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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να δώσει µια συνολική απάντηση στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Ευρώπη: τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στην 
παρούσα συγκυρία, η στρατηγική αυτή είναι πιο επίκαιρη από κάθε άλλη φορά. Το ΑΕΠ 
σηµείωσε αύξηση στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, αλλά έκτοτε έχει 
επιβραδυνθεί αισθητά. Η οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται να έχει σχεδόν 
αδρανοποιηθεί µέχρι το τέλος του έτους1. Στη ζώνη του ευρώ, η κατάσταση 
επιδεινώνεται από την παρατεινόµενη κρίση του δηµόσιου χρέους και τις συνεχιζόµενες 
αδυναµίες του τραπεζικού τοµέα. Στην παρούσα κατάσταση, τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις εκδηλώνουν δυσπιστία και, κατά συνέπεια, επιδεικνύουν συγκράτηση όσον 
αφορά την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Εξάλλου, µε περιορισµένα δηµόσια 
οικονοµικά, ελάχιστο περιθώριο υπάρχει για την άσκηση περαιτέρω επεκτατικής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη. 

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει πολύ τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης, και έχει 
ευρύτατες αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, στην αγορά 
εργασίας, όπου πλήττονται ιδιαιτέρως οι νέοι και οι ανειδίκευτοι, καθώς και στα 
δηµόσια οικονοµικά, τόσο από απόψεως εσόδων όσο και δαπανών. Παράλληλα, το 
παγκόσµιο περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και οι αναδυόµενες 
οικονοµίες εξελίσσονται ραγδαία στον τοµέα της τεχνολογίας. 

Αντιµέτωπη µε τη βαθύτερη από γενέσεώς της οικονοµική κρίση, η ΕΕ πρέπει να 
διπλασιάσει τις προσπάθειές της για επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας 
και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. ∆εν υφίσταται πλέον διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου, διότι οι περισσότερο µακροπρόθεσµες 
οικονοµικές προοπτικές έχουν άµεσο βραχυπρόθεσµο αντίκτυπο στο κόστος δανεισµού 
των χωρών. Οι πιο µακροπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα 
µε πιο βραχυπρόθεσµα µέτρα. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ορθώς δίνει έµφαση στην ανάγκη µιας νέας αναπτυξιακής 
πορείας που µπορεί να οδηγήσει σε µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
οικονοµία, µιας πορείας που µπορεί να αντιµετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναµίες της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά 
της και να στηρίξει µια διατηρήσιµη κοινωνική οικονοµία της αγοράς. 

Η στρατηγική καθορίζει το σηµείο στο οποίο θέλει να βρίσκεται η ΕΕ έως το 2020 µέσω 
πέντε βασικών στόχων: Το 75% του πληθυσµού της ΕΕ ηλικίας 20 έως 64 ετών θα 
πρέπει να εργάζεται. Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να επενδυθεί στην E&A. Θα 
πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι «20/20/20» που έχουν τεθεί για το κλίµα και την 
ενέργεια. Το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση 
θα πρέπει να µην υπερβαίνει το 10%, ενώ τουλάχιστον το 40% της νεώτερης γενιάς θα 
πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµο. Τουλάχιστον 20 
εκατοµµύρια άτοµα θα πρέπει να απαλλαγούν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι και καθοριστικοί για τη συνολική 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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επιτυχία µας, και απαιτούν τις συντονισµένες προσπάθειες όλων των κρατών µελών, µε 
τη στήριξη δράσεων σε επίπεδο ΕΕ. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί µέρος του «ευρωπαϊκού εξαµήνου». Αυτή η 
διεργασία ενισχυµένου οικονοµικού συντονισµού δροµολογήθηκε στις αρχές του 2011. 
Βάσει των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων και των προγραµµάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης, το Συµβούλιο ολοκλήρωσε το πρώτο εξάµηνο τον Ιούλιο, 
µε την επίτευξη συµφωνίας επί σειράς ειδικών ανά χώρα συστάσεων, υπογραµµίζοντας 
τους τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση2. Οι 
συστάσεις αυτές απηχούν την ανάγκη να ενταθούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε 
σειρά τοµέων, ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της Ευρώπης, δίνοντας 
παράλληλα ιδιαίτερη έµφαση στο άνοιγµα των αγορών παροχής υπηρεσιών, 
βελτιώνοντας το ρυθµιστικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση και προάγοντας την ενεργειακή απόδοση3. Η υλοποίηση αυτών των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων θα πρέπει πλέον να καταστεί προτεραιότητα. 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µπορεί να ενισχύσει 
σηµαντικά το αναπτυξιακό δυναµικό των κρατών µελών. Ωστόσο, σε αυτή τη χρονική 
στιγµή, οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη µέλη στα εθνικά προγράµµατα 
µεταρρυθµίσεων της άνοιξης του 2011 δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των 
περισσότερων από τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση4. Εξάλλου, βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιµων στατιστικών 
στοιχείων, µέχρι σήµερα, σε επίπεδο ΕΕ, µόνο στον τοµέα της εκπαίδευσης έχει 
επιτευχθεί σχετική πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων. 

• Στόχος εκπαίδευσης: ο συνολικός στόχος της ΕΕ όσον αφορά την πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης δεν θα επιτευχθεί µε βάση τις 
τρέχουσες εθνικές δεσµεύσεις. Οι εθνικοί στόχοι υποδηλώνουν ότι έως το 2020 
το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης θα ανέλθει σε 
10,5%, µε αποτέλεσµα να µην επιτευχθεί ο κοινός ευρωπαϊκός στόχος του 10%. 
Η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης εξακολουθούσε το 2010 να 
ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 14,1% στην ΕΕ σε σύγκριση µε 14,4% το 2009. 
Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά κρύβουν αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ των 
χωρών, καθώς και διαφορές στο εσωτερικό κάθε χώρας. Όσον αφορά το 
ποσοστό φοίτησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ατόµων ηλικίας 30-34 ετών), 
το 2020 το σωρευτικό αποτέλεσµα της επίτευξης των υφιστάµενων εθνικών 
στόχων που έχουν θέσει τα κράτη µέλη δεν θα υπερβαίνει το 37% περίπου. 
Ωστόσο, το ποσοστό φοίτησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην ΕΕ 
αυξήθηκε από 32,3% το 2009 σε 33,6% το 2010, και οι τρέχουσες τάσεις 
φανερώνουν ότι ο πρωταρχικός στόχος του 40% θα µπορούσε πράγµατι να 
επιτευχθεί για την ηλικιακή οµάδα 30-34 ετών. 

                                                 
2 COM(2011) 400 της 7.6.2011. 
3 Βλ. ανακεφαλαιωτικό πίνακα του παραρτήµατος 1. 
4 Βλ. ανακεφαλαιωτικό πίνακα του παραρτήµατος 2. 
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• Στόχος απασχόλησης: αν όλα τα κράτη µέλη επιτύγχαναν τον εθνικό τους 
στόχο, η ΕΕ ως σύνολο θα εξακολουθούσε να υπολείπεται κατά 1,0-1,3 
ποσοστιαίες µονάδες του στόχου του 75%. Στη διάρκεια του 2011 δεν 
σηµειώθηκε ουσιαστική πρόοδος. Με δεδοµένο ότι η ανάκαµψη εµφανίζει 
στασιµότητα και ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους παρατηρήθηκε οριακή 
µόνο συνολική αύξηση της απασχόλησης, το ποσοστό απασχόλησης για το 
2011 στην ΕΕ-27 ενδέχεται απλώς να υπερβεί ελαφρώς το 68,6% του 2010 και 
να παραµείνει πολύ κάτω από το 70,3% που είχε σηµειωθεί πριν από την κρίση. 
Η πρόκληση παραµένει να επιστρέψουν έως το 2020 στην απασχόληση ακόµη 
17,6 εκατοµµύρια άτοµα.  

• Στόχος στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης: βάσει των εθνικών 
στόχων, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υπολείπεται του στόχου του 3% κατά 0,3 
ποσοστιαίες µονάδες περίπου. Το ποσοστό επενδύσεων σε Ε&Α ανήλθε σε 
2,01% το 2009, ενώ προβλέπεται µικρή πρόοδος για το 2011. 

• Στόχος µείωσης της φτώχειας: ο στόχος της ΕΕ να έχουν απαλλαγεί µέχρι το 
2020 τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια άνθρωποι από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό δεν θα επιτευχθεί µε βάση τους σηµερινούς εθνικούς στόχους. 
Σύµφωνα µε µια πρώτη προκαταρκτική εκτίµηση των συνολικών φιλοδοξιών, 
περίπου 12 εκατοµµύρια άνθρωποι θα απαλλαγούν από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό µέχρι το 2020. Αν ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς 
επιπτώσεις των στρατηγικών που εστιάζονται, για παράδειγµα, στην 
καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας ή στη µείωση της µακροχρόνιας 
ανεργίας, ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί κατά 25%. Ωστόσο, θα 
εξακολουθήσει να υπολείπεται κατά τουλάχιστον 5 εκατοµµύρια άτοµα ή 25% 
από τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ. 

