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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Η υποβολή της παρούσας ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης η οποία σηµατοδοτεί την 
έναρξη του πρώτου «Ευρωπαϊκού Εξαµήνου», γίνεται σε σηµείο καµπής για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μετά από δύο έτη, η Ευρώπη βγαίνει αργά από την ύφεση. Η ισχύς και ο ρυθµός 
ανάκαµψης αυξάνονται µολονότι διατηρούνται οι αβεβαιότητες στις εθνικές αγορές και ο 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας εξακολουθεί να υφίσταται διορθώσεις και µεταρρυθµίσεις.  

Καθώς αρχίζουν να βελτιώνονται οι προοπτικές, είναι καιρός για αποφασιστικές δράσεις 
πολιτικής. Η έξοδος της Ευρώπης από την κρίση δεν ισοδυναµούσε ποτέ µε απλή επιστροφή 
στην προηγούµενη κατάσταση. Η κρίση έφερε στο φώς θεµελιώδεις αδυναµίες της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας και αποκάλυψε αυξανόµενες εσωτερικές ανισορροπίες. Η ανάκαµψη 
που βασίζεται σε διατηρήσιµη ανάπτυξη και δηµιουργεί απασχόληση θα είναι δυνατή µόνον 
εάν θεραπευθούν οι υποκείµενες διαρθρωτικές αδυναµίες και η Ευρώπη µπορέσει να 
χρησιµοποιήσει την κρίση ως έναυσµα για µια βαθειά αλλαγή της οικονοµικής της δοµής.  

Ωστόσο, ενώ η Ευρώπη περιόρισε και απορρόφησε τον αντίκτυπο της κρίσης σχετικά 
καλύτερα από άλλα µέρη του κόσµου, ο ρυθµός της ανάκαµψής της από την παγκόσµια 
αναταραχή κινδυνεύει να είναι βραδύτερος. Η κρίση επιδείνωσε ακόµη περισσότερο την 
απόκλιση παραγωγικότητας της εργασίας σε σχέση µε τις ΗΠΑ. Η ανταγωνιστικότητα ως 
προς τις τιµές και το κόστος παραµένει προβληµατική. Οι αναδυόµενες οικονοµίες 
επανέρχονται σε φάση ανάπτυξης µε ταχύτερους ρυθµούς από την ΕΕ παρά το γεγονός ότι 
ορισµένες από αυτές αντιµετωπίζουν εξίσου σοβαρές οικονοµικές προκλήσεις.  

Η «Ευρώπη 2020» είναι το θεµατολόγιο που η ΕΕ και τα κράτη µέλη της έχουν αποφασίσει 
ότι «θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάµψει από την κρίση και να βγει από αυτήν ισχυρότερη, 
τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς»1. Η έξοδος της Ευρώπης από την κρίση απαιτεί ένα 
συντονισµένο και περιεκτικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που καλύπτει την δηµοσιονοµική 
εξυγίανση, την επάνοδο σε υγιείς µακροοικονοµικές συνθήκες και στην επίσπευση των 
µέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης.  

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της φέρουν συλλογικά την ευθύνη της ανάληψης των αναγκαίων, 
αλλά δύσκολων, διαρθρωτικών και προορατικών µεταρρυθµίσεων ταυτόχρονα µε την 
επαναφορά της τάξης στα δηµόσια οικονοµικά τους και την αποκατάσταση υγιών 
µακροοικονοµικών συνθηκών.  

Η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τον συντονισµό των µεταρρυθµίσεων και των οικονοµικών 
πολιτικών προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η µακροοικονοµική προσαρµογή, η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση και οι µεταρρυθµίσεις πολιτικής συµπορεύονται. Μολονότι η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, δεν αρκεί αφ' 
εαυτής ως κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη. Ελλείψει προδραστικών πολιτικών, η 

                                                 
1 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2010. 
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δυνητική ανάπτυξη είναι πιθανό να παραµείνει ασθενής την επόµενη δεκαετία. Η ανάπτυξη 
θα εξαρτηθεί σε αποφασιστικό βαθµό από το περιβάλλον που θα δηµιουργηθεί για τη 
βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Χωρίς ανάπτυξη, η δηµοσιονοµική 
εξυγίανση θα αποτελέσει ακόµη µεγαλύτερη πρόκληση.  

Τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εισήγαγε την ιδέα του "Ευρωπαϊκού 
Εξαµήνου» µε σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά την µακροοικονοµική 
πολιτική και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Το «Ευρωπαϊκό Εξάµηνο» καλύπτει το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους και κατά τη 
διάρκειά του γίνεται ευθυγράµµιση των εκθέσεων που υποβάλλονται βάσει του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης µε τις εκθέσεις που υποβάλλονται βάσει της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και παρέχεται καθοδήγηση πολιτικής, καθώς και συστάσεις στα κράτη µέλη 
πριν την οριστικοποίηση των εθνικών προϋπολογισµών. Αυτό θα ενισχύσει την διάσταση ex 
ante του συντονισµού και της εποπτείας της οικονοµικής πολιτικής στην ΕΕ, και καθιστά 
δυνατό τον συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει ένα κοινό θεµατολόγια σε 
επίπεδο ΕΕ µε εξατοµικευµένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα 
µπορεί να αντλεί εγκαίρως διδάγµατα από τις εθνικές εξελίξεις και τα κράτη µέλη θα 
µπορούν να ενσωµατώνουν την ευρωπαϊκή προοπτική και καθοδήγηση στις εθνικές τους 
πολιτικές για το επόµενο έτος.  

Κατά τον νέο αυτόν κύκλο συντονισµού πολιτικής, η Επιτροπή θα παρουσιάζει κάθε χρόνο, 
στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, την εκτίµησή της ως προς τις κυριότερες 
οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ και θα συνιστά δράσεις προτεραιότητας για 
την ανταπόκριση σε αυτές. Με βάση την επισκόπηση αυτή το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
θα παρέχει καθοδήγηση για τις επερχόµενες βασικές προκλήσεις. Στη συνέχεια, τα κράτη 
µέλη, λαµβάνοντας υπόψη την καθοδήγηση αυτή, θα χαράζουν τις µεσοπρόθεσµες 
δηµοσιονοµικές στρατηγικές τους στα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης που 
καταρτίζουν και τα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων θα καθορίζουν τα µέτρα που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της «Ευρώπη 2020» και την αντιµετώπιση των 
εµποδίων στην ανάπτυξη. Αµφότερα τα έγγραφα θα υποβάλλονται ταυτόχρονα έως τα µέσα 
Απριλίου. Κατά την τελική φάση του «Εξαµήνου», µε βάση συστάσεις από µέρους της 
Επιτροπής, το Συµβούλιο θα εκδίδει ειδικές κατά χώρες συστάσεις πολιτικής πριν από το 
καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη τις 
συνεισφορές αυτές κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών τους για το επόµενο έτος. 

Για το πρώτο «Ευρωπαϊκό Εξάµηνο», η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης εστιάζεται σε 
βασικά µηνύµατα για τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα από τα 
κράτη µέλη. Η ανάλυση που αποτελεί τη βάση των µηνυµάτων αυτών εκτίθεται σε τρεις 
συνοδευτικές εκθέσεις. 

1. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η δράση σε επίπεδο κράτους µέλους είναι αποφασιστικής σηµασίας για την αποφυγή 
«ενός σεναρίου χαµένης δεκαετίας»... 

