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ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των 
πολιτών: παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη»1, η Επιτροπή επισήμανε ότι η Ευρώπη 
πρέπει να αναλύσει τις ριζικές αλλαγές που συντελούνται στις κοινωνίες μας και να 
επεξεργαστεί βιώσιμες λύσεις σε κάθε επίπεδο προκειμένου να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και οι κοινωνίες. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή 
ανέλαβε να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη απογραφή της κοινωνικής πραγματικότητας2

της Ευρώπης ώστε να εξακριβώσει τις μείζονες αλλαγές που σημειώνονται στην 
απασχόληση, τη δομή της οικογένειας, τον τρόπο ζωής και τις παραδοσιακές δομές 
υποστήριξης, και οι οποίες αντανακλούν τις αυξανόμενες πιέσεις των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Με βάση τα αποτελέσματα της ευρείας αυτής διαβούλευσης, το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει 
τώρα να απαντηθεί είναι εάν οι υφιστάμενες προσεγγίσεις παρέχουν επαρκείς απαντήσεις 
στις νέες προκλήσεις. Η ανακοίνωση με τίτλο «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο 
κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα»3 διατυπώνει την αρχική απάντηση της 
Επιτροπής στις νέες προκλήσεις, όπως αναδεικνύονται από τη διαβούλευση για την 
κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης. Με την ανακοίνωση του Νοεμβρίου σχετικά με το 
νέο κοινωνικό όραμα η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι θα καταρτίσει μια ανανεωμένη
κοινωνική ατζέντα για τα μέσα του 2008 – η οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσας 
εκτίμησης επιπτώσεων – ώστε να συμβάλει περαιτέρω στην απόδοση συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων για τους ευρωπαίους πολίτες.

Δεδομένου του κατ’ουσίαν πολιτικού χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, η παρούσα εκτίμηση
επιπτώσεων είναι ανάλογη προς τον στόχο που έχει τεθεί. Ως έχει, δεν φιλοδοξεί να 
ποσοτικοποιήσει επακριβώς τις επιπτώσεις, αλλά περιορίζεται σε μια γενική ποιοτική 
ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων. Η παρούσα ανάλυση λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
παρατηρήσεις της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένα από τα σημεία εκκίνησης της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας ήταν η κοινωνική 
ατζέντα 2005-10 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 20054. Η Επιτροπή έχει πλέον 
εφαρμόσει όλες τις ενέργειες που προβλέπονταν από την εν λόγω ατζέντα. Επιπλέον, τον 
Φεβρουάριο του 2007 εγκαινιάστηκε δημόσια διαβούλευση για την κοινωνική 
πραγματικότητα της Ευρώπης. Με βάση τα αρχικά αποτελέσματα της διαβούλευσης, η 
ανακοίνωση με τίτλο «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό όραμα για 
την Ευρώπη του 21ου αιώνα» που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2007 διατυπώνει σειρά 
πιθανών απαντήσεων στις κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                               
1 COM (2006) 211.
2 Βλ. «Η κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης. Έγγραφο διαβούλευσης του Σώματος Συμβούλων 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής» στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf

3 COM (2007) 726.
4 COM(2005) 33.
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Με βάση την εν λόγω διαβούλευση, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προέβαινε σε κατάρτιση 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας για τα μέσα του 2008. Βασιζόμενη σε περίπου 150 
εισηγήσεις που έλαβε μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2008, δημοσίευσε συγκεφαλαιωτική έκθεση5. 
Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών, καθώς και των σχετικών ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων και επ’ευκαιρία του 
Φόρουμ για την Κοινωνική Ατζέντα που διοργανώθηκε στις 5 και 6 Μαΐου 20086.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με την ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2007 για το κοινωνικό όραμα, η Επιτροπή προέβαινε σε 
μια πρώτη επισκόπηση της κοινωνικής πραγματικότητας βάσει της συνεχιζόμενης 
«απογραφής της κοινωνικής πραγματικότητας». Η Επιτροπή σημείωνε ότι οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες υφίστανται ταχείες και βαθιές αλλαγές, τόσο στο οικονομικό όσο και στο 
κοινωνικό πεδίο. Οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από ισχυρές εξωτερικές δυνάμεις, όπως η 
παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή, καθώς και εσωτερικές δυνάμεις, όπως οι 
δημογραφικές και οι κοινωνικές εξελίξεις. Κατά συνέπεια:

 Οι νέοι δεν ξεκινούν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: παρά το γεγονός ότι οι 
νέοι στην ΕΕ διαθέτουν πλούτο ευκαιριών, η σημερινή νέα γενιά βρίσκεται σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητη θέση. Το 2005, το 19% των παιδιών απειλούνταν με φτώχεια ,ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ήταν 16%. Επίσης, υπερβολικά 
υψηλός αριθμός νέων ατόμων στερούνται τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το 
δυναμικό τους και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς 
επίσημο τίτλο σπουδών. Η ανεργία των νέων παραμένει σοβαρό πρόβλημα.