• Στόχος 20/20/20: όσον αφορά τους στόχους 20/20/20, οι πρόσφατες 
προβλέψεις µείωσης των εκποµπών5 δείχνουν ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα 
εκπληρώσει τον στόχο µείωσης της εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατά 20%, 
αν και ορισµένα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν νέες πολιτικές, ώστε να 
επιτύχουν τους δεσµευτικούς εθνικούς τους στόχους. Όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση, συνεχίζονται οι εργασίες για τη συνολική ανάλυση των 
εθνικών στόχων των κρατών µελών. Σχετική έκθεση αναµένεται να έχει 
εκπονηθεί µέχρι τις αρχές του 2012. Ωστόσο, ο στόχος χρησιµοποίησης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20%, µε βάση τους δεσµευτικούς 
από νοµικής απόψεως εθνικούς στόχους, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 
2020, αν τα κράτη µέλη εφαρµόσουν πλήρως τα σχέδια δράσης τους για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό αυξήθηκε από 
10,34% το 2008 σε 11,6%6 το 2009. 

Σκοπός των στόχων είναι να δηµιουργηθεί µια δυναµική, ώστε κάθε κράτος µέλος να 
καταβάλει επίπονες προσπάθειες για να επιτύχει µετρήσιµη πρόοδο σε βασικούς τοµείς, 
οι οποίοι συνοψίζονται στους πέντε πρωταρχικούς στόχους. Μολονότι το τρέχον 
δυσχερές οικονοµικό πλαίσιο και η συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική εξυγίανση περιορίζουν 

                                                 
5 COM(2011) 1151 της 7.10.2011. 
6 Προσωρινά στοιχεία. 
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το επίπεδο των φιλοδοξιών, κατά τα επόµενα έτη θα απαιτηθούν περισσότερες 
προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη, µέχρι το 2020, των στόχων που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. 

3. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Οι εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και οι µηχανισµοί 
µόχλευσης της ΕΕ πρέπει να ενεργοποιηθούν πλήρως ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη. 
Μετά τη θέσπιση των επτά εµβληµατικών πρωτοβουλιών7, η έµφαση έχει πλέον 
µετατοπιστεί στην εφαρµογή. Συνολικά, η σηµειωθείσα πρόοδος υπήρξε ικανοποιητική. 
Σε κάθε πρωτοβουλία, ορισµένες βασικές δράσεις ολοκληρώθηκαν ήδη το 2010 και το 
2011. Ωστόσο, πολλές δράσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της πρότασης 
και θα απαιτηθεί η έγκρισή τους από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Λόγω της επείγουσας περίστασης, η Επιτροπή επεσήµανε ορισµένες προτάσεις 
προτεραιότητας µε σηµαντικό αναπτυξιακό δυναµικό, η έγκριση των οποίων θα πρέπει 
να επιταχυνθεί µε σκοπό την αναθέρµανση της ανάπτυξης8.  

3.1. Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 
Ένωση καινοτοµίας 

Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν εξελίχθηκαν 
ικανοποιητικά κατά τα τελευταία έτη, διευρύνοντας το ήδη σηµαντικό έλλειµµα 
καινοτοµίας έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ορισµένοι άλλοι σηµαντικοί 
ανταγωνιστές, µεταξύ των οποίων η Κίνα και η Βραζιλία, καλύπτουν σήµερα την 
υστέρησή τους έναντι των επιδόσεων της ΕΕ στον τοµέα της καινοτοµίας9. Η κατάσταση 
που επικρατεί σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των κρατών 
µελών, και ορισµένα εξ αυτών (ιδίως η Σουηδία, η ∆ανία, η Φινλανδία και η Γερµανία) 
εµφανίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις µε βάση τα παγκόσµια πρότυπα.  

Προβλήθηκαν ορισµένες αιτίες για να εξηγηθεί το έλλειµµα καινοτοµίας στην Ευρώπη. 
Μία από αυτές είναι το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 
µεγάλο βαθµό σε περισσότερο παραδοσιακούς τοµείς, οι οποίοι εµφανίζουν µικρότερη 
ένταση Ε&Α («προσκόλληση στην παράδοση»)· ότι οι επενδύσεις σε αναπτυξιακούς 
τοµείς που βασίζονται περισσότερο στην καινοτοµία (π.χ. βιοτεχνολογία, διαδίκτυο) 
καθυστερούν εξαιτίας µιας ενιαίας αγοράς που παραµένει ατελής, συµπεριλαµβανοµένου 
του τοµέα των υπηρεσιών, λόγω των περιορισµένων προοπτικών εµπορίας για τα 
καινοτόµα προϊόντα, καθώς και λόγω της αυξανόµενης έλλειψης ανθρώπινων πόρων µε 
το σωστό µείγµα δεξιοτήτων· ότι η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι δυσκολότερη· 

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

κίνηση (COM(2010) 477 της 15.9.2010), Ένωση 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. Ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική 
και εδαφική συνοχή (COM(2010) 758 της 15.12.2010), Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη (COM(2011) 21, 26.1.2011). 

8 Παράρτηµα σχετικά µε ειδικές προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ, ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη 
2012. 

9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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ότι το πλαίσιο και οι πολιτικές στον τοµέα της ζήτησης αξιοποιούνται ελάχιστα για την 
τόνωση της καινοτοµίας· και ότι οι συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων του «τριγώνου της 
γνώσης» είναι σχετικά ισχνές στην ΕΕ.  

Σκοπός της πρωτοβουλίας για την Ένωση καινοτοµίας είναι να αντιµετωπίσει τις 
προκλήσεις αυτές µε 34 συγκεκριµένες δεσµεύσεις εντός σαφώς καθορισµένων 
χρονοδιαγραµµάτων. Συνολικά, σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος και το 
χρονοδιάγραµµα των δράσεων τηρείται πλήρως για τις 30 από τις 34 δεσµεύσεις. 
∆ροµολογήθηκαν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και πιλοτικά προγράµµατα. Μέχρι τα 
τέλη του 2011, βάσει εκτενών συζητήσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η Επιτροπή θα 
έχει υποβάλει τις έξι νοµοθετικές προτάσεις που εξαγγέλθηκαν στην εµβληµατική 
πρωτοβουλία (ενιαίο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, δέσµη τυποποίησης, Horizon 2020, νέα 
πολιτική συνοχής, εκσυγχρονισµός του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και 
ευρωπαϊκό διαβατήριο για ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου). 

Η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερη και εκσυγχρονισµένη διαδικασία τυποποίησης, πιο 
προσιτές ευρεσιτεχνίες, περισσότερες δηµόσιες συµβάσεις καινοτόµων προϊόντων και 
υπηρεσιών, καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και µια πραγµατική ευρωπαϊκή αγορά της 
γνώσης. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για τη δηµιουργία ενιαίου διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας που θα µειώσει την πολυπλοκότητα και το κόστος της κατοχύρωσης των 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η Επιτροπή απαιτεί την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας για 
τις προτάσεις αυτές, καθώς και για τη δηµιουργία του ενιαίου δικαστηρίου διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας πριν από τα τέλη του 2011. Έχει επίσης υποβάλει δέσµη µέτρων 
τυποποίησης για τον εκσυγχρονισµό και την επίσπευση της διαδικασίας πιστοποίησης 
κατά 50%.  

Στις βασικές δράσεις που ανελήφθησαν το 2011 περιλαµβάνεται η δροµολόγηση της 
πιλοτικής ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας µε τίτλο «Ενεργός γήρανση µε υγεία», 
σκοπός της οποίας είναι να συµβάλει στην αύξηση κατά δύο έτη των ετών υγιούς ζωής, 
καθώς και σε διαδοχικές αυξήσεις της απασχολησιµότητας και σε µείωση των απωλειών 
στην αγορά εργασίας µε την ενεργοποίηση παραγόντων σε ολόκληρο τον κύκλο της 
καινοτοµίας και σε όλους τους τοµείς, µε στόχο την επιτάχυνση της εφαρµογής 
καινοτόµων λύσεων για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Η ευρωπαϊκή 
σύµπραξη καινοτοµίας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ. Αναµένεται να καλύψει το σηµαντικό 
κενό που υπάρχει σήµερα µεταξύ της έρευνας και της βελτίωσης των γεωργικών 
πρακτικών. Σηµειώθηκε επίσης πρόοδος προς τη δηµιουργία των 48 ευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδοµών προτεραιότητας που εντοπίστηκαν στον χάρτη πορείας του 2010 
του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουµ για τις Υποδοµές Έρευνας. 10 εξ αυτών έχουν 
ήδη δροµολογηθεί και άλλες 16 ενδέχεται να ξεκινήσουν το 2012.  