Η έρευνα για την µακροοικονοµική κατάσταση και την κατάσταση στην αγορά εργασίας 
στην ΕΕ δείχνει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να ενεργήσουν το 2011 και το 2012 για να 
αποφευχθεί η ολίσθηση σε µια κατάσταση βραδύρρυθµης ανάπτυξης µε λίγες νέες θέσεις 
απασχόλησης («σενάριο χαµένης δεκαετίας»). Το πλέον επείγον είναι να σπάσει ο φαύλος 
κύκλος του µη διατηρήσιµου χρέους, της αναστολής της δραστηριότητας στις 
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χρηµατοπιστωτικές αγορές και των χαµηλών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης που έχει 
παρατηρηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποκατασταθούν οι 
δηµοσιονοµικές πολιτικές και να προστατευθούν ταυτόχρονα οι πολιτικές που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, αφενός, και να λυθούν γρήγορα τα προβλήµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε 
σκοπό την ανάκαµψή του. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ταχεία µείωση της ανεργίας και 
η εφαρµογή αποτελεσµατικών µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας ώστε να 
δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Η αντιµετώπιση των 
προτεραιοτήτων αυτών θα είναι αποτελεσµατική µόνον εφόσον συνοδεύονται ταυτόχρονα 
από σηµαντική προσπάθεια αναθέρµανσης της ανάπτυξης.  

Οι µεταρρυθµίσεις για να είναι επιτυχείς θα πρέπει να περιλαµβάνουν βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και προϊόντων, τόνωση της καινοτοµίας και βελτίωση των 
συνθηκών πλαισίωσης για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Αυτό 
θα προσελκύσει µεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που, µε τη σειρά τους, θα συµβάλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών. Από πλευράς αγοράς εργασίας, οι 
µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να εστιάζονται στην αντιµετώπιση της χαµηλής συµµετοχής 
ορισµένων κατηγοριών ατόµων στην αγορά εργασίας και της κακής λειτουργίας της αγοράς 
εργασίας. Τέτοιες πολιτικές θα έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην δηµοσιονοµική 
εξυγίανση µέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και της µείωσης των δηµοσίων 
δαπανών για κοινωνικές µεταβιβάσεις, ενώ θα συµβάλουν και στη µείωση του κινδύνου 
εµφάνισης µακροοικονοµικών ανισορροπιών στο µέλλον. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
µπορούν να αποφέρουν σηµαντικά οφέλη ακόµη και βραχυπρόθεσµα. Η βελτίωση της 
κατάστασης τόσο από άποψη παραγωγής όσο και από άποψη απασχόλησης βασίζεται στη 
βελτίωση των συνθηκών πλαισίωσης και σε µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και 
εργασίας. 
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Πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι εµβληµατικές πρωτοβουλίες και οι µηχανισµοί µόχλευσης 
της ΕΕ για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών. 

Οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα συµβάλουν επίσης σε περισσότερη ανάπτυξη µε τρόπο έξυπνο, 
διατηρήσιµο και χωρίς διακρίσεις. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο θεµατολόγιο 
που θα πρέπει να επιτευχθεί µε επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες, καθώς και µε παράλληλη 
δράση σε οριζόντιες πρωτοβουλίες µε σκοπό τη στήριξη της στρατηγικής. 

Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες στην Στρατηγική «Ευρώπη 
2020»2. Κάθε µια από τις πρωτοβουλίες αυτές αφορά συγκεκριµένα θέµατα και περιλαµβάνει 
µέτρα ειδικά για συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής. Η πραγµατική τους σηµασία έγκειται στο 
γεγονός ότι συνδέονται στενά µεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται. Συνεπώς, ορισµένα 
βασικά µέτρα, όπως η ανάγκη για ένα νέο σύστηµα δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
έχουν σηµασία για περισσότερες εµβληµατικές πρωτοβουλίες - στην συγκεκριµένη 
περίπτωση για την Ένωση Καινοτοµίας, τη Βιοµηχανική Πολιτική και για το Ψηφιακό 
Θεµατολόγιο. 

H υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εξαρτάται επίσης από την αποτελεσµατική 
κινητοποίηση και την επανεστίαση όλων των µηχανισµών και εργαλείων της ΕΕ για τη 
στήριξη των µεταρρυθµίσεων. Προς τούτο, η στρατηγική απαιτεί την ανάληψη δράσης µε 
σκοπό την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, του προϋπολογισµού της ΕΕ και των εργαλείων 
εξωτερικής οικονοµικής δράσης και τον προσανατολισµό τους προς την υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:  

– Σύµφωνα µε τη δέσµευση αυτή, η Επιτροπή εγκαινίασε συζήτηση για µια µελλοντική 
«Πράξη για την ενιαία αγορά», για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς και την 
αξιοποίηση νέων πηγών ανάπτυξης3,  

– Η ανακοίνωση για την «Επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ», καθορίζει γενικούς 
προσανατολισµούς και δυνατές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο µε τον οποίο ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να στηρίξει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προτεραιότητες της στρατηγικής αυτής στην 
πολιτική δαπανών της ΕΕ4,  

– Τέλος, η ανακοίνωση «Εµπόριο, ανάπτυξη και παγκόσµιες υποθέσεις - Η εµπορική 
πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ» προσδιορίζει 
τον τρόπο µε τον οποίο η εµπορική και επενδυτική πολιτική µπορούν να αποτελέσουν 
βασική κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της οικονοµίας5. 

                                                 
2 Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη (COM(2010) 245 τελικό/2, της 19.5.2010), Νεολαία σε κίνηση 

(COM(2010) 477, της 15.9.2010), Ένωσης καινοτοµίας (COM(2010) 456, της 6.10.2010), Μια 
βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης (COM(2010) 614, της 27.10.2010) Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Ευρωπαϊκή συµβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010) 
682, της 23.11.2010), Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού: Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού (COM(2010) 758, της 15.12.2010). Εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους» θα παρουσιαστεί στα τέλη Ιανουαρίου 2011. 

3 «Προς µια Πράξη για την Ενιαία αγορά» (COM(2010) 608 της 27.10.2010). 
4 «Η επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ» (COM(2010) 700 της 19.10.2010. 
5 «Εµπόριο, ανάπτυξη και παγκόσµιες υποθέσεις: Η εµπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ», (COM(2010) 612 της 9.11.2010). 
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Προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαµβάνει ευρύ φάσµα ολοκληρωµένων µεταρρυθµίσεων 
πολιτικής που θα πρέπει να εφαρµοστούν τα επόµενα έτη. Για να ανταποκριθεί στην κλίµακα 
και στον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης που αντιπροσωπεύει η επιτάχυνση της 
οικονοµικής ανάκαµψης και της δηµιουργίας απασχόλησης, το 2011 και το 2012, οι 
προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην υιοθέτηση των µέτρων εκείνων τα 
οποία µπορούν να στηρίξουν µε τον αµεσότερο τρόπο τις µεταρρυθµίσεις των κρατών µελών, 
δεν απαιτούν µεγάλες δηµόσιες επενδύσεις και έχουν τον µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εστιαστεί σε έναν 
συγκεκριµένο αριθµό µέτρων προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό την τόνωση της 
ανάπτυξης. Τα µέτρα αυτά, που έχουν επιλεγεί από πολιτικές εντεταγµένες στις εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες, πρέπει να παρέχουν σαφή οικονοµικά πλεονεκτήµατα σε 
βραχυπρόθεσµο/µεσοπρόθεσµο ορίζοντα και να µπορούν να υιοθετηθούν σχετικά γρήγορα. 
Για παράδειγµα, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη µετάβαση της ενιαίας αγοράς σε ένα νέο 
στάδιο µε την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού του τοµέα των υπηρεσιών, την προσέλκυση 
ιδιωτικού κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση ταχέως αναπτυσσόµενων καινοτόµων εταιρειών, 
τον εκσυγχρονισµό του τρόπου καθορισµού προτύπων και των καθεστώτων που διέπουν την 
διανοητική ιδιοκτησία και τη δηµιουργία αποτελεσµατικής ως προς το κόστος πρόσβασης 
στην ενέργεια. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης µέτρα όσον αφορά τον ΦΠΑ, την κοινή 
ενοποιηµένη βάση για τον φόρο εταιρειών και την φορολόγηση της ενέργειας προκειµένου να 
βελτιωθεί το φορολογικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, να καταπολεµηθεί η διπλή 
φορολόγηση και να υλοποιηθεί η ατζέντα της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια. 