 Οι πολίτες δεν εφοδιάζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν στην κοινωνία της γνώσης: παρότι η ΕΕ είναι σε θέση να επωφεληθεί 
από την παγκοσμιοποίηση, τα οφέλη αυτά δεν μοιράζονται ισομερώς και η 
παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ανασφάλεια. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τους πολίτες της 
με την παροχή εργαλείων που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται 
ευκολότερα στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο και να επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς όσους 
υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες ώστε να αποτρέπεται η περιθωριοποίηση των 
περισσότερο ευάλωτων.

 Η ΕΕ δεν έχει ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αφορούν τις δημογραφικές εξελίξεις και 
την υγεία: ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της υγείας και των συνθηκών εργασίας, όλο και 
περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν τώρα περισσότερα χρόνια και σε καλύτερες συνθήκες
υγείας, ενώ έχει επιμηκυνθεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα της περιόδου 
συνταξιοδότησης. Παρά τη μετανάστευση από τρίτες χώρες, ο συνολικός πληθυσμός της 
ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς με το ποσοστό των ηλικιωμένων να αυξάνεται 
σταθερά. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων αποτελεί πρόκληση εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας.

                                               
5 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_el.htm#, SEC(2008) 1896, ή

συνοπτική παρουσίαση στο παράρτημα 2 της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων.
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html
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 Ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλά στρώματα των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών: Οι ευκαιρίες ζωής στις σημερινές κοινωνίες δεν κατανέμονται 
ισότιμα. Η αποτελεσματική, ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, τη διά βίου μάθηση και 
τις υπηρεσίες υγείας διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, με 
σημαντικό ποσοστό Ευρωπαίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά 
τους να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση και να βρουν μια θέση απασχόλησης. Το 2004, 
περίπου 100 εκατ. Ευρωπαίοι είχαν συνολικές αποδοχές χαμηλότερες από το μέσο 
ευρωπαϊκό εισόδημα των 8.000 ευρώ ετησίως.

 Συνεχιζόμενες διακρίσεις λόγω φύλου και άλλων παραγόντων: η Ευρώπη έχει σημειώσει 
τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, 
έντονες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, τη 
συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την κοινωνική προστασία και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, την υγεία, την επιχειρηματικότητα, τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στον πολιτικό και στον οικονομικό τομέα, καθώς και την επιστήμη και 
τεχνολογία. Επιπλέον, η προστασία που παρέχεται σε τομείς εκτός της απασχόλησης κατά 
των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και 
θρησκευτικών πεποιθήσεων διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

 Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει περισσότερο την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης: 
η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναφέρει ότι παρά την ανάπτυξη της οικονομίας και της 
απασχόλησης, πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, ιδίως γυναίκες, δεν έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλες θέσεις και συνθήκες εργασίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 487 εκατ.
εργαζόμενοι — ή το 16,4 % του συνόλου των εργαζομένων — εξακολουθούν να μην
αμείβονται αρκετά ώστε να μπορέσουν να υπερβούν, με τις οικογένειές τους, το όριο της 
φτώχειας, δηλαδή περισσότερο από 1 US$ ανά άτομο ημερησίως. Η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να αναλαμβάνει ενέργειες για τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας ατζέντας που να 
αντανακλά τα συμφέροντα και τις αξίες μας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της «ατζέντας για 
την αξιοπρεπή εργασία».

 Η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει πολιτικές και μέσα ώστε να αντεπεξέλθει στις νέες 
κοινωνικές πραγματικότητες: Πολλές άλλες πολιτικές πέραν του τομέα της απασχόλησης 
και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως αυτές για το περιβάλλον, τη μακροοικονομία, την 
εσωτερική αγορά, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχουν σημαντικότατο κοινωνικό 
αντίκτυπο. Μπροστά στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες, οι οποίες είναι πολυπρόσωπες 
και σύνθετες, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες 
κοινές και διατομεακές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα συνδυάζουν όλες τις 
σχετικές πολιτικές, καθώς και εάν πρέπει να επανεξεταστούν τα εργαλεία που διαθέτει η 
ΕΕ για την υποστήριξη και συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών.

