0,78 0,67 
United States 2,01 1,96 1,82 1,8 1,76 1,79 1,85 1,92 2,02 : : 
China (except Hong Kong) : 0,57 0,65 0,71 0,82 0,91 0,99 1,01 1,08 : : 
Japan 2,16 2,3 2,36 2,4 2,38 2,54 2,63 2,68 2,7 : : 
South Korea 1,7 1,88 1,8 1,89 2,06 2,15 2,32 2,45 2,53 : : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

