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Πλήρης απασχόληση, καλύτερη εργασία και κοινωνική συνοχή, είναι οι τρεις βασικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε ψήφισµα που υιοθέτησε σήµερα η Ολοµέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την 
απασχόληση. 
 
Ιδιαίτερα για το θέµα της πλήρους απασχόλησης το οποίο έχει κατά καιρούς 
αποτελέσει σηµείο τριβής µεταξύ των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόµµατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι πρέπει να είναι ο τελικός 
στόχος, υπογραµµίζοντας  ότι είναι σηµαντικό όχι απλά να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας αλλά  να δηµιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας. 
 
Σε οµιλία του στην Ολοµέλεια, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουκιάδης 
χαρακτήρισε τις τρεις βασικές αρχές για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
τους πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου στη νέα οικονοµία.  
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα µε τροπολογία την οποία υπέβαλε 
και τελικά ενεκρίθη από την Ολοµέλεια ζητείται η µείωση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους, υιοθετώντας την λογική ότι η 
αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων θα ωφελήσει την απασχόληση. Με την θέση 
αυτή διαφώνησε  ο κ. Κουκιάδης λέγοντας ότι η µείωση της φορολόγησης πρέπει να 
συνοδεύεται από  κοινωνικά µέτρα για την αύξηση της απασχόλησης. 
 
Όπως ανέφερε, η πολιτική της προώθησης όχι απλώς φθηνής εργασίας αλλά όλο και 
περισσότερο φθηνότερης εργασίας είναι αδιέξοδη γιατί επιφέρει διαδοχική µείωση του 
βιοτικού επιπέδου, διευκολύνει τη συντήρηση επιχειρήσεων µε χαµηλή 
παραγωγικότητα και µικρότερες ικανότητες ανάπτυξης. 
 
Τέλος, ο κ. Κουκιάδης τόνισε την ανάγκη για ενεργότερη συµµετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων και στην κινητοποίηση των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, µε 
αντίστοιχες συγκεκριµένες δεσµεύσεις για την αύξηση της απασχόλησης.        
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