4. ΣΤΟΧΟΙ

Ανταποκρινόμενη στο πρόβλημα όπως έχει οριστεί, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ευζωία και 
την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών, έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, και:

 βελτιώνοντας τις ευκαιρίες ζωής των νέων·

 προωθώντας νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
καλύτερη απασχόληση·



EL 5 EL

 διασφαλίζοντας υγιέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή·

 καταπολεμώντας τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

 προωθώντας ακόμη περισσότερο την ισότητα των φύλων και την ισότητα των ευκαιριών·

 διαμορφώνοντας τη διεθνή ατζέντα με σκοπό την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών·

 διασφαλίζοντας τον κατάλληλο συνδυασμό πολιτικών και ενισχύοντας την
αποτελεσματικότητα των μέσων της ΕΕ.

Οι παραπάνω στόχοι είναι απολύτως συμβατοί και συνεκτικοί με άλλες πολιτικές της ΕΕ, και 
ιδιαίτερα την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενιαία αγορά.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πρωτίστως αρμόδια για τις αλλαγές 
πολιτικής που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες κοινωνικές πραγματικότητες και 
να επιτευχθούν ο στόχοι που ορίζονται στην ενότητα 4. Επομένως, το βασικό ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών και, εάν ναι, με ποιον τρόπο. Η εκτίμηση επιπτώσεων 
εξετάζει τρεις επιλογές:

 Επιλογή 1: «καμία αλλαγή στην προσέγγιση – καμία αλλαγή στην πολιτική»: αυτό 
συνεπάγεται συνέχιση τη εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, θεωρώντας ότι 
αντεπεξέρχεται ήδη επαρκώς στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες και ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη για i) νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία (ή αναθεώρησή της), ii) αναθεώρηση των 
υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και iii) περισσότερο συνδυαστικό έργο μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Επιλογή 2: «καμία αλλαγή στην προσέγγιση – αλλαγή στην πολιτική»: όπως και με την 
επιλογή 1, η Επιτροπή θα συνέχιζε να εφαρμόζει το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο. 
Ωστόσο, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, η επιλογή 2 θα σήμαινε ότι το 
υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο δεν αντεπεξέρχεται επαρκώς στις νέες κοινωνικές 
πραγματικότητες και θα προϋπέθετε μια αναθεωρημένη κοινωνική ατζέντα (με 
νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες) ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές 
πραγματικότητες που διαμορφώνονται σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τις κοινωνικές 
υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών. Θα αναλαμβάνονταν επίσης νέες ενέργειες σε 
άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση, υγεία, κοινωνία της πληροφορίας και εσωτερική 
αγορά) με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ανεξάρτητα όμως από το πλαίσιο της 
αναθεωρημένης κοινωνικής ατζέντας.

 Επιλογή 3: «αλλαγή στην προσέγγιση – αλλαγή στην πολιτική»: όπως και με τις επιλογές 
1 και 2, η Επιτροπή θα συνέχιζε να εφαρμόζει το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο. 
Ωστόσο, σε αντίθεση με την επιλογή 2, η επιλογή 3 θα σήμαινε ότι ο διατομεακός 
χαρακτήρας των προβλημάτων που προκύπτουν από τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες 
προϋποθέτει την κινητοποίηση όλων των σχετικών πολιτικών της ΕΕ μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση που θα εκτεινόταν πέρα από τους τομείς της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των ευκαιριών για να συμπεριλάβει και τις 
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πολιτικές για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία της πληροφορίας, την εσωτερική 
αγορά, τη μακροοικονομία, το περιβάλλον και τις εξωτερικές πολιτικές. Η επιλογή 3 θα 
προϋπέθετε την κατάρτιση μιας ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας που θα συγκέντρωνε 
όλες τις συναφείς πολιτικές και θα κεφαλαιοποιούσε το μεταξύ τους αναξιοποίητο 
δυναμικό με βάση τρεις πυλώνες: τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη.

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την επιλογή 1, το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο και οι υφιστάμενες πολιτικές
θα διατηρούσαν τη σημερινή τους μορφή, ενώ η ανταπόκριση στις νέες κοινωνικές 
πραγματικότητες θα αποτελούσε πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μη 
προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες θα είχε πιθανότατα 
αρνητικό αντίκτυπο σε τέσσερις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
πολιτική) και σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλίμακα. Η ΕΕ δεν θα διαδραμάτιζε 
πλέον καταλυτικό ρόλο για την αλλαγή και δεν θα κατόρθωνε να παρακολουθήσει την 
εξέλιξη των ζητημάτων. Από άποψη ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η Επιτροπή δεν θα 
μπορούσε να καταδείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την ευζωία των ευρωπαίων 
πολιτών, σε αντίθεση με τις προσδοκίες τους. Αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της 
ΕΕ.