Οι δηµόσιες συµβάσεις, µε ποσοστό που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ανήλθε στο 19,9% 
του ΑΕΠ της ΕΕ το 2009, έχουν τεράστιες δυνατότητες να ελκύσουν τις καινοτοµίες της 
ΕΕ στην αγορά. Η Επιτροπή εργάζεται από κοινού µε τα κράτη µέλη για την καλύτερη 
αξιοποίηση του δυναµικού αυτού. Η Επιτροπή θα υποβάλει πριν από τα τέλη του 2011 
πρόταση για να απλουστευθεί το πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων και οι διαδικασίες 
να καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές και οικολογικές. Η πρόταση αυτή θα 
περιλαµβάνει µια νέα ειδική διαδικασία σύναψης συµβάσεων για την ανάπτυξη και τη 
συνακόλουθη αγορά νέων, καινοτόµων προϊόντων, έργων και υπηρεσιών.  
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Εξάλλου, διερευνώνται οι δυνατότητες να βελτιωθεί η εκµετάλλευση των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τις εταιρείες. Η Επιτροπή διερεύνησε σειρά επιλογών για 
την ενίσχυση της αξίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Σχεδιάζει να δροµολογήσει το 2012 δηµόσια συζήτηση µε τα κράτη µέλη για τη 
διαµόρφωση περαιτέρω δράσεων. Το 2008 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) µε σκοπό τη βελτίωση των δεσµών µεταξύ 
επιστηµονικών ερευνητών και επιχειρήσεων. Σκοπός του ινστιτούτου είναι να ενώσει 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις σε νέου 
τύπου συµπράξεις, τις «Κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας». Παρόµοιες κοινότητες 
έχουν µέχρι σήµερα συσταθεί σε τρεις τοµείς: βιώσιµη ενέργεια, κλιµατική αλλαγή και 
ΤΠΕ, και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα υπήρξαν θετικά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις επιδόσεις των κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) που λειτουργούν ήδη και θα υποβάλει 
προτάσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος Horizon 2020 για την επέκταση του ΕΙΤ από 
το 2014.  

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει, επίσης, τις συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων και 
πανεπιστηµίων, µέσω της δηµιουργίας των «συµµαχιών γνώσης» µεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη νέων διεπιστηµονικών προγραµµάτων 
σπουδών που θα αφορούν την αντιµετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες καινοτοµίας 
και την επιχειρηµατικότητα. Το 2011 δροµολογήθηκε πιλοτικό σχέδιο για τον σκοπό 
αυτό. Το 2012 η Επιτροπή θα προτείνει ένα πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 
και µέτρα υποστήριξης για την άρση των εµποδίων όσον αφορά την κινητικότητα και τη 
διασυνοριακή συνεργασία, µε στόχο την εφαρµογή τους έως το τέλος του 2014. Η 
Επιτροπή θα δροµολογήσει επίσης το 2012 το «U-Multirank»: µέσο κατάταξης βάσει 
των επιδόσεων και των παρεχόµενων πληροφοριών για τον προσδιορισµό του επιπέδου 
των πανεπιστηµίων, τα πρώτα αποτελέσµατα του οποίου αναµένονται το 2013. 

∆ύο κράτη µέλη έλαβαν ειδικές ανά χώρα συστάσεις να βελτιώσουν τα συστήµατα 
έρευνας και καινοτοµίας τους, ιδίως το πλαίσιο για την ιδιωτική έρευνα και καινοτοµία. 
Οι πρώτες ενδείξεις σχετικά µε την υλοποίηση δείχνουν ότι στο πεδίο αυτό έχει 
σηµειωθεί σχετική, αν και ακόµη περιορισµένη, πρόοδος.  

3.2. Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 
Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σηµαντικός µοχλός 
ανάπτυξης, γεγονός που εξηγεί κατά το ήµισυ την αύξηση της παραγωγικότητας των 
σύγχρονων οικονοµιών. Ωστόσο, σε σύγκριση µε τους κυριότερους ανταγωνιστές της, η 
Ευρώπη υπολείπεται όσον αφορά τις επενδύσεις σε ΤΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και δεν εκµεταλλεύεται πλήρως το δυναµικό 
ανάπτυξης και απασχόλησης των τοµέων που θα έπρεπε να είναι ανθηροί.  

Η πρόοδος της εµβληµατικής πρωτοβουλίας για το ψηφιακό θεµατολόγιο, όπως 
µετρήθηκε από τον πίνακα αποτελεσµάτων του ψηφιακού θεµατολογίου10 συνεχίζεται, 
αλλά οι προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να επιτευχθούν οι επιµέρους 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
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στόχοι. Από τις 101 δράσεις που προγραµµατίστηκαν στο πλαίσιο των 7 πυλώνων του 
ψηφιακού θεµατολογίου, 14 δράσεις ολοκληρώθηκαν ήδη το 2010 και το 2011 και άλλες 
50 αναµένεται να ολοκληρωθούν τους επόµενους 12 µήνες. Η άµβλυνση των εµποδίων 
όσον αφορά την υιοθέτηση ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο και η οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης στο επιγραµµικό περιβάλλον θα µπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο 
για την αύξηση του ΑΕΠ, τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της 
Ευρώπης και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων. Στο ψηφιακό 
θεµατολόγιο, οι πλέον επείγουσες ενέργειες είναι η δηµιουργία ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς, η οποία θα µπορούσε να αποφέρει 4% επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά την 
προσεχή δεκαετία11. 

Η παγκόσµια ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνεται κατά 50-60% ετησίως. 
Σήµερα, άνω του 50% των ευρυζωνικών γραµµών στην Ιαπωνία και άνω του 40% στην 
Κορέα αποτελούνται από οπτικές ίνες, που παρέχουν συνδέσεις µεγάλης δυναµικότητας, 
ενώ οι ίνες αντιπροσωπεύουν µόλις το 5% περίπου στην Ευρώπη. Αύξηση 10 
ποσοστιαίων µονάδων στην ευρυζωνική διείσδυση αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση 
0,9 - 1,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα θα πρέπει 
συνεπώς να καταστούν ουσιαστική πτυχή της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, ιδίως 
µέσω της χρησιµοποίησης διαθέσιµων εθνικών και περιφερειακών κεφαλαίων, µέσω της 
υιοθέτησης κατάλληλων χωροταξικών κανόνων για τη µείωση του κόστους 
εγκατάστασης και δίνοντας έµφαση στην αξιοποίηση συνεργειών µε ενεργειακή 
υποδοµή, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη έξυπνων δικτύων. Το 2010, η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση12 στην οποία περιγράφονται κοινοί κανόνες στο πλαίσιο των 
οποίων θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ενωσιακές και εθνικές πολιτικές ώστε να πληρούν 
τους στόχους ευρυζωνικότητας. Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης ταχύτατης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ανακοίνωση εκδόθηκε µαζί µε 
σύσταση για τα δίκτυα πρόσβασης επόµενης γενεάς µε σκοπό να ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις µέσω σαφών και αποτελεσµατικών κανονιστικών µέτρων.  

Η αύξηση του φόρτου του κινητού διαδικτύου απαιτεί µεγαλύτερη διαθεσιµότητα ζωνών 
συχνοτήτων. Αυτό αποδεικνύεται µε τη γενικευµένη χρήση έξυπνων τηλεφώνων 
(smartphones) (που ως το 2020 ενδέχεται να φθάσει το 100% του πληθυσµού 
παγκοσµίως) και την έκρηξη της χρήσης των ψηφιακών ταµπλετών (πρόβλεψη για 62 
εκατοµµύρια µονάδες το 201113). Η αυξηµένη χρήση βίντεο, που αντιστοιχεί ήδη στα 
δύο τρίτα του συνολικού φόρτου των κινητών τηλεπικοινωνιών, απαιτεί µεγαλύτερη 
χωρητικότητα. Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε ραδιοφάσµα αντιπροσωπεύουν το 2% - 
2,5% του ΑΕΠ της ΕΕ (περίπου 250 δισεκ. ευρώ) και η ευρωπαϊκή βιοµηχανία 
ασύρµατων ηλεκτρονικών επικοινωνιών συµβάλλει στη διατήρηση 3,5 εκατοµµυρίων 
θέσεων εργασίας, παράγει περίπου 130 δισεκ. ευρώ ετησίως σε φορολογικά έσοδα και 
συνεισφέρει άµεσα 140 δισεκ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Το πενταετές πρόγραµµα 
πολιτικής για το ραδιοφάσµα, το οποίο συµφωνήθηκε καταρχήν µεταξύ των οργάνων, θα 
πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο στις αρχές του 2012.  

                                                 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
12 COM(2010) 472 τελικό της 20.9.2010. 
13 Έκθεση IDC (∆ιεθνείς Ψηφιακές Επικοινωνίες), Σεπτ. 2011. 
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Το αναπτυξιακό δυναµικό του ηλεκτρονικού εµπορίου παραµένει σε µεγάλο βαθµό 
αναξιοποίητο στην ΕΕ. ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο εµπόριο µεταξύ 
επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι το 27% των επιχειρήσεων αγοράζουν επιγραµµικά και το 
13% πωλούν επιγραµµικά. Παρά ταύτα, περιορίζεται σήµερα στο 3,4% του λιανικού 
εµπορίου. Μολονότι το 40,4% των πολιτών πραγµατοποίησε επιγραµµικές αγορές το 
2010, µόνο στην περίπτωση του 9% επρόκειτο για διασυνοριακές αγορές (Eurostat). Τα 
πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι, για τους καταναλωτές, το κέρδος από απόψεως 
ευηµερίας που συνδέεται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο (µόνο για τα εµπορεύµατα) µε τη 
µορφή χαµηλότερων τιµών και ευρύτερης επιλογής στο διαδίκτυο εκτιµάται ότι 
ανέρχεται σε 11,7 δισεκ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,12% του ΑΕΠ της 
ΕΕ. Αν το ηλεκτρονικό εµπόριο αυξανόταν και έφθανε στο 15% του συνόλου των 
πωλήσεων του λιανικού τοµέα και αν εξαλείφονταν τα εµπόδια στην ενιαία αγορά, τα 
συνολικά κέρδη για τους καταναλωτές, από πλευράς ευηµερίας, εκτιµάται ότι θα 
ανέρχονταν σε 204 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% του 
ΑΕΠ της ΕΕ14. Η διαφορά µε τις ΗΠΑ στην αγορά µουσικής και βιβλίων από το 
διαδίκτυο είναι εντυπωσιακή. Το 2010, οι πωλήσεις ψηφιακής µουσικής αντιστοιχούσαν 
στο 19% της αγοράς ηχογραφηµένης µουσικής στην ΕΕ σε σύγκριση µε 49% στις ΗΠΑ. 
∆ύο πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών µουσικής δραστηριοποιούνται και στα 27 κράτη 
µέλη, αλλά οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται µόνο σε ένα ή σε λίγα κράτη µέλη. Στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων ξεπέρασαν τις πωλήσεις της 
µαζικής αγοράς χαρτόδετων βιβλίων κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, τη στιγµή που η 
ηλεκτρονική αγορά βιβλίων της ΕΕ είναι αναιµική.  