Η σηµασία των τοµέων παροχής υπηρεσιών τόσο καθαυτών, όσο και ως πηγής εισροών για 
άλλους τοµείς, καθιστά την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες σηµαντική 
κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης για τις οικονοµίες της 
ΕΕ. Η πλήρης εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα αυξήσει τον ανταγωνισµό, θα 
εκσυγχρονίσει το κανονιστικό πλαίσιο και θα δώσει ώθηση σε σηµαντικές διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την εµβάθυνση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών. 

Μέτρα που θα προωθούν την ανοικτότερη και αποτελεσµατικότερη ανάθεση δηµόσιων 
συµβάσεων µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το κόστος για τον δηµόσιο τοµέα και να 
ενισχύσουν τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές. Η αποτελεσµατική χρήση των πόρων που 
εξοικονοµούνται µπορεί να έχει αξιόλογα µακροοικονοµικά οφέλη. Η βελτίωση της 
πρόσβασης στις αγορές δηµοσίων συµβάσεων τρίτων χωρών µπορεί επίσης να αποφέρει 
οφέλη στην Ευρώπη. 

Η βελτίωση της υποδοµής στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας, των µεταφορών και της 
τεχνολογίας πληροφορικής (ιδίως η ευρυζωνική τεχνολογία), που µπορεί να συµβάλει στην 
προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, συνάδει µε τους µακροπρόθεσµους στόχους 
της µείωσης της κατανάλωσης άνθρακα. Από την άποψη αυτή, η προσφυγή σε καινοτόµους 
τρόπους χρηµατοδότησης περιλαµβανοµένης της έκδοσης ενωσιακών οµολόγων εκτέλεσης 
έργων µπορεί να συµβάλει στην προσαρµογή του δυναµικού της οικονοµίας.  

Σε µικροοικονοµικό επίπεδο, η αύξηση του ανταγωνισµού στους τοµείς των µεταφορών και 
της ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας ως 
αποτέλεσµα της εισόδου στην αγορά νέων προµηθευτών και της µείωσης των τιµών, καθώς 
και σε ορθολογικότερη αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού και του κεφαλαίου µέσω της 
καινοτοµίας. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, τα µέτρα αυτά µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
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της οικονοµικής δραστηριότητας δεδοµένου ότι τα απορρέοντα οφέλη στους τοµείς των 
µεταφορών και της ενέργειας µπορούν να εξαπλωθούν στην υπόλοιπη οικονοµία λόγω της 
σπουδαιότητας των δύο αυτών τοµέων στο κόστος παραγωγής άλλων τοµέων 
δραστηριότητας.  

Η βιοµηχανία και η µεταποίηση αποτελούν σηµαντική πηγή ιδιωτικής καινοτοµίας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ καλύπτουν την πλειονότητα των εξαγωγών της ΕΕ. Η 
ανάκαµψη των τοµέων αυτών είναι θεµελιώδης για την οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η 
ύπαρξη µιας ενιαίας αγοράς περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργεί καλά, 
θα προσφέρει µεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτοµίας και απασχόλησης.  

Σε ό,τι αφορά τον καθορισµό προτύπων, η πρωτοπορία έχει θεµελιώδη σηµασία. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει µέτρα για την επίσπευση και τον εκσυγχρονισµό του 
καθορισµού προτύπων στην Ευρώπη, περιλαµβανοµένης της ΤΠΕ. Στον ταχέως 
εξελισσόµενο και διασυνδεδεµένο τοµέα της ΤΠΕ, αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Η 
Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης ειδικά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα συµβάλουν στη 
δηµιουργία µιας αγοράς καινοτόµων προϊόντων και τεχνολογιών, που εξοικονοµούν πόρους 
και συνεπάγονται χαµηλά επίπεδα εκποµπών άνθρακα .  

Για να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει, το 2011, ένα ακόµη εύχρηστο νοµικό µέσο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
δικαίου των συµβάσεων, το οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές µπορούν να επιλέξουν 
για τις συναλλαγές τους εντός της ενιαίας αγοράς. Επίσης, θα εκδώσει κανονισµό που θα 
απλουστεύσει την διασυνοριακή είσπραξη οφειλών, µεταξύ άλλων, µε την έκδοση διαταγών 
τραπεζικής κατάσχεσης. Αυτό θα συµβάλει στην αντιµετώπιση της παρούσας κατάστασης 
στην οποία µόνον το 37% των διασυνοριακών οφειλών µπορεί να εισπραχθεί στην ΕΕ. 

Προκειµένου να τερµατιστεί το αδιέξοδο της παρούσας κατάστασης στην οποία ο νόµος δεν 
επιτρέπει πάντοτε την πρόσβαση σε επιγραµµικό περιεχόµενο εντός της ΕΕ, η Επιτροπή θα 
υποβάλλει πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διανοητική ιδιοκτησία που θα δώσει 
ώθηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο και ειδικότερα στους ψηφιακούς κλάδους. 

Όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις, µια δέσµη µέτρων, όπως το διαβατήριο επιχειρηµατικού κεφαλαίου, που θα 
απέβλεπε στην άρση των διασυνοριακών φραγµών που ανακύπτουν από τις αποκλίσεις 
µεταξύ εθνικών νοµοθεσιών, περιλαµβανοµένων των φορολογικών εµποδίων, θα συνέβαλλε 
στη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων λόγω µικρότερων 
επασφαλίστρων κινδύνου και µε τον τρόπο αυτόν θα στήριζε την καινοτοµία. Η Επιτροπή θα 
ασχοληθεί επίσης µε το θέµα της προσέλκυσης µακροπρόθεσµων ξένων επενδυτών στην ΕΕ. 

2. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2010, που ενέκρινε την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και τους πέντε βασικούς στόχους για την ΕΕ, κάλεσε τα κράτη µέλη να ενεργήσουν τώρα 
«για την εφαρµογή αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να 
οριστικοποιήσουν ταχέως τους εθνικούς τους στόχους σε στενό διάλογο µε την Επιτροπή, 
λαµβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εναρκτήριες θέσεις τους και τις εθνικές συγκυρίες, και 
σύµφωνα µε τις εθνικές τους διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Πρέπει επίσης να εντοπίσουν τα 
κύρια εµπόδια στην ανάπτυξη και να επισηµάνουν στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεών 
τους µε ποιον τρόπο προτίθενται να τα εξαλείψουν». 
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Το φθινόπωρο του 2010, τα κράτη µέλη συνεργάστηκαν στενά µε την Επιτροπή για τον 
καθορισµό εθνικών στόχων και την ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρµογή τους. 
Κλήθηκαν να υποβάλουν έως τα µέσα Νοεµβρίου σχέδιο του εθνικού τους προγράµµατος 
µεταρρυθµίσεων, το οποίο θα αναφέρει τους προγραµµατιζόµενους εθνικούς στόχους και τις 
µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για την επίτευξή τους και την άρση των χρόνιων φραγµών 
ανάπτυξης. Το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος καθορίζει µόνο του το επίπεδο των φιλοδοξιών 
του σε σχέση µε τους γενικότερους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποτελεί 
σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής που εξασφαλίζει ότι την «πολιτική υιοθέτηση» 
των εθνικών στόχων δηλαδή ότι αποτελούν αντικείµενο εσωτερικού πολιτικού διαλόγου.. 

Εκτός από δύο κράτη µέλη, όλα τα άλλα έχουν καθορίσει εθνικούς στόχους. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, τα κράτη µέλη καθόρισαν µόνον προσωρινούς ή ποιοτικούς στόχους. Πέραν 
αυτού, λόγω του προκαταρκτικού χαρακτήρα των συζητήσεων, ορισµένοι στόχοι έχουν τη 
µορφή φάσµατος τιµών ή «ελάχιστης τιµής στόχου» µε βάση τις τρέχουσες πολιτικές. 

