Σςμπεπάζμαηα ηος 16ος Σςνεδπίος ηος Εςπωεπιμεληηηπίος:
Η εκπαίδεςζη και η ππόζβαζη ζηην αγοπά ξένων σωπών είναι οι κςπίαπσερ
πποηεπαιόηηηερ για «επισειπήζειρ σωπίρ ζύνοπα»
Το κλειδί για ηην ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Εςπώπηρ είναι ηο
εξειδικεςμένο επγαηικό δςναμικό και η καλύηεπη ππόζβαζη ζηιρ ξένερ
αγοπέρ. Αςηό είναι ηο ζςμπέπαζμα ηων επγαζιών ηος 16ος Σςνεδπίος ηος
Εςπωεπιμεληηίος πος διεξήσθη ζηην Ππάγα ηηρ Τζεσίαρ ηον Μάιο ηος 2009.
Η έξεπλα κεηαμύ ησλ 400 ζπκκεηερόλησλ Επηκειεηεξηαθώλ, νη νπνίνη
εθπξνζώπεζαλ ηηο 46 Κεληξηθέο Ελώζεηο κέιε ηνπ Επξσεπηκειεηεξίνπ αλέδεημε:









Τν 33% ςήθεζε ηελ θαιύηεξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, σο ιύζε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ Επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ. Τα επαγγεικαηηθά πξνζόληα
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. Η
εθπαίδεπζε είλαη ην πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο
αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα πξνζόληα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Τν 40% ησλ ζπκκεηερόλησλ ηόληζαλ ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίζνπκε κηα
αλνηρηή παγθόζκηα αγνξά θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηηο Επξσπατθέο επηρεηξήζεηο
λα πξνζεγγίζνπλ ηηο αγνξέο ηξίησλ ρσξώλ. Η διεθνοποίηζη ζςνεπάγεηαι
ηεπάζηιερ εςκαιπίερ για ηην αύξηζη ηων κεπδών ηων επισειπήζεων.
Παξάιιεια όκσο νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημε
γηα ηελ είζνδό ηνπο ζε λέεο αγνξέο.
Τν 16% ησλ ζπκκεηερόλησλ απαηηνύλ κείσζε ησλ θαλνληζηηθώλ θαη
δηνηθεηηθώλ εκπνδίσλ γηα λα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
Τν 13% επειπηζηεί ζε κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε γηα
ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο.
Τν 8% απαηηεί άκεζα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
ξεπζηόηεηαο ησλ ΜΜΕ θαη
Τν 6% πηζηεύεη πσο ε Επξώπε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα
ελεξγεηαθήο επάξθεηαο θαη πεξηβαιινληηθώλ ηερλνινγηώλ.

Οη 400 ζπκκεηέρνληεο Σύκβνπινη Επηκειεηεξίσλ, εθπξόζσπνη επηρεηξήζεσλ θαη
Επξσπατθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ην Σπλέδξην ππνζηήξημαλ κε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (90%) ηελ ηειηθή Δηαθήξπμε ε νπνία δειώλεη όηη ε κάρε
ελάληηα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο δελ ζα πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηθαηνινγία γηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη απαίηεζαλ
ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ Εζληθώλ Σρεδίσλ Αλάθακςεο από ηελ θξίζε ζε Εζληθό θαη
Επξσπατθό επίπεδν.
«Καινύκε ηνπο Ιζύλνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό πνιηηηθώλ ζηελ Επξώπε λα κελ
αληηπαξέιζνπλ απηνύο ηνπο ζηξαηεγηθνύο, καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο, νη νπνίνη είλαη
δσηηθνί γηα ην κέιινλ ηεο Επξώπεο: ηε ζηαζεξόηεηα, ηελ επεκεξία θαη ηε βηώζηκε
αλάπηπμε. Τα Επηκειεηήξηα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζύλε ηνπο λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελά
κε ηα Επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα γηα ηελ επηδίσμε απηώλ ησλ Πξνηάζεσλ», δήισζε
ν Pierre Simon, Πξόεδξνο ηνπ Επξσεπηκειεηεξίνπ, ζηελ νκηιία ηνπ κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Σπλεδξίνπ.
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