Το 2011, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νοµοθεσίας για τη βελτίωση των µηχανισµών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών µεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην 
Ένωση, που θα περιλαµβάνει συγκεκριµένη πρόταση επιγραµµικού ένδικου µέσου σε 
επίπεδο ΕΕ για την αποτελεσµατική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο. Η Επιτροπή θα εξαγγείλει το 2012 προτάσεις που 
θα διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εµπόριο, µεταξύ άλλων, µε την αµοιβαία αναγνώριση 
της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής σε 
διασυνοριακό επίπεδο, κανόνες για την τόνωση του διασυνοριακού εµπορίου ψηφιακού 
περιεχοµένου που εκσυγχρονίζουν το ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη θέσπιση µέτρων που θα στηρίζουν την 
ολοκλήρωση της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ για τις πληρωµές µε κάρτες, µέσω διαδικτύου 
και κινητής τηλεφωνίας βάσει διαβουλεύσεων για την έκδοση Πράσινης Βίβλου. Θα 
προτείνει επίσης νέα νοµοθεσία για αυξηµένη προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και δράσεις στους τοµείς της επιβολής του νόµου και της παροχής 
πληροφοριών, ώστε να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο.  

Υπάρχει επίσης πεδίο για σηµαντική βελτίωση της αποτελεσµατικότητας µε την πλήρη 
εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (e-procurement) 
σε ολόκληρη την ΕΕ: βάσει εκτιµήσεων, αυτές οι ανεκµετάλλευτες οικονοµίες ενδέχεται 
να ανέλθουν σε 50 έως 70 δισεκ. ευρώ ετησίως. Η Επιτροπή εκτιµά ότι, το 2009, µόνο το 
5% περίπου των διαδικασιών διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα. Με την πρότασή της 
για εκσυγχρονισµό των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, που προγραµµατίζονται για 

                                                 
14 Civic Consulting (2011) «Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών σχετικά µε τη λειτουργία 

του ηλεκτρονικού εµπορίου».  
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τον ∆εκέµβριο του 2011, θα θεσπιστούν συνεπώς µέτρα που θα καταστήσουν τη χρήση 
ηλεκτρονικών διαδικασιών µάλλον κανόνα παρά εξαίρεση.  

Για την υποστήριξη προηγµένων ψηφιακών συσκευών, επιβάλλεται µια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση των νεφελοειδών υπολογιστικών συστηµάτων που θα εξασφαλίζει 
ασφάλεια δικαίου για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και διοικήσεις που παρέχουν και 
χρησιµοποιούν σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες καθίστανται ταχέως παράγοντες 
καθοριστικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα και την επιχειρηµατικότητα στη 
σηµερινή ψηφιακή οικονοµία. Η εκτιµώµενη µέση συνεισφορά των νεφελοειδών 
υπολογιστικών συστηµάτων στο ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 0,1% βραχυπρόθεσµα και 
0,4% µεσοπρόθεσµα, συνοδευόµενη από την αρχική δηµιουργία περίπου 300.000 
επιπλέον θέσεων εργασίας στην Ευρώπη15. Η Επιτροπή θα προτείνει ως το 2013 µια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση στα νεφελοειδή υπολογιστικά συστήµατα που θα εξασφαλίζει 
την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου για του ευρωπαίους παρόχους και χρήστες.  

Απαιτείται επίσης να αναληφθεί τολµηρή δράση ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του 
διαδικτύου και να αντισταθµιστεί το κόστος των αυξανόµενων επιθέσεων κατά µιας 
θεµελιώδους υποδοµής για την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει το 2012 
µια φιλόδοξη στρατηγική ασφαλείας για το διαδίκτυο σε επίπεδο ΕΕ. 

3.3. Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 
Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους 

Η αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ενέργεια, το κλίµα και τους πόρους 
µπορεί να ωφελήσουν από οικονοµικής πλευράς την Ευρώπη. Ο στόχος ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης για την εξοικονόµηση 20% ενέργειας ως το 2020 θα µπορούσε να 
µειώσει τους λογαριασµούς των καταναλωτών µέχρι 1000 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως 
και να βελτιώσει τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης µε τη δηµιουργία, 
µέχρι το 2020, έως 2 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Σε µια ευρύτερη προοπτική 
αποδοτικής χρησιµοποίησης των πόρων, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα 
της κατάρτισης µοντέλων για την Επιτροπή, µείωση των συνολικών απαιτήσεων σε 
υλικά (ΣΑΥ) της οικονοµίας της τάξης του 15% µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
ΑΕΠ µέχρι 3,6% και της απασχόλησης στην ΕΕ κατά 2,5 εκατοµµύρια περίπου. Κάθε 
µείωση µιας ποσοστιαίας µονάδας των ΣΑΥ ισοδυναµεί µε εξοικονόµηση περίπου 25 
δισεκ. ευρώ για τις επιχειρήσεις και µέχρι 150 000 νέες θέσεις εργασίας16. Οι 
επιχειρήσεις θα µπορούσαν να επιτύχουν σηµαντικές οικονοµίες (περίπου 25 δισεκ. 
ευρώ ετησίως µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο) από µέτρα για την αποδοτική 
χρησιµοποίηση των πόρων, τα οποία έχουν ελάχιστο ή µηδενικό κόστος, 
χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικότερα τις πρώτες ύλες και παράγοντας λιγότερα 
απόβλητα. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό είναι οι χηµικές 
ουσίες, τα ορυκτά, η µεταλλουργία, η ηλεκτρική ενέργεια, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
οι κατασκευές και η διαχείριση των αποβλήτων17. Παρά τις µειώσεις των εκποµπών CO2 

                                                 
15 F. Etro (2010), «The economic impact of cloud computing» Review of Business and Economics. 
16 Ο δείκτης ΣΑΥ περιλαµβάνει τον σωρευτικό όγκο των πρωτογενών υλικών που εξάγονται από τη 

φύση για τις οικονοµικές δραστηριότητες µιας χώρας. Ο ΣΑΥ φανερώνει την υλική βάση µιας 
οικονοµίας. Περιλαµβάνει την εξόρυξη από το έδαφος της χώρας, καθώς και τους αναγκαίους 
πόρους που συνδέονται µε τις εισαγωγές. 

17 «Further Benefits of Business Resource Efficiency», Oakdene Hollins, 2011. 
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λόγω της οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, ορισµένα κράτη µέλη θα 
πρέπει να εφαρµόσουν πρόσθετες πολιτικές για να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους 
µείωσης των εκποµπών µέχρι το 2020. Οµοίως, θα απαιτηθεί η λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι υπόλοιποι στόχοι στον τοµέα της ανανεώσιµης 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθεί σηµαντική 
αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές, δίκτυα µεταφοράς ενέργειας, 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  

Η Επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει 14 από τις 20 προγραµµατισµένες στρατηγικές 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας. Για την περαιτέρω 
καθοδήγηση της υλοποίησης της εµβληµατικής πρωτοβουλίας για την αποδοτικότητα 
των πόρων, η Επιτροπή δηµοσίευσε χάρτη πορείας στον οποίο απαριθµούνται 
συγκεκριµένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και αναφέρονται οι οικονοµικοί 
τοµείς που καταναλώνουν τους περισσότερους πόρους και έχουν τις σηµαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· επίσης υποδεικνύονται εργαλεία και δείκτες που θα 
συµβάλουν στην καθοδήγηση της δράσης στην Ευρώπη και διεθνώς. Ειδικότερα, 
υποβλήθηκε νοµοθετική πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στην οποία 
προσδιορίζεται σειρά µέτρων ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εφαρµοστούν για να 
αυξηθεί η εξοικονόµηση ενέργειας. Εκδόθηκε επίσης ανακοίνωση σχετικά µε την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και τη διεθνή συνεργασία, που ορίζει συνολική 
στρατηγική για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας. Η Επιτροπή 
δροµολόγησε χάρτη πορείας για τη µετάβαση προς µια ανταγωνιστική οικονοµία 
χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών στον οποίο αναφέρονται ενδιάµεσοι στόχοι για την 
επίτευξη οικονοµικά αποτελεσµατικών µειώσεων των εκποµπών σύµφωνα µε τον στόχο 
-80 έως 95% ως το 2050. Η σταδιακή µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα µειώσει το µέσο κόστος των 
καυσίµων στην ΕΕ από 175 µέχρι 320 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Στα άλλα οφέλη 
συγκαταλέγονται η βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και της δηµόσιας 
υγείας, γεγονός που το 2030 θα οδηγήσει σε µείωση των δαπανών µέχρι 27 δισεκ. ευρώ 
ετησίως. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης µια νέα Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές, για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως προς τη χρησιµοποίηση των πόρων σύστηµα 
µεταφορών. Στη βίβλο τίθενται φιλόδοξοι στόχοι για την απαλλαγή των µεταφορών από 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, τη δηµιουργία ενός πραγµατικού ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου µεταφορών και τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.  