Μολονότι δεν µπορούν να συναχθούν τελικά συµπεράσµατα από τα προκαταρκτικά στοιχεία 
που παρέχουν τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, ορισµένες γενικές τάσεις είναι 
ορατές. Υπάρχει κίνδυνος για σχετικά χαµηλά επίπεδα φιλοδοξίας κατά τον καθορισµό των 
εθνικών στόχων και υπερβολικής έµφασης στον βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, χωρίς να δίνεται 
επαρκής προσοχή στην χάραξη της πορείας των µεταρρυθµίσεων για το σύνολο της περιόδου 
έως το 2020. Σκοπός δεν είναι µόνον να τεθεί κάποιο αριθµητικό µέτρο αναφοράς, αλλά να 
δηµιουργηθεί σε κάθε κράτος µέλος η επιθυµία να καταβληθούν επίπονες προσπάθειες για 
την επίτευξη µετρήσιµης προόδου σε βασικούς τοµείς που συνοψίζονται στους πέντε 
βασικούς στόχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άθροιση των προσωρινών εθνικών 
στόχων δείχνει ότι η ΕΕ έχει ακόµη δρόµο µέχρι να επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Είναι κατανοητό ότι για ορισµένα κράτη 
µέλη µπορεί να είναι δύσκολο να αναλάβουν φιλόδοξες δεσµεύσεις σε περίοδο οικονοµικής 
αβεβαιότητας. Ωστόσο, µε την λογική των µακροπρόθεσµων εθνικών προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων, αυτό που έχει σηµασία είναι να χαραχθεί µια πορεία που λαµβάνει µεν 
υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, αλλά αποβλέπει στην επίτευξη του απαιτούµενου 
αποτελέσµατος στο τέλος της περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη 
φορά που εφαρµόζεται µια νέα προσέγγιση και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει 
κάθε κράτος µέλος στον καθορισµό πιο φιλόδοξων στόχων σε εποχή δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης, η Επιτροπή προτείνει να γίνει ενδιάµεση επανεξέταση το 2014. Αυτό θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να εξακριβώσει αν µπορεί να επιτευχθεί ο επιθυµητός βαθµός προόδου και 
να λάβει επιπρόσθετα µέτρα αν το κρίνει αναγκαίο. 

Στην επόµενη ενότητα ακολουθεί προκαταρκτική επισκόπηση των σχεδίων για τους εθνικούς 
στόχους όπως έχουν σήµερα και όπως εµφανίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος. Έως τον 
Απρίλιο του 2011, όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν αναλάβει δεσµεύσεις για την 
επίτευξη συγκεκριµένων εθνικών στόχων που καλύπτουν και τους πέντε βασικούς στόχους 
της ΕΕ. Από το επόµενο έτος, η «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης» θα παρακολουθεί 
στενότερα την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των βασικών στόχων µε κριτήριο αναφοράς 
τους οριστικοποιηµένους εθνικούς στόχους.  

2.1. Απασχόληση 

Ο βασικός στόχος για την ΕΕ είναι ποσοστό απασχόλησης 75% για γυναίκες και άνδρες 
ηλικίας 20-64 ετών έως το 2020, που θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω της αύξησης της 
συµµετοχής νέων ατόµων, µεγαλύτερης ηλικίας ατόµων και χαµηλής ειδίκευσης ατόµων 
καθώς και µέσω της καλύτερης ένταξης των νόµιµων µεταναστών. Το χαµηλό επίπεδο 
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συµµετοχής στην αγορά εργασίας αποτελεί µια από τις χρόνιες και βασικές διαρθρωτικές 
αδυναµίες της Ευρώπης. Πριν από την κρίση, τα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη ήταν 
κατά αρκετές ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από εκείνα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η 
κρίση επιδείνωσε δραµατικά την ανεργία, ενώ οι δηµογραφικές αλλαγές απειλούν να 
συρρικνώσουν ακόµη περισσότερο το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό. Η αύξηση της 
συµµετοχής στην αγορά εργασίας θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη µελλοντική ανάπτυξη της 
Ευρώπης.  

Από την ανάλυση των σχεδίων των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων απορρέει ότι τα 
κράτη µέλη έχουν ενστερνιστεί τον στόχο αυτόν και ότι σε µεγάλο βαθµό έχουν αρχίσει να 
ασχολούνται µε τα αδιέξοδα στην αγορά εργασίας. Τα περισσότερα κράτη µέλη επέλεξαν ως 
στόχο µια συγκεκριµένη τιµή ποσοστού, ενώ αρκετές, δηλαδή η Αυστρία, το Βέλγιο, η 
Κύπρος, η Ιταλία και η Σλοβακία έχουν προτείνει ένα φάσµα τιµών. Οι Κάτω Χώρες και το 
Ηνωµένο Βασίλειο δεν έχουν ακόµη καθορίσει επίσηµα εθνικό στόχο. Οι προτεινόµενοι 
στόχοι κυµαίνονται από 62,9% (Μάλτα) έως 80% (Σουηδία). 

Εάν µπορούσαν όλα τα κράτη µέλη να επιτύχουν τον εθνικό στόχο που έχουν θέσει για το 
2020 ή να επιτύχουν την χαµηλότερη τιµή από το φάσµα τιµών που έχουν θέσει ως στόχο, το 
µέσο ποσοστό απασχόλησης ΕΕ µεταξύ των κρατών µελών που έχουν καθορίσει εθνικό 
στόχο θα ανερχόταν σε 72,4%. Εάν µπορούσαν όλα τα κράτη µέλη να επιτύχουν την ανώτατη 
τιµή του φάσµατος που έχουν θέσει ως στόχο, το εν λόγω µέσο ποσοστό απασχόλησης στην 
ΕΕ θα ήταν 72,8%. Με άλλα λόγια, λαµβάνοντας ως βάση τους σηµερινούς εθνικούς στόχους 
για τα ποσοστά απασχόλησης, η ΕΕ ως σύνολο θα υπολείπετο του στόχου του 75³% κατά 2,2-
2,6 ποσοστιαίες µονάδες.  

2.2. Έρευνα & Aνάπτυξη  

Η Ευρώπη υστερεί σηµαντικά έναντι των ΗΠΑ και άλλων προηγµένων οικονοµιών τόσο από 
άποψη επιπέδου επενδεδυµένων πόρων, ιδίως πόρων του ιδιωτικού τοµέα, όσο και από 
άποψη αποτελεσµατικότητας των δαπανών. Μια τέτοια απόσταση επηρεάζει αρνητικά τις 
προοπτικές ανάπτυξης ιδίως στους τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό. Ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» απαιτεί την βελτίωση των συνθηκών E&A µε σκοπό τη αύξηση 
του συνδυασµένου επιπέδου ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων στο 3% του ΑΕΠ 
τουλάχιστον. 

Αν συνυπολογιστούν όλοι οι προσωρινοί εθνικοί στόχοι προκύπτει σε αθροιστικό ποσοστό 
2,7 ή 2,8% του ΑΕΠ το οποίο είναι κατώτερο του αναµενόµενου 3% του ΑΕΠ σε επενδύσεις 
E&A, αλλά αντιπροσωπεύει σηµαντική προσπάθεια, ιδίως υπό τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές 
συνθήκες. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν λάβει µέτρα για τη σηµαντική αύξηση των δηµόσιων 
επενδύσεων στην έρευνα, στην καινοτοµία και στην παιδεία, καθώς αναγνωρίζουν ότι οι 
επενδύσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν την µελλοντική ανάπτυξη. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν 
καθορίσει υψηλούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους παρά το ότι είναι δύσκολο να αναληφθεί 
δέσµευση ως προς την ιδιωτική συνιστώσα του στόχου για την E&A. 

Άλλη συναφής πτυχή των επιδόσεων της ΕΕ όσον αφορά την καινοτοµία, είναι το µερίδιο 
των ταχέως αναπτυσσόµενων καινοτόµων επιχειρήσεων στην οικονοµία6. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να αρχίσουν να προσανατολίζουν τις µεταρρυθµίσεις τους µε στόχο την άρση των 

                                                 
6 Η Επιτροπή αναπτύσσει έναν τέτοιο δείκτη ανταποκρινόµενη στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

- COM(2010) 546, της 6.10.2010, σ. 29. 
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εµποδίων για την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης των 
βασικών συνθηκών και της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση. 