Σύμφωνα με την επιλογή 2, η Επιτροπή θα πρότεινε μια αναθεωρημένη κοινωνική ατζέντα 
που θα περιοριζόταν στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της 
ισότητας των ευκαιριών. Η ανάλυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
διάστασης έχει δείξει ότι ο συνολικός αντίκτυπος θα ήταν θετικός. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ 
θα έδειχνε να ανταποκρίνεται στην ανησυχίες των πολιτών, ο συνολικός αντίκτυπος της 
δράσης της θα ήταν πιθανότατα περιορισμένος, λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης κάλυψης 
(μη κινητοποίηση άλλων πολιτικών απέναντι στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες) και της 
αδυναμίας ανταπόκρισης (μη ανταπόκριση σε όλες τις προσδοκίες των πολιτών).

Σύμφωνα με την επιλογή 3, η ΕΕ θα κινητοποιούσε όλες τις συναφείς πολιτικές της 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες. Αυτό θα έδινε τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπλέον, 
η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα ολοκληρωμένη (θα εκτεινόταν και σε τομείς πέραν 
της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των ευκαιριών), 
αποτελεσματική και συνεπής. Δεν θα δημιουργούσε μια νέα διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ αλλά 
θα υποστήριζε τις υπάρχουσες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας στρατηγικής της 
Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Θα υποστήριζε τις δραστηριότητες εκ μέρους των κρατών μελών και θα διασφάλιζε τον 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τέλος, από την εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει σαφώς ότι η αναθεώρηση των υφιστάμενων εργαλείων θα 
μεγιστοποιούσε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δράσης της ΕΕ.

Συμπερασματικά, η προτιμώμενη επιλογή είναι η επιλογή 3 («Μια ανανεωμένη κοινωνική 
ατζέντα για τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη»).
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7. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η βασική ευθύνη για τις αλλαγές επί των πολιτικών που απαιτούνται για την ανταπόκριση 
στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες ανήκει στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η διαβούλευση για 
την κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα εξαρτάται από την αξιοπιστία των κοινωνικών 
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάληψη δράσης από την ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
προϋποθέτει την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει έναν πιο προορατικό ρόλο σε επίπεδο ΕΕ που θα λειτουργεί 
καταλυτικά για τις αλλαγές και να κατευθύνει, να υποστηρίζει και να συνοδεύει τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, η Επιτροπή 
προτίθεται να καταθέσει νέες πρωτοβουλίες είτε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση είτε προς 
έγκριση σε μετέπειτα στάδιο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή θα προβαίνει σε εκτιμήσεις
επιπτώσεων επί των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων7. Οι εκάστοτε αξιολογήσεις επιπτώσεων θα 
προσεγγίζουν με λεπτομερέστερο τρόπο τις πτυχές που αφορούν την επικουρικότητα και την 
προστιθέμενη αξία.

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία συνίσταται κυρίως στα ακόλουθα:

 καθορισμός πλαισίων πολιτικής για ανάληψη δράσης·

 τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών και διασφάλιση ισότιμων όρων·

 ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών·

 υποστήριξη ενεργειών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

 ευαισθητοποίηση και δημιουργία μιας ισχυρής βάσης γνώσεων.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα για «τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη» δεν 
θεσπίζει μια ξεχωριστή διαδικασία. Υποστηρίζει και συνδέεται στενά με τρέχουσες 
διαδικασίες, όπως η στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ενιαία αγορά και οι διαδικασίες της ανοιχτής 
μεθόδου συντονισμού στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, 
της παιδείας και της νεολαίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες προβλέπουν ξεχωριστούς 
μηχανισμούς παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης. Αυτό θα πρέπει να 
συνεχίσει να ισχύει, χωρίς να προστεθεί ένας ακόμη μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για την 
εφαρμογή της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας.

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα υποστηρίζεται από ένα σύνολο νομοθετικών και μη 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, που συχνά συνοδεύονται από τους δικούς τους μηχανισμούς 
εκτίμησης επιπτώσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, δεν 
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προβλέπονται συμπληρωματικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
επιμέρους πρωτοβουλιών, παρότι πρέπει να διασφαλίζεται η μεταξύ τους συνοχή.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ανανεωμένης κοινωνικής 
ατζέντας το 2010. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας 
οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της συνθήκης της Λισσαβώνας. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή θα 
εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα για «τις ευκαιρίες, την 
πρόσβαση και την αλληλεγγύη».
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