Η Επιτροπή ενέκρινε το 2011 δέσµη νοµοθετικών προτάσεων για τη µεταρρύθµιση της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που περιλαµβάνουν ισχυρή δέσµευση για την ουσιαστική 
βελτίωση της διαχείρισης των εθνικών πόρων. Οι αλλαγές που προτείνονται στον πρώτο 
και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ αποσκοπούν στην καλύτερη ενσωµάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιµατικών θεµάτων σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης και 
λειτουργούν ως κίνητρα για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την 
επίτευξη του πλήρους δυναµικού εξοικονόµησης, το οποίο µπορεί να αποφέρει µια 
πραγµατικά ενοποιηµένη πανευρωπαϊκή αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας χάρη 
στη µεγαλύτερη ρευστότητα και στον µεγαλύτερο ανταγωνισµό. Η ολοκλήρωση της 
αγοράς θα ενισχύσει επίσης την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει την 
ενσωµάτωση πηγών ανανεώσιµης ενέργειας νέας γενεάς χάρη σε µεγαλύτερες περιοχές 
εξισορρόπησης. Η αύξηση του διασυνοριακού εµπορίου στο τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου µπορεί να αµβλύνει τις διακυµάνσεις των τιµών και να 
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επιτρέψει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά, γεγονός που θα τονώσει την 
καινοτοµία και τον ανταγωνισµό.  

Καθοριστική για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι µια πιο 
συνεκτική προσέγγιση, στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών, των ζητηµάτων που 
επηρεάζουν τις γειτονικές χώρες. Όταν οι χώρες νοµοθετούν σε εθνικό επίπεδο, και 
παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις, περιλαµβανοµένων των τιµών και της φορολογίας, θα 
πρέπει να αποτιµώνται προσεκτικά οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών µέσων 
ώστε να διασφαλίζεται ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο για τις βιοµηχανίες και τους 
παρόχους υπηρεσιών στην Ευρώπη. Παραδείγµατος χάρη, στον τοµέα των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, θα πρέπει να αποφεύγονται οι δραστικές αλλαγές πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν αναδροµική ισχύ, ώστε να αποτρέπονται οι 
περιττοί κανονιστικοί κίνδυνοι που υπονοµεύουν τη βιωσιµότητα της 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τα τρέχοντα συστήµατα στήριξης 
για την ανανεώσιµη ενέργεια θα πρέπει να καταστούν πιο αποδοτικά από οικονοµικής 
απόψεως. Η πρόκληση είναι να στηριχθεί η παραγωγή µεγάλης κλίµακας, γεγονός που 
θα επιτρέψει στους παράγοντες της αγοράς να περιορίσουν το κόστος, να µειώσουν τις 
επιδοτήσεις και να ενσωµατώσουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε µια αληθινά 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Βάσει κάθε µελλοντικού σεναρίου που αφορά την ενέργεια, οι ενεργειακές υποδοµές θα 
παίξουν ζωτικό ρόλο στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης σε ολόκληρη 
την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα δίκτυα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου της 
Ευρώπης πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν. Πρόσφατα 
υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο κανονισµό σχετικά µε τις ενεργειακές 
υποδοµές, ο οποίος θα αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο TEN-E18. Στόχος του νέου 
πλαισίου είναι να εξασφαλίσει ότι τα στρατηγικά ενεργειακά δίκτυα και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2020 στις διαφορετικές περιφέρειες της 
Ένωσης. Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της ΕΕ, το ποσό ύψους 9,1 δισεκ. ευρώ που 
προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» θα επιτρέψει την πλήρη πραγµατοποίηση επενδύσεων ύψους 200 δισεκ. ευρώ 
που απαιτούνται για έργα υποδοµών ευρωπαϊκής διάστασης που προγραµµατίζονται 
µέχρι το 2020. Η επένδυση αυτή θα έχει σηµαντική θετική συνολική επίπτωση στο ΑΕΠ 
και την απασχόληση, µε σωρευτικό αποτέλεσµα που θα φθάνει µέχρι +0,4% του ΑΕΠ 
περίπου και 400 000 πρόσθετες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2011-2020.  

Σύµφωνα µε µελέτες που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και την αποτελεσµατική 
χρήση των πόρων, η βελτίωση της κατασκευής και χρήσης των κτιρίων στην ΕΕ 
αναµένεται να επηρεάσει το 42% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης19, το 35% 
περίπου των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου20 και πάνω από το 50% του συνόλου 
των εξορυσσόµενων υλικών21· θα µπορούσε επίσης να µας βοηθήσει να 
εξοικονοµήσουµε µέχρι και 30% νερό22. Ο οικοδοµικός τοµέας απασχολεί το 8% του 
εργατικού δυναµικού της Ευρώπης. Περίπου 230.000 άτοµα ασχολούνται µε τη 
µεταποιητική βιοµηχανία και την εγκατάσταση µονώσεων. ∆εδοµένου ότι οι επενδύσεις 

                                                 
18 COM(2011) 658 της 19.10.2011. 
19 COM(2007) 860 τελικό της 21.12.2007. 
20 COM(2007) 860 τελικό της 21.12.2007. 
21 COM(2007) 860 τελικό της 21.12.2007. 
22 COM(2007) 414 τελικό της 18.07.2007. 
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για ενεργειακή απόδοση χρηµατοδοτούνται εν µέρει από την εξοικονόµηση ενέργειας, τα 
κρατικά µέτρα για την άρση των φραγµών, όπως η πρόσβαση σε κεφάλαιο και 
πληροφόρηση, µπορούν να έχουν ισχυρό αποτέλεσµα µόχλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ταχεία έγκριση της πρότασης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα συµβάλει στη 
γεφύρωση του χάσµατος προς τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θα 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες πλαισίωσης23 και θα επιτρέψει στα κράτη µέλη 
να θέσουν τους δικούς τους στόχους απόδοσης και να υποβάλουν τις πρώτες εκθέσεις 
µέχρι τα τέλη του 2012. 

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης των διαρθρωτικών κεφαλαίων της 
ΕΕ προς όφελος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι 
επενδύσεις στον τοµέα της βιώσιµης ενέργειας µπορούν να ενεργοποιηθούν περαιτέρω 
από τους µηχανισµούς στήριξης της ΕΕ µε την ονοµασία ELENA (European Local 
Energy Assistance) και EEE-F (European Energy Efficiency Facility). Τέλος, οι αρχικές 
επενδυτικές δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων ή για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα µπορούν να καλυφθούν ή να λειτουργήσουν ως µοχλός 
µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥπ). 

Η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων ενισχύει την 
αποδοτική χρησιµοποίηση των πόρων και ευνοεί την οικονοµική ανάπτυξη. Οι µη 
αποδοτικές επενδύσεις παγιώνουν τις πεπαλαιωµένες τεχνολογίες και τις παρωχηµένες 
επιχειρηµατικές δοµές και αναστέλλουν τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και άλλες 
πράσινες τεχνολογίες. Η κατάργηση των µη αποδοτικών επιδοτήσεων θα µπορούσε 
επίσης να αποτελέσει σηµαντική συνιστώσα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. 
Παραδείγµατος χάρη, οι άµεσες απώλειες εσόδων µπορεί να πλησιάζουν το 0,5% του 
ΑΕΠ της ΕΕ (60 δισεκ. ευρώ) και οι απώλειες ευηµερίας λόγω των στρεβλώσεων των 
επιλογών των καταναλωτών είναι σηµαντικές και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 
ποσοστό 0,1 έως 0,3 % του ΑΕΠ (12 έως 37 δισεκ. ευρώ). Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 
µέλη να εντοπίσουν, το 2012, τις σηµαντικότερες επιβλαβείς για το περιβάλλον 
επιδοτήσεις και να καταρτίσουν σχέδια για την κατάργησή τους24.  

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες προόδου της πράσινης φορολογίας, ούτως ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις σε σχέση µε την κλιµατική 
αλλαγή, τη λειψυδρία, την ενεργειακή ασφάλεια και τον περιορισµένο χαρακτήρα των 
πόρων εν γένει. Η πράσινη φορολογία σε συνδυασµό µε τη µεταστροφή των φόρων από 
την απασχόληση, όταν εφαρµόζεται κατά τρόπο ουδέτερο από δηµοσιονοµικής 
απόψεως, µπορεί να βελτιώσει τη χορήγηση των πόρων ενώ παράλληλα τονώνει την 
απασχόληση25. Η έκδοση της πρότασης της Επιτροπής του 2011 για αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας26 θα διευκολύνει αυτή τη µεταστροφή. 