2.3. Κλιµατική δράση και ενεργειακή πολιτική 

Η επίτευξη διατηρήσιµης ανάπτυξης συνεπάγεται τη µεταµόρφωση της Ευρώπης σε µια 
ανταγωνιστική οικονοµία και κοινωνία, που εξοικονοµεί πόρους και έχει χαµηλά επίπεδα 
εκποµπών άνθρακα. Σ' ένα τέτοιο όραµα στηρίζεται και ο τριπλός στόχος που τίθεται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»: µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% 
τουλάχιστον σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30% εάν οι συνθήκες είναι πρόσφορες· 
αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
στην ΕΕ σε 20%· και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.  

Υπάρχουν ήδη εθνικοί στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.  

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, από την ανάλυση των σχεδίων των εθνικών 
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων προκύπτει ότι, στην τρέχουσα φάση, τα κράτη µέλη έχουν 
υιοθετήσει εν µέρει µόνον τον στόχο αυτόν. Ορισµένα κράτη µέλη δεν παρέχουν ενδείξεις για 
τον στόχο αυτόν, ενώ άλλα χρησιµοποίησαν διαφορετικές µεθοδολογίες για να εκφράσουν 
τους εθνικούς τους στόχους. Εξαιτίας των διαφορών αυτών και την ατελούς πληροφόρησης, 
απαιτείται επειγόντως η διευκρίνιση των στόχων που θα πρέπει να επιτύχει κάθε κράτος 
µέλος. 

Ωστόσο, από την προκαταρκτική αξιολόγηση προκύπτει ότι οι συνολικές προσπάθειες θα 
υπολείπονται σηµαντικά (καθώς το ποσοστό θα είναι χαµηλότερο από 10%) του γενικού 
στόχου της ΕΕ που προβλέπει µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% έως το 2020. 
Αυτό προκαλεί ανησυχία διότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο ως 
προς το κόστος τρόπο για τη µείωση των εκποµπών, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας 
και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για να καταστεί η ενεργειακή κατανάλωση 
προσιτότερη και να δηµιουργηθεί απασχόληση. Οµοίως, στον τοµέα του µετριασµού των 
επιπτώσεων στο κλίµα, τα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα µέτρα δεν αρκούν ακόµη για 
την επίτευξη των γενικών στόχων του 2020.  

2.4. Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η προώθηση της καινοτοµίας και της ανάπτυξης απαιτεί επίσης ειδικευµένο και 
εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό. Ένας πληθυσµός µε υψηλή ειδίκευση είναι επίσης καίριας 
σηµασίας στοιχείο για την αναχαίτιση των προκλήσεων της δηµογραφικής αλλαγής και της 
κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η επένδυση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια 
βίου µάθηση αποτελεί, συνεπώς, διάσταση κλειδί για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει έναν διπλό βασικό στόχο όσον αφορά την 
εκπαίδευση: έως το 2020 το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-24 που εγκαταλείπει 
πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι χαµηλότερο από 10%. ενώ τουλάχιστον το 40% των 
νέων ενηλίκων της ΕΕ (ηλικίας 30-34 ετών) θα πρέπει να έχει συµπληρώσει τριτοβάθµια ή 
ισοδύναµη εκπαίδευση. Από την ανάλυση των σχεδίων των ΕΠΜ προκύπτει ότι κατά µέσο 
όρο δίδεται µεγαλύτερη προσοχή στην ανάλυση τρεχουσών προκλήσεων και δυνατών 
απαντήσεων σε αυτές σε σχέση µε την κατάρτιση συγκεκριµένων προγραµµάτων και µέτρων 
µεταρρυθµίσεων. Στα περισσότερα σχέδια ΕΠΜ δεν είναι σαφές αν τα µέτρα που 
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περιγράφουν λαµβάνονται σε απόκριση ή τουλάχιστον προσαρµόζονται στις προτεραιότητες 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

Όλα τα σχέδια ΕΠΜ καθορίζουν εθνικούς στόχους για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
της σχολικής εκπαίδευσης και την αύξηση του αριθµού των αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο (το οποίο δεν έχει καθορίσει στόχους) και τις 
Κάτω Χώρες (που έχει καθορίσει στόχους για την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής 
εκπαίδευσης αλλά όχι για τους αποφοίτους της τριτοβάθµιας). 

Όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης, ενώ ορισµένα κράτη µέλη 
έχουν καθορίσει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, η συνολική προσπάθεια φαίνεται πιθανό να 
καταλήξει σε υστέρηση της Ευρώπης έναντι του στόχου του 10% για το 2020. Λαµβάνοντας 
υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στα σχέδια ΕΠΜ, χωρίς τις χώρες που δεν τους έχουν 
ακόµη καθορίσει (ΗΒ για αµφότερους τους στόχους, Κάτω Χώρες για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση), προβλέπεται ότι έως το 2020 το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής 
εκπαίδευσης θα είναι 10,5% µε αποτέλεσµα να µην επιτευχθεί ο κοινός ευρωπαϊκός στόχος 
του 10%. Σε απόλυτους αριθµούς αυτό σηµαίνει ότι το 2020 περίπου 200 000 επιπλέον νέοι 
Ευρωπαίοι θα έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους. 

Οµοίως, οι υποβληθέντες έως σήµερα στόχοι για την συµπλήρωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
δεν αρκούν για να επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος για το 2020. Με συνολικό ποσοστό 
συµπλήρωσης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 37,3% έως το 2020, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο 
κοινός ευρωπαϊκός στόχος του 40%. Σε απόλυτους αριθµούς αυτό σηµαίνει ότι το 2020 θα 
υπάρχουν περίπου 800 000 λιγότεροι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 30-34 
ετών από ό,τι εάν είχε επιτευχθεί ποσοστό 40%.  

2.5. Κοινωνική ένταξη/καταπολέµηση της φτώχειας  

∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνον εάν όλα τα κοινωνικά στρώµατα 
ωφελούνται από αυτήν. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία η ανισότητα αυξάνεται σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και όλο και περισσότερα άτοµα περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισµού. Η οικονοµική κρίση αύξησε δραµατικά τον αριθµό των ατόµων 
που φθάνουν ή κινδυνεύουν να φθάσουν στο επίπεδο της φτώχειας. Η αναστροφή της τάσης 
αυτής και η εξασφάλιση ανάπτυξης µε κοινωνική συνοχή αποτελεί βασικό στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο βασικός στόχος της ΕΕ αποβλέπει στη µείωση του αριθµού 
των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά 25%, µε αποτέλεσµα την 
έξοδο 20 εκατοµµυρίων ατόµων από την κατάσταση αυτή. Ο στόχος καθορίζεται µε βάση 
τρεις δείκτες7 που αντικατοπτρίζουν τις πολλαπλές πτυχές της φτώχειας και του αποκλεισµού 
ανά την Ευρώπη. Επεκτείνει την αρχική έννοια της σχετικής εισοδηµατικής φτώχειας για να 
καλύψει την µη χρηµατική διάστασή της, καθώς και περιπτώσεις αποκλεισµού από την αγορά 
εργασίας. Αντικατοπτρίζει επίσης την ποικιλοµορφία των καταστάσεων και προτεραιοτήτων 
που υπάρχουν στα διάφορα κράτη µέλη. 

Από την προκαταρκτική ανάλυση προκύπτει ότι η σχετική φτώχεια παραµένει βασική 
πρόκληση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η βελτίωση του γενικότερου βιοτικού επιπέδου 
µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της φτώχειας και του αποκλεισµού σε χώρες µε 
χαµηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ και µεγάλα ποσοστά υλικής στέρησης. Η καταπολέµηση του 

                                                 
7 Το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό ατόµων που 

αντιµετωπίζουν µεγάλη υλική στέρηση και το ποσοστό ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά πολύ χαµηλής 
εντάσεως εργασίας. 
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αποκλεισµού από την αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις χώρες, ακόµη και 
για εκείνες που διαθέτουν ανεπτυγµένα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας που παρέχουν 
σχετικά καλή προστασία κατά της εισοδηµατικής φτώχειας, αλλά δεν παρέχουν αρκετά 
κίνητρα και/ή λίγη στήριξη όσον αφορά τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας εκείνων που 
απέχουν περισσότερο από αυτήν. 