                                                 
23 COM(2011) 370 της 22.06.2011. 
24 COM(2011) 571 της 20.9.2011. 
25 Παραδείγµατος χάρη, σταθερή µείωση µιας ποσοστιαίας µονάδας της µέσης φορολογικής 

επιβάρυνσης στην εργασία εκτιµάται ότι αυξάνει µακροπρόθεσµα το ποσοστό απασχόλησης σε 
µια τυπική χώρα περίπου κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες· ΟΟΣΑ (2006), Προοπτικές για την 
απασχόληση 2006 – Αύξηση των θέσεων εργασίας και του εισοδήµατος: Policy Lessons from 
Reassessing the OECD Job Strategy, Paris (Μαθήµατα στρατηγικής από την επανεκτίµηση της 
στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την απασχόληση, Παρίσι). 

26 COM(2011) 169 της 13.4.2011. 
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Επιπλέον, ένας δίκαιος καθορισµός των τιµών θα συµβάλει επίσης στην προώθηση νέων 
βιοµηχανιών και νέων επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες.  

Κατά το «Ευρωπαϊκό Εξάµηνο» του 2011, ορισµένες ειδικές ανά χώρα συστάσεις σε 
θέµατα που άπτονται της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως η λειτουργία των αγορών ενέργειας 
και του ανταγωνισµού, οι διασυνδέσεις δικτύου και η αποδοτική χρησιµοποίηση των 
πόρων. Μέχρι σήµερα, οι πρώτες ενδείξεις σχετικά µε την υλοποίηση δείχνουν ότι στα 
περισσότερα κράτη µέλη έχει σηµειωθεί σχετική πρόοδος όσον αφορά τις συστάσεις.  

3.4. Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 
Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης 

Η µεταποιητική βιοµηχανία οδήγησε σε ανάκαµψη από την οικονοµική κρίση: η 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 15% περίπου έναντι της ύφεσης που παρουσίασε στις αρχές 
του 2009. Παρά ταύτα, η οικονοµική ανάκαµψη στη βιοµηχανία της ΕΕ εµφανίζει 
στασιµότητα τους τελευταίους µήνες, ενώ η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων επέστρεψε 
στον ιστορικό µέσο όρο. Η αβεβαιότητα σχετικά µε τις προοπτικές της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας και η αναταραχή που συνδέεται µε την κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ 
επηρέασαν την εµπιστοσύνη της βιοµηχανίας. Οι υψηλές τιµές της ενέργειας και οι 
συνεχιζόµενες δυσκολίες πρόσβασης σε χρηµατοδότηση επηρεάζουν επίσης δυσµενώς 
τη δυναµική της ανάκαµψης. Παρά ταύτα, η βιοµηχανία της ΕΕ βρίσκεται σήµερα σε 
καλύτερη κατάσταση για να αντιµετωπίσει µια επιβράδυνση, διότι εµφανίζει χαµηλότερα 
αποθέµατα και µεγαλύτερη παραγωγικότητα σε σχέση µε το 2008.  

Η εµβληµατική πρωτοβουλία για µια «Βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης» περιέχει 70 βασικές δράσεις, πολλές από τις οποίες έχει ήδη θέσει 
σε εφαρµογή η Επιτροπή. Παραδείγµατος χάρη, η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή 
αξιολόγηση του αντικτύπου στην ανταγωνιστικότητα και στις ΜΜΕ των νέων 
προτάσεων πολιτικής που υποβάλλει, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις. Αυτό έπραξε για προτάσεις όπως τα δικαιώµατα ETS (ενωσιακό σύστηµα 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής), ώστε να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος διαφυγής 
διοξειδίου του άνθρακα, και η οδηγία IV περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης συγκεκριµένες δράσεις για να ελαχιστοποιηθούν οι 
ρυθµιστικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ, ιδίως τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι 
προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν πιθανές απαλλαγές από το υφιστάµενο 
κεκτηµένο για τις πολύ µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις, µεγαλύτερη συµµετοχή των 
µικρότερων επιχειρήσεων στην διαµόρφωση προτάσεων κανονισµού της ΕΕ, εισαγωγή 
µιας διάστασης µικροµονάδων στο υφιστάµενο «τεστ ΜΜΕ» και πίνακα σχετικά µε τις 
απαλλαγές και τα ηπιότερα καθεστώτα για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές εταιρείες, στις 
προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή για νέο κανονισµό της ΕΕ, ενόψει της έγκρισής 
τους από τον νοµοθέτη της ΕΕ και της εφαρµογής τους από τα κράτη µέλη.  

Η Νοµοθετική Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, η οποία επανεξετάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 201127 δίνει έµφαση στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, 
στη θέσπιση ενός πιο ευνοϊκού ρυθµιστικού πλαισίου και στην παροχή βοήθειας στις 
ΜΜΕ για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης. Η τελευταία πτυχή 

                                                 
27 COM(2011) 78 της 23.2.2011. 



 

EL 15   EL 

αναπτύχθηκε περισσότερο σε συναφείς µεταγενέστερες ενέργειες σε συνέχεια αυτών των 
µέτρων, όπως η νέα στρατηγική για τη στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, η οποία 
εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 201128. Στην επανεξέταση υπενθυµίζεται επίσης η ανάγκη 
να ιεραρχήσουν τα κράτη µέλη το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσω ευφυών 
κανονιστικών διατάξεων, µέσω της µείωσης περιττών κανονισµών και αδειών, της 
θέσπισης απλούστερων διαδικασιών µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και τέλος 
µέσω της µείωσης του χρόνου σύστασης νέων επιχειρήσεων σε 3 εργάσιµες ηµέρες.  

Η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση πριν από τα τέλη του 2011. Το σχέδιο θα συνοδεύεται από πρόταση για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια σε ολόκληρη την Ευρώπη 
µέσω διαβατηρίου της ΕΕ που θα επιτρέπει σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού 
κινδύνου να αντλούν κεφάλαια και στα 27 κράτη µέλη βάσει ενιαίας καταχώρισης. 
Αναµένεται ότι η πρωτοβουλία αυτή, αν επιτύχει, θα µπορούσε να δηµιουργήσει έως 315 
000 πρόσθετες θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ κατά 100 δισεκ. ευρώ. Η Επιτροπή 
θα προσπαθήσει να εξαλείψει κάθε φορολογική µεταχείριση που δυσχεραίνει τις 
διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου και να µειώσει τον διοικητικό 
φόρτο.  

Η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην οικονοµία δεν απαιτεί µόνο οριζόντιες, ειδικές ανά 
τοµέα µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αποτελεσµατική 
επιβολή των κανόνων ανταγωνισµού, αλλά και ένα συνολικό θεσµικό πλαίσιο ευνοϊκό 
για τον ανταγωνισµό σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) µε 
περιορισµένο κόστος για τα κράτη µέλη. Αυτό προϋποθέτει κυρίως ότι οι αρχές 
ανταγωνισµού, οι τοµεακές ρυθµιστικές αρχές και οι δικαστικές αρχές που είναι 
αρµόδιες για την προστασία και την προώθηση του ανταγωνισµού διαδραµατίζουν 
αποτελεσµατικό ρόλο. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αστικής δικαιοσύνης αποτελεί 
ζωτικό σύνδεσµο για κάθε θεσµικό πλαίσιο που ευνοεί τον ανταγωνισµό και την 
ανάπτυξη. 

Στον τοµέα της βιοµηχανικής καινοτοµίας, η οµάδα υψηλού επιπέδου για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής υπέβαλε την τελική της έκθεση τον Ιούνιο του 2011 µε 
συγκεκριµένες συστάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση των 
τεχνολογιών αυτών29. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν τεράστιο δυναµικό αγοράς µε ετήσια 
ποσοστά ανάπτυξης µεταξύ 5% και 16% ετησίως έως το 2020, ενώ έχουν επίσης 
αποφασιστικές δευτερογενείς συνέπειες για βασικούς βιοµηχανικούς τοµείς επόµενου 
σταδίου από απόψεως καινοτοµίας και ανάπτυξης. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τον 
Ιούνιο µείζονα εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης30, µεταξύ 
άλλων, εντάσσοντας στο ευρωπαϊκό σύστηµα πρότυπα σχετικά µε τις υπηρεσίες και 
λαµβάνοντας περισσότερο υπόψη τις βιοµηχανικές προδιαγραφές στον τοµέα των ΤΠΕ.  

Η Επιτροπή διατύπωσε ορισµένες ειδικές τοµεακές πρωτοβουλίες, όπως η υιοθέτηση 
διαστηµικής στρατηγικής31, µε σκοπό την ενδυνάµωση του ευρωπαϊκού διαστηµικού 
τοµέα ή η εκ νέου δροµολόγηση της διαδικασίας CARS 2132, η οποία θα συµβάλει στη 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 COM (2011) 311 και COM(2011)315 της 1.6.2011. 
31 COM(2011) 152 της 4.4.2011. 
32 Πρώτη συνεδρίαση της ανασυσταθείσας οµάδας υψηλού επιπέδου στις 10 Νοεµβρίου 2010.  
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στρατηγική της ΕΕ για καθαρά και ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα. Η χρησιµοποίηση 
ηλεκτρικών οχηµάτων έχει σηµαντικό δυναµικό αγοράς αυξανόµενο από 100 000 
σήµερα σε 1 εκατοµµύριο υβριδικά οχήµατα έως το 2020, ενώ η αγορά πλήρως 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων αναµένεται ότι έως το 2020 θα φθάσει τις 750 000 µονάδες. 
Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης τις προσπάθειές της να διασκεδάσει τις ανησυχίες των 
ενεργοβόρων βιοµηχανιών, ιδίως µέσω της καθιέρωσης του συστήµατος βιώσιµης 
βιοµηχανίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα (SILC), και µέσω της προώθησης τεχνολογιών 
παραγωγής µε πολύ χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και µέσω της 
δηµιουργίας µιας εταιρικής σχέσης µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα για την 
τόνωση του ανταγωνισµού στις ενεργοβόρες βιοµηχανίες. 

Βάσει των πρώτων ενδείξεων, οι προσπάθειες των κρατών µελών όσον αφορά την 
υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τοµέα αυτόν ήταν ανοµοιογενείς. Η 
υλοποίηση των συστάσεων όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση 
είναι µάλλον ισχνή. Η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη όσον αφορά τα µέτρα βελτίωσης 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, όπως η µείωση του διοικητικού φόρτου, η βελτίωση 
της διοικητικής ικανότητας ή η αποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος. Έξι 
από τα δέκα κράτη µέλη που έλαβαν σύσταση να βελτιώσουν το επιχειρηµατικό τους 
περιβάλλον έλαβαν κάποια µέτρα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις τα µέτρα αυτά 
παραµένουν αποσπασµατικά. 

3.5. Εµβληµατική στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας 

Η αύξηση των επιπέδων της απασχόλησης και η ενίσχυση της παραγωγικότητας του 
εργατικού δυναµικού αποτελούν δύο βασικές πηγές ανάπτυξης µαζί µε τις επενδύσεις 
κεφαλαίου και την καινοτοµία. Τη στιγµή αυτή, υπάρχουν 23 εκατοµµύρια άνεργοι στην 
ΕΕ, που αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας. 

Η ελαφρά βελτίωση του ποσοστού ανεργίας της ΕΕ έχει ανακοπεί από το 2010. Το 
ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων επί του συνόλου των ατόµων που αναζητούν 
εργασία υπερβαίνει το 40% και έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο σε σύγκριση µε το επίπεδο 
30% που είχε καταγραφεί πριν από µια διετία. Σε 12 από τα 15 κράτη µέλη για τα οποία 
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, το ποσοστό των ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά µε πολύ 
χαµηλή ένταση εργασίας έχει αυξηθεί.  

Η ανάκαµψη που συνοδεύεται από ανεργία δεν συνεπάγεται απλώς σηµαντικό 
οικονοµικό και κοινωνικό κόστος, αλλά υποδηλώνει επίσης διαρθρωτικές ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας, γεγονός που, µεσο-µακροπρόθεσµα, εξασθενεί το δυναµικό ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, η αναντιστοιχία και η ανεπάρκεια δεξιοτήτων εµποδίζουν την οικονοµική 
ανάκαµψη. Οι κενές θέσεις εργασίας άρχισαν να αυξάνουν από τα µέσα του 2009, ενώ η 
ανεργία δεν αφήνει να διαφανούν ενδείξεις βελτίωσης. Το γεγονός αυτό φανερώνει 
αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας, όπως ανεπαρκείς δεξιότητες ή περιορισµένη 
κινητικότητα, τουλάχιστον σε ορισµένους τοµείς και περιοχές. 

Οι πολιτικές της δια βίου µάθησης είναι απαραίτητες για να εφοδιαστούν τα άτοµα µε τις 
σωστές δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Το 2000, το 22% των απασχολουµένων 
διέθεταν προσόντα υψηλού επιπέδου στην ΕΕ, ενώ το 29% διέθετε χαµηλό επίπεδο 
προσόντων. Το 2010 συνέβη το αντίστροφο. Έως το 2020, το 35% των θέσεων εργασίας 
θα απαιτούν υψηλά προσόντα, ενώ η ζήτηση δεξιοτήτων χαµηλού επιπέδου θα µειωθεί 
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κατά 12 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Εντούτοις, τη στιγµή αυτή υπάρχει σηµαντική 
απόκλιση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης που επιτυγχάνεται και του συνεχώς 
υψηλότερου επιπέδου ειδίκευσης των διαθέσιµων θέσεων εργασίας. Στην ΕΕ, ένας νέος 
στους επτά ηλικίας 18 έως 24 ετών (ήτοι το 14,41%) εγκαταλείπει σήµερα το 
εκπαιδευτικό σύστηµα έχοντας λάβει µόνο κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δεν 
συµµετέχει σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου), ενώ πολλοί νέοι έχουν προσόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, πάνω από το 20% των παιδιών δεν κατέχουν το βασικό 
επίπεδο γνώσεων ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής (εκτιµήσεις για την ηλικία των 15 
ετών).  

Για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, αναπτύσσονται δράσεις πολιτικής στο 
πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας». Οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά όσον αφορά τα 13 βασικά µέτρα, 
µεταξύ των οποίων το «Πανόραµα ∆εξιοτήτων της ΕΕ» που αποβλέπει στη βελτίωση της 
διαφάνειας για τους αναζητούντες εργασία, τους εργαζοµένους, τις επιχειρήσεις και/ή 
τους δηµόσιους φορείς, µε την παροχή επικαιροποιηµένων προβλέψεων για την 
προσφορά δεξιοτήτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας έως το 2020, µέτρα που 
έχουν προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο του 2012. Οι εργασίες προχωρούν 
ικανοποιητικά και για τις τοµεακές πρωτοβουλίες που προβλέπονται στην εµβληµατική 
πρωτοβουλία µε τίτλο «Σχέδιο δράσης για το προσωπικό στον τοµέα της υγείας».  

Οι νοµοθετικές προτάσεις που αφορούν την αναθεώρηση του εργατικού δικαίου της ΕΕ 
βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι συµφώνησαν να 
διαπραγµατευτούν την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Τις επόµενες 
εβδοµάδες, προβλέπεται να εγκριθούν δύο νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε την 
απόσπαση των εργαζοµένων. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, αναµένεται σύσταση 
του Συµβουλίου για την προώθηση της επικύρωσης της ανεπίσηµης και της άτυπης 
µάθησης, και, από τον Οκτώβριο του 2012, θα τεθεί σε λειτουργία ένα πρακτικό 
εργαλείο που θα βοηθά τους πολίτες να καταγράφουν τις δεξιότητες που αποκτούν µέσω 
της εργασίας και άλλων εµπειριών. Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, η Επιτροπή θα 
εξετάσει σε ανακοίνωσή της τον ευρύτερο προβληµατισµό για την αντιµετώπιση του 
ζητήµατος των δεξιοτήτων.  

3.6. Εµβληµατική στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Η νεολαία σε κίνηση 

Η σηµερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τους νέους, των 
οποίων το ποσοστό ανεργίας (άνω του 20%) είναι διπλάσιο από εκείνο του συνολικού 
πληθυσµού. Επιπλέον, εξαιτίας της κρίσης, οι νέοι έχουν θιγεί δυσανάλογα από τη 
µείωση των µόνιµων θέσεων εργασίας και παρότι υπερτερούν στον τοµέα των 
προσωρινών συµβάσεων, η πρόσφατη καθαρή αύξηση του τοµέα αυτού δεν τους έχει 
ωφελήσει κατά κανένα σηµαντικό τρόπο. 

Έχουν αρχίσει εργασίες για όλες τις δράσεις πολιτικής που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση». Έχουν ήδη δροµολογηθεί 
ορισµένες βασικές δράσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων, όπως η 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Youth@work» («Νεολαία και εργασία»), που σκοπό έχει 
να προωθήσει τη δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µεταξύ της νεολαίας και των µικρών 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ή το ευρωπαϊκό σύστηµα παρακολούθησης κενών θέσεων 
εργασίας, που συγκεντρώνει επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τις κενές θέσεις 
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εργασίας, το οποίο µπορεί επίσης να χρησιµεύσει ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης 
των στενώσεων και των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση, στις 7 Ιουνίου 2011 εκδόθηκε σύσταση του Συµβουλίου 
για την εφαρµογή πολιτικών καταπολέµησης της πρόωρης εγκατάλειψης της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία προσφέρει στα κράτη µέλη ένα πλαίσιο για 
συνεκτικές, ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες πολιτικές κατά της πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Η σύσταση αυτή θα πρέπει πλέον να τεθεί σε 
εφαρµογή. 

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τον 
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που περιλαµβάνει πρόταση 
για τον µηχανισµό εγγύησης φοιτητικών δανείων στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών 
διπλωµάτων Erasmus, µε σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των µεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. 