Στα σχέδια ΕΠΜ οι περισσότερες χώρες έχουν καθορίσει στόχους µολονότι αυτοί δεν 
ανταποκρίνονται ακόµη στα φιλόδοξα επίπεδα που συµφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. Τα περισσότερα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν τους τρεις συµφωνηµένους δείκτες 
για να προσδιορίσουν τον ενωσιακό στόχο παραδεχόµενα µε τον τρόπο αυτόν ότι απαιτούνται 
ευρείας κλίµακας στρατηγικές για την αντιµετώπιση της φτώχειας σε όλες της τις διαστάσεις. 
Ωστόσο, το επίπεδο των στόχων πρέπει να ανέβει ώστε να αντικατοπτρίζει την 
αλληλεπίδραση µεταξύ στόχων, ιδίως τη σχέση µεταξύ συµµετοχής στην αγορά εργασίας και 
φτώχειας. Μέχρι στιγµής αρκετές χώρες δεν έχουν ακόµη καθορίσει τον στόχο τους. Επείγει 
οι χώρες αυτές να ολοκληρώσουν γρήγορα τη σχετική διαδικασία. 

3. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

3.1. Σχέδια Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων  

Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελούν αξονικό στοιχείο των εθνικών 
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, τα οποία πρέπει να έχουν ένα πολύ ευρύτερο και περιεκτικό 
θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων. Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να διαβιβάσουν τα σχέδια των ΕΠΜ 
έως τις 12 Νοεµβρίου 2010 και να περιλάβουν σε αυτά τα εξής τέσσερα στοιχεία:  

– Ένα µεσοπρόθεσµο µακροοικονοµικό σενάριο: Όλα τα σχέδια ΕΠΜ περιλαµβάνουν ένα 
µακροοικονοµικό σενάριο και δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στα µακροοικονοµικά εµπόδια 
διαρθρωτικού χαρακτήρα σε σχέση µε την ανάπτυξη, ιδίως στον δηµοσιονοµικό τοµέα. 

– Όσον αφορά τους εθνικούς στόχους που εκφράζουν τους βασικούς στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα περισσότερα σχέδια ΕΠΜ τους περιλαµβάνουν (βλ. 
ανωτέρω). 

– ∆ιαπίστωση των κυριότερων εµποδίων για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα σχέδια 
των ΕΠΜ ως επί το πλείστον επιβεβαιώνουν τα εµπόδια για την ανάπτυξη που διαπίστωσε 
ΕΟΠ τον Ιούνιο του 2010 και η ΕΑ τον Οκτώβριο του 2010. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 
λήφθηκαν υπόψη ορισµένες επιπρόσθετες προκλήσεις.  

– Τα κυριότερα µέτρα για την επίσπευση των πρωτοβουλιών τόνωσης της ανάπτυξης. 
Σχεδόν όλα τα σχέδια δεν κάνουν λόγο για επίσπευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 
για την τόνωση της διατηρήσιµης ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα.  

Τα σχέδια των ΕΠΜ διαφέρουν µεταξύ τους από άποψη λεπτοµερειακότητας και βαθµού 
προετοιµασίας, καθώς ορισµένα είναι πληρέστερα και πιο προχωρηµένα από άλλα. Γενικά, οι 
πιέσεις όσον αφορά την δυνητική ανάπτυξη και την απασχόληση δεν λαµβάνονται πλήρως 
υπόψη στα σχέδια των ΕΠΜ. Τα µακροοικονοµικά σενάρια που υπέβαλαν τα κράτη µέλη 
τείνουν να είναι υπερβολικά αισιόδοξα σε σχέση µε την εκτίµηση της Επιτροπής. 
Ταυτόχρονα, τα σενάρια για την απασχόληση είναι υπερβολικά απαισιόδοξα δεδοµένου ότι 
επηρεάζονται από αρνητικούς βραχυπρόθεσµους παράγοντες. Από µια προκαταρκτική 
επανεξέταση των σχεδίων των ΕΠΜ προκύπτουν τα εξής κύρια θέµατα:  
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– Μια µεγάλη πλειονότητα κρατών µελών αντιµετωπίζει σηµαντικές δηµοσιονοµικές 
προκλήσεις όσον αφορά τη µείωση των διαρθρωτικών ελλειµµάτων, τη µείωση των συχνά 
µεγάλων δεικτών χρέους και τη συγκράτηση του κόστους της δηµογραφικής γήρανσης. Σε 
πολλές χώρες, η ενίσχυση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών και του θεσµικού 
πλαισίου µέσω της βελτίωσης του δηµοσιονοµικού ελέγχου θα συνέβαλλε στη βελτίωση 
της διατηρησιµότητας.  

– Τα περισσότερα κράτη µέλη τόνισαν την ανάγκη εξασφάλισης της σταθερότητας και της 
οµαλής λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση χωρίς κρατική στήριξη. Οι προκλήσεις στον 
τοµέα αυτόν περιλαµβάνουν την υπερχρέωση των νοικοκυριών, την εξασφάλιση µιας 
αποτελεσµατικής κανονιστικής εποπτείας και την καλή λειτουργία του τραπεζικού τοµέα. 

– Η αντιµετώπιση του θέµατος της ανταγωνιστικότητας και των ανισορροπιών στα ισοζύγια 
τρεχουσών συναλλαγών για όλα τα κράτη µέλη, αλλά κυρίως για την οµαλή λειτουργία 
της ΟΝΕ. Εντός της ζώνης του ευρώ, εποµένως, αναλαµβάνονται δράσεις για τη µείωση 
των εσωτερικών ανισορροπιών, π.χ. ενίσχυση των όρων της εσωτερικής ζήτησης, 
αναπροσαρµογές των σχετικών µισθών και τιµών, µεγαλύτερη µισθολογική ευελιξία και 
ανακατανοµή πόρων από τον τοµέα µη εµπορευσίµων στον τοµέα των εµπορευσίµων 
αγαθών και υπηρεσιών. 

– Όλα τα κράτη µέλη διαπίστωσαν επίσης ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της συµµετοχής 
στην αγορά εργασίας και/ή των όρων απασχόλησης, καθώς και να αντιµετωπιστεί η κακή 
λειτουργία των αγορών εργασίας και ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, η 
ανεπαρκής επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα, τα ανεπαρκή κίνητρα προς 
απασχόληση και ο αποκλεισµός διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών. 

– Τα περισσότερα κράτη µέλη αναγνωρίζουν επίσης ότι αντιµετωπίζουν προκλήσεις 
συνδεόµενες µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της µετάβασης 
προς µορφές παραγωγής και εξαγωγών υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Αυτό συνδέεται 
µε µεγαλύτερες επενδύσεις κεφαλαίου, την εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού 
κανονιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της διοικητικής 
αποτελεσµατικότητας, καθώς και υψηλότερο βαθµό ανταγωνισµού.  

– Τέλος, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ότι είναι ανάγκη να δοθεί ώθηση στο δυναµικό 
καινοτοµίας και να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο µε σκοπό την 
αύξηση του αναπτυξιακού δυναµικού και τη µείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά 
εργασίας.  

Ωστόσο, στο στάδιο αυτό, οι πολιτικές που παρουσιάζονται στα σχέδια των ΕΠΜ δεν 
καταφέρνουν να δώσουν σαφή απόκριση στις σηµαντικές µακροοικονοµικές προκλήσεις και 
στα αναπτυξιακά αδιέξοδα. Οι δράσεις πολιτικής αναφέρονται περισσότερο σε διαύλους 
µέσω των οποίων µπορούν να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις παρά σε συγκεκριµένα µέτρα. 
Μολονότι παρασχέθηκαν περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τα µέτρα δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης, δεν έχει δοθεί αρκετό βάρος σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που µπορούν να 
τονώσουν την ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Πολλά σχέδια ΕΠΜ παρέχουν 
επισκόπηση των προγραµµατιζόµενων µέτρων που θα επέτρεπαν στα κράτη µέλη να 
επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους. Ο κατάλογος των µέτρων, πάντως, περιλαµβάνει σε 
πολλές περιπτώσεις µέτρα που ήδη έχουν ληφθεί ή µέτρα που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά. 
Η προγραµµατιζόµενη δράση πολιτικής πολλές φορές παρουσιάζεται σε µάλλον αδρές 
γραµµές, µε λίγες λεπτοµέρειες όσον αφορά τον ακριβή χαρακτήρα των µέτρων, το 



EL 14   EL 

χρονοδιάγραµµα, τον αναµενόµενο αντίκτυπο, τον κίνδυνο µερικής εφαρµογής ή αποτυχίας, 
το δηµοσιονοµικό κόστος και τη χρήση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ. 
Εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα που παρουσίασαν τα κράτη µέλη που λαµβάνουν 
χρηµατοδοτική συνδροµή, τα οποία παρουσίασαν λεπτοµερέστερα µέτρα. 

3.2. Συνεργασία για την οριστικοποίηση των εθνικών προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων 

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην υποβολή των σχεδίων ΕΠΜ και των 
οριστικών ΕΠΜ µπορεί να χρησιµεύσει για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ Επιτροπής και 
κρατών µελών και για εξέταση από οµοτίµους στους κόλπους του Συµβουλίου. Τον 
Νοέµβριο του 2010, η ΕΑ επανεξέτασε τα στοιχεία περί απασχόλησης των σχεδίων ΕΠΜ και 
τον ∆εκέµβριο, η ΕΟΠ εξέτασε τα µακροοικονοµικά στοιχεία σε οριζόντιο πλαίσιο. 

Μετά την έγκριση της παρούσας ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, που παρέχει γενική 
καθοδήγηση προς τα κράτη µέλη µε σκοπό την οριστικοποίηση των ΕΠΜ τους, η Επιτροπή 
θα επικοινωνήσει εκ νέου µε τα κράτη µέλη σε διµερές πλαίσιο προκειµένου να συζητήσει 
την οριστικοποίηση των ΕΠΜ τους υπό το πρίσµα της καθοδήγησης αυτής και των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους µέλους. 

Παράλληλα, οι εθνικές διαβουλεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ο ενστερνισµός των ΕΠΜ. Οι διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσµα τη συµµετοχή, στη φάση της προετοιµασίας, πολιτικών παραγόντων (εθνικά 
κοινοβούλια, περιφερειακές και τοπικές αρχές) καθώς και κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφεροµένων µερών. Σε λίγες µόνον περιπτώσεις τα σχέδια ΕΠΜ έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείµενο διαβουλεύσεων σε διάφορα επίπεδα. Ενώ ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναφέρει 
ότι θα αρχίσουν διαβουλεύσεις προτού οριστικοποιήσουν τα ΕΠΜ τους, τα περισσότερα δεν 
έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία διαβούλευσης. 

Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που µπορούν 
να τονώσουν την ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα είναι ανησυχητικό. Χωρίς 
τέτοιες πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης, οι στρατηγικές εξυγίανσης µπορεί να 
αποδειχθούν ανέφικτες.  

Στόχος είναι τα οριστικά ΕΠΜ να είναι στοχοθετηµένα και να τα έχουν ενστερνιστεί τόσο ο 
πολιτικός κόσµος κάθε κράτους µέλους, όσο και άλλοι παράγοντες σε καθένα από αυτά. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρούνται κάποια κοινά κριτήρια ώστε να επιτευχθούν συνέργιες 
και να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση. Συγκεκριµένα, τα οριστικά ΕΠΜ θα πρέπει να 
παρέχουν: 

– εκτιµήσεις όσον αφορά την δυνητική και την πραγµατική µεσοπρόθεσµη αύξηση της 
παραγωγής για µια τετραετία (τουλάχιστον)· τα µακροοικονοµικά σενάρια που 
παρουσιάστηκαν στα προγράµµατα για το 2011 πρέπει, συνεπώς, να καλύπτουν την 
περίοδο έως το 2014· 

– φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους και για τους πέντε βασικούς στόχους της ΕΕ, µαζί 
µε την προβλεπόµενη πορεία έως το 2020 για την επίτευξη των στόχων, καθώς και 
ενδιάµεση επανεξέταση το 2014· 

– περισσότερες λεπτοµέρειες για τα µακροπρόθεσµα µέτρα, πέρα από εκείνα που είναι ήδη 
υπό προπαρασκευή, περιλαµβανοµένου ενός συνεκτικού σχεδίου για την µεταρρύθµιση 
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των συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας, µε βάση ανάλυση των αρετών και των 
αδυναµιών κάθε µεµονωµένου κράτους µέλους8 

– τις δηµοσιονοµικές συνέπειες των µεταρρυθµίσεων - περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 
σαφέστερων ενδείξεων ως προς την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη 
χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων ή την πρόθεση να χρησιµοποιηθούν τα ταµεία 
αυτά για τη στήριξη επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης· 

– µέτρα για την άρση των εµποδίων ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων λεπτοµερειών ως προς 
το χρονοδιάγραµµα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τις δηµοσιονοµικές συνέπειες· τα 
µέτρα θα πρέπει να αφορούν στοιχεία που αποτελούν κινητήριες δυνάµεις ανάπτυξης ή 
συνθήκες που πλαισιώνουν την ανάπτυξη και µπορούν να περιλαµβάνουν π.χ. µέτρα 
στήριξης της εσωτερικής αγοράς, του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και 
διεθνοποίησης ΜΜΕ, των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στις αγορές υπηρεσιών (π.χ. 
οδηγία για τις υπηρεσίες), της εξάπλωσης της ψηφιακής κοινωνίας και οικονοµίας, της 
βελτίωσης των καταναλωτικών συνθηκών κλπ. · τα οφέλη, ιδίως από πλευράς 
παραγωγικότητας, τα οποία συνεπάγεται η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας είναι πολύ γνωστά και, ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις αξίζει να 
θεσπιστούν στοχοθετηµένα ως προς αυτά µέτρα πολιτικής· 

– πληροφορίες όσον αφορά τη συµµετοχή και τις συνεισφορές των διαφόρων 
ενδιαφεροµένων µερών· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε προσπάθειες 
επικοινωνίας για να αποκτήσουν οι ενδιαφερόµενοι και οι πολίτες γνώση των 
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, καθώς και σε µηχανισµούς που έχουν συσταθεί στα 
κράτη µέλη για την παρακολούθηση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την πρώτη αυτή ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, η διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, διότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» τέθηκε πολύ 
πρόσφατα σε εφαρµογή. Κατά τους µήνες που ακολούθησαν την θέσπιση της στρατηγικής 
αυτής και την υιοθέτησή της από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2010, η δράση σε 
επίπεδο ΕΕ εστιάστηκε στην κατάρτιση του πλαισίου και τη δροµολόγηση των επτά 
εµβληµατικών πρωτοβουλιών. Αντίστοιχα, τα κράτη µέλη έχουν αρχίσει τις πρώτες ενέργειες 
για να τεθούν σε εφαρµογή τα δικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Λαµβάνοντας 
υπόψη τον νεωτεριστικό χαρακτήρα του πρώτου κύκλου εφαρµογής της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», τα κράτη µέλη υπέβαλαν σχέδια εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων 
εν αναµονή των οριστικών προγραµµάτων που θα υποβληθούν έως τον Απρίλιο του 2011. 

Η θεµατική επανεξέταση δείχνει ότι ενώ υπάρχει γενικότερη επίγνωση του επείγοντος 
χαρακτήρα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της ανάγκης για αποκατάσταση της τάξης 
στον χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό τοµέα, έχουν γίνει πολύ λιγότερες προσπάθειες για 
τον προσδιορισµό των µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των 
ανισορροπιών και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και της δηµιουργίας απασχόλησης. Αυτό 
συµβαίνει και στην περίπτωση των προκαταρκτικών εθνικών στόχων που δείχνουν ότι η ΕΕ 
κινδυνεύει να υπολείπεται των συµφωνηθέντων σε επίπεδο ΕΕ βασικών στόχων. Παρά ταύτα, 

                                                 
8 Ως βοήθηµα για την ανάλυση αυτή, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να χρησιµοποιήσουν το «εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης» που παρέχεται στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτοµίας», 
COM(2010) 546 (τελικό) 
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από τα προκαταρκτικά στοιχεία απορρέει ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο µεγάλες ώστε να µην 
µπορούν να καλυφθούν µε αποφασιστικές προσπάθειες τα επόµενα έτη. Αυτό που έχει την 
µεγαλύτερη σηµασία τα πρώτα χρόνια είναι να δηµιουργηθεί µια δυναµική για την επίτευξη 
στόχων που είναι πιεστικοί για τα κράτη µέλη, ανεξαρτήτως της αφετηρίας του καθενός από 
αυτά. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τους επόµενους µήνες στην πρόοδο όσον αφορά τις 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αναλαµβάνοντας δράση σε εθνικό επίπεδο και επισπεύδοντας 
τα µέτρα που τονώνουν την ανάπτυξη στο πλαίσιο των εµβληµατικών πρωτοβουλιών, 
σύµφωνα µε τα βασικά µηνύµατα που αποκρυσταλλώνονται από την πρώτη αυτή ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης.  

Τα κυριότερα θέµατα του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου θα είναι η διαχείριση της επανόδου σε 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και µακροοικονοµική σταθερότητα, και η παράλληλη εφαρµογή 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Με βάση τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
του Μαρτίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ΕΠΜ και τα προγράµµατα σταθερότητας και/ή 
σύγκλισης έως τον Ιούνιο του 2011 και θα υποβάλει ολοκληρωµένες ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις στα κράτη µέλη, βασιζόµενη στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα παράσχει καθοδήγηση για τη δηµοσιονοµική πολιτική 
βάσει του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης9. Οι συστάσεις και οι γνώµες του 
Συµβουλίου για τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης θα εκδοθούν από το 
Συµβούλιο τον Ιούλιο του 2011. Στη συνέχεια εναπόκειται στην ΕΕ να αναλάβει δράση, και 
στα κράτη µέλη να µετατρέψουν τις εν λόγω συστάσεις και γνώµες σε συγκεκριµένες 
αποφάσεις κατά την κατάρτιση των εθνικών τους προϋπολογισµών για το 2012 κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του έτους. 

                                                 
9 Σύσταση του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των 

οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης (2010/410/EΕ) και απόφαση του 
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών µελών (2010/707/EΕ), που από κοινού συνιστούν τις ολοκληρωµένες 
κατευθυντήριες γραµµές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 



 

EL 17   EL 

Παράρτηµα:  
Προσωρινοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»10  

Κράτος 
µέλος  

Ποσοστό 
απασχόλησης 

(ως %) 

Ε&Α ως % του 
ΑΕΠ 

Στόχοι µείωσης 
εκποµπών αέριων 
ρύπων (έναντι των 
επιπέδων του 

2005)11 

Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 

Ενεργειακή 
απόδοση – µείωση 
της κατανάλωσης 

ενέργειας σε 
Mtoe12 

Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
της σχολικής 
εκπαίδευσης 

ως % 

Ολοκλήρωση 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

ως %  

Μείωση της 
φτώχειας 
(αριθµός 
ατόµων)13  

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,2 9,5% 

38% 
(περιλαµβανοµέ
νης της ISCED 
4a, που σήµερα 
είναι περίπου 

12%) 

235.000 

BE 71-74% 2,6-3,0% -15% 13% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 9,5-10% 46-48% 330.000-380.000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,2 11% 36% 260.000 (500.000) 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 18.000 

CZ 75% 2,70 9% 13% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 5,5% 32% 30.000 

DE 75% 3% -14% 18% 37,7 Λιγότερο από 
10% 

42% 
(περιλαµβανοµέ

νης της 
ISCED4, που 
σήµερα είναι 

11,4%) 

330.000 
(660.000) 

DK 78,5% 3% -20% 30% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 

Λιγότερο από 
10% 40% 22.000 

                                                 
10 Οι οριστικοί εθνικοί στόχοι θα καθοριστούν στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων τον Απρίλιο του 2011. 
11 Οι εθνικοί στόχοι µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που προβλέπονται στην απόφαση 2009/406/EΚ («απόφαση επιµερισµού των προσπαθειών») 

αφορά τις εκποµπές που δεν καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών. Οι εκποµπές που καλύπτονται από το σύστηµα αυτό θα µειωθούν κατά 
21% έναντι των επιπέδων του 2005. Η αντίστοιχη συνολική µείωση εκποµπών θα είναι -20% έναντι των επιπέδων του 1990. 

12 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εθνικές προβλέψεις ποικίλλουν επίσης όσον αφορά το έτος βάσει του οποίου υπολογίζονται οι µειώσεις. 
13 Εκτιµώµενη συµβολή στον στόχο της ΕΕ. 
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EE 76% 3% 11% 25% 0,49 (µόνον τελική 
χρήση) 9,5% 40% 49.500 

EL 70% 2% -4% 18% 5,4 10% 32% 450.000 

ES 74% 3% -10% 20% 25,2 15% 44% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 42% 150.000 

FR 75% 3% -14% 23% 43 9,5% 50% 1.600.000 έως το 
2015 

HU 75% 1,8% 10% 13% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 10% 30,3% 450.000-500.000 

IE 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ -20% 16% 2,75 8% 60% 186.000 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,9 15-16% 26-27% 2.200.000 

LT 72,8% 1,9% 17% 23% 0,74 (µόνον τελική 
χρήση) 9% 40% 170.000 

LU 73% 2,6% 5% 11% 0,19 (µόνον τελική 
χρήση) 

Λιγότερο από 
10% 40% 3.000 

LV 73% 1,5% -16% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121.000 

MT 62,9% 0,67% 14% 10% 0,24 29% 33% 6.560 

NL 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 1% 14% ∆εν καθορίζεται 

στόχος στο ΕΠΜ 

Μείωση του 
αριθµού των 
ατόµων σε 

25.000  
(=µείωση στο 

9%) 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 

PL 71% 1,7% 19% 15% 13,6 4,5% 45% 1.500.000-
2.000.000 

PT 75% 2,7-3,3% -17% 31% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 10% 40% 200.000 

RO 70% 2% 4% 24% 10 11,3% 26,7% 580.000 
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SE 80% 4% 13% 49% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 10% 40-45% ∆εν καθορίζεται 

στόχος στο ΕΠΜ 

SI 75% 3% 17% 25% ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 5,1% 40% 40.000 

SK 71-73% 0,9-1,1% 5% 14% 1,08 (µόνον τελική 
χρήση) 6% 30% 170.000 

UK 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ -16% 15% ∆εν καθορίζεται 

στόχος στο ΕΠΜ 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

∆εν 
καθορίζεται 
στόχος στο 
ΕΠΜ 

Υφιστάµενος 
στόχος όσον 
αφορά την 
φτώχεια των 
παιδιών 

Εκτίµηση 
για το 
σύνολο της 
EΕ 

72,4-72,8% 2,7-2,8% 
-20% 

(σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990) 

20% Λιγότερο από 
10% 10,5% 37,3%  

Βασικός 
στόχος της 
ΕΕ 75% 3% 

-20% 

(σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990) 

20% 

αύξηση της 
ενεργειακής 

απόδοσης κατά 
20% 

10% 40% 
20.000.000 
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