Ο στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου για την απασχόληση των νέων είναι να ενδυναµώσει 
τον συντονισµό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των κοινών αρχών της 
ευελιξίας µε ασφάλεια. Το πλαίσιο βασίζεται σε τέσσερις άξονες: 1) παροχή βοήθειας 
για την εξεύρεση της πρώτης εργασίας και το ξεκίνηµα της σταδιοδροµίας· 2) 
υποστήριξη των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο· 3) διαµόρφωση επαρκών δικτύων 
κοινωνικής ασφάλειας για τους νέους· 4) στήριξη των νεαρών επιχειρηµατιών και της 
αυτοαπασχόλησης. Ως µέρος του πλαισίου, η Επιτροπή πρότεινε τους ακόλουθους 
ειδικούς τοµείς παρέµβασης στα κράτη µέλη: εγγυήσεις για τη νεολαία, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν εργασία, παρακολουθούν συµπληρωµατική 
εκπαίδευση ή εντάσσονται σε µέτρα ενεργοποίησης εντός τεσσάρων µηνών από το τέλος 
της σχολικής ζωής· «ενιαίες» συµβάσεις αορίστου χρόνου, ώστε να µειωθεί ο 
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας· ανεργία και κοινωνική αρωγή στους νέους υπό 
το πρίσµα αµοιβαίων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο της µελλοντικής πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους» που θα υποβάλει η Επιτροπή πριν από το τέλος του έτους, θα 
πρέπει να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να διευκολυνθεί η µετάβαση στην αγορά 
εργασίας, να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις για ασκούµενους και να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα.  

3.7. Εµβληµατική στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την 
καταπολέµηση της φτώχειας 

Πέραν του ότι αποτελεί αφ’ εαυτής στόχο µεγάλης αξίας, η προώθηση των αγορών 
εργασίας και των κοινωνιών χωρίς αποκλεισµούς έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη µε τη 
βελτίωση των αποτελεσµάτων στην αγορά εργασίας, την αύξηση της συνολικής ζήτησης 
και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης. Οι τρεις αυτοί τοµείς αποτελούν συγχρόνως τρία 
σηµαντικά προβληµατικά σηµεία που εµποδίζουν τη στέρεη ανάκαµψη.  

Στις ελάχιστες χώρες στις οποίες υπάρχουν ήδη τα δεδοµένα που αντανακλούν την 
οικονοµική κρίση, το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών έχει µειωθεί σηµαντικά33. 
Επιπλέον, διάφορα στοιχεία φανερώνουν ότι η εισοδηµατική φτώχεια, ιδίως η παιδική 
φτώχεια, καθώς και οι σοβαρές υλικές στερήσεις αντιπροσωπεύουν συνεχώς αυξανόµενο 

                                                 
33 Για παράδειγµα πάνω από το 15% στον τοµέα της διανοµής στη Λιθουανία και τη Λετονία, κατά 

8% στην Εσθονία και κατά 2 έως 4% στην Ισπανία, την Ιρλανδία και το ΗΒ. 
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πρόβληµα σε διάφορα κράτη µέλη. Με την αύξηση της µακροπρόθεσµης ανεργίας και 
την κατάργηση των παροχών ανεργίας, υπάρχει κίνδυνος τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα 
να υποστούν ουσιώδη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατός τους.  

Η καταναλωτική ροπή των ατόµων µε χαµηλό εισόδηµα είναι συνήθως υψηλή, 
δεδοµένου ότι πρέπει να δαπανούν το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε 
βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, οι τυχόν περαιτέρω µειώσεις στο 
κατώτερο σηµείο της εισοδηµατικής κλίµακας µπορεί να έχουν µόνιµες επιπτώσεις στην 
εγχώρια ζήτηση και, ως εκ τούτου, στην ανάπτυξη34. Για τον λόγο αυτό επίσης, είναι 
σηµαντικό να διασφαλιστεί η αυτονοµία του καταναλωτή, γεγονός που θα του επιτρέψει 
να προβαίνει στις βέλτιστες καταναλωτικές επιλογές και, µε τον τρόπο αυτό, να 
µεγιστοποιεί την ευηµερία του.  

Οι εργασίες συνεχίζονται όσον αφορά τις δέκα βασικές δράσεις της πλατφόρµας κατά 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ορισµένες δροµολογήθηκαν ήδη κατά το 
τρέχον έτος, όπως το νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την κοινωνική ένταξη, η οποία 
αποβλέπει στη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για να 
προαγάγουν την ενεργό συµµετοχή των υπηκόων των τρίτων χωρών στις κοινωνίες µας, 
ή όπως το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά. 

Η πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 
2011, και οι βασικές δραστηριότητές της θα παρουσιαστούν κατά τους προσεχείς µήνες, 
αρχής γενοµένης από το νέο πλαίσιο για τα ταµεία κοινωνικών επενδύσεων, τη νέα 
επενδυτική προτεραιότητα που παρέχεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
προτεινόµενων διαρθρωτικών ταµείων, ή το µελλοντικό σχέδιο κανονισµού για το 
καταστατικό των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων.  

Κατά τους επόµενους µήνες προβλέπεται η έκδοση λευκής βίβλου για τις συντάξεις που 
θα εξετάζει τη βιωσιµότητα και την καταλληλότητα των συντάξεων στο µετά την κρίση 
πλαίσιο. 

Για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, είναι σκόπιµο 
να εκσυγχρονιστούν τα κοινωνικά συστήµατα προστασίας σύµφωνα µε τις κοινές αρχές 
της ενεργού κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα, οι δηµόσιες υπηρεσίες αποτελούν ουσιώδη 
συνιστώσα για την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό 
σύνολο. Επιπλέον, η πρόσβαση σε αποτελεσµατικές και οικονοµικά προσιτές υπηρεσίες 
συµβάλλει καθοριστικά στη µείωση των ιδιωτικών δαπανών και, ως εκ τούτου, στην 
αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα να µετριάζεται η εισοδηµατική 
φτώχεια και ανισότητα35. Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη δηµόσια διοίκηση, ο καταλογισµός των δηµόσιων υπηρεσιών στο 
εισόδηµα των νοικοκυριών µειώνει σηµαντικά τις εκτιµήσεις για την φτώχεια. Τα 
ποσοστά κινδύνου φτώχειας µειώνονται σηµαντικά, κατά 40% περίπου, όταν 
εφαρµόζεται µεταβλητό όριο φτώχειας, ακόµη δε κατά 80% όταν εφαρµόζεται σταθερό 
όριο φτώχειας. Εποµένως, οι παροχές σε είδος, εξεταζόµενες στο σύνολό τους, θα 
µπορούσαν να µειώσουν το χάσµα της φτώχειας κατά 80% κατά µέσο όρο. 

                                                 
34 ∆ΝΤ (2011): World Economic Outlook Report 2011, Global Prospects and Policies, Ουάσιγκτον.  
35 Βλ. ΟΟΣΑ (2011) «The impact of publicly provided services on the distribution of resources»· 

έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
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Μεταξύ των 30 εκατοµµυρίων ευρωπαίων ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν διαθέτουν 
τραπεζικό λογαριασµό, εκτιµάται ότι τα 6,4 εκατοµµύρια περίπου δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού ή φοβούνται να το 
πράξουν36. Η κατάσταση στην ΕΕ όσον αφορά την έλλειψη τραπεζικού λογαριασµού 
παρουσιάζει µεγάλη πολυµορφία· στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία το ήµισυ περίπου των 
ατόµων που απάντησαν δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό. Οι καταναλωτές χωρίς 
τραπεζικό λογαριασµό είναι επίσης πιθανό να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όσον αφορά 
την απασχόληση, την ενοικίαση ακινήτων και την είσπραξη µισθών ή κοινωνικών 
παροχών και επιβαρύνονται µε µεγαλύτερο κόστος κατά τις συναλλαγές. Η σύσταση της 
Επιτροπής για την πρόσβαση σε βασικό λογαριασµό πληρωµών37 παρέχει τις 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις δράσεις που απαιτούνται για την καταπολέµηση του 
χρηµατοπιστωτικού αποκλεισµού.  

Το κόστος και η ποιότητα της στέγασης αποτελούν βασικό καθοριστικό παράγοντα για 
το επίπεδο διαβίωσης και την ευηµερία, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες οµάδες. Τούτο 
καταδεικνύεται σαφώς από τους δείκτες της ΕΕ για το κόστος στέγασης και τη στέρηση 
στέγης38. Το 2010, το 38% των ατόµων που βρίσκονταν στο όριο της φτώχειας ξόδεψαν 
πάνω από το 40% του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για στέγαση – πάνω από το 
εξαπλάσιο του υπόλοιπου πληθυσµού (6%)39. Συγχρόνως, το µερίδιο του κόστους 
στέγασης στο συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα ανήλθε σε 32% και πλέον για το 50% των 
ατόµων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, έναντι ποσοστού 16% για τον υπόλοιπο 
πληθυσµό. Αν αναλυθεί λεπτοµερέστερα το κόστος στέγασης, φαίνεται ότι τα ενοίκια 
και οι τόκοι που καταβάλλονται για υποθήκες αποτελούν µόνο το 30% του συνολικού 
ακαθάριστου κόστους στέγασης, ενώ άλλα στοιχεία – επισκευές, συντήρηση, καύσιµα 
και διάφορα άλλα κονδύλια – συναποτελούν το 70% περίπου40. Σύµφωνα µε την έρευνα 
της Επιτροπής για τους προϋπολογισµούς των νοικοκυριών, η στέγαση, το νερό, το 
ηλεκτρικό, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιµα συναποτελούν το σηµαντικότερο 
κονδύλιο στις δαπάνες των νοικοκυριών, που αντιστοιχεί στο 27,7% της κατανάλωσης 
των νοικοκυριών.  

Οι επιπτώσεις του κόστους στέγασης, και ιδίως του κόστους των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, στα ποσοστά φτώχειας είναι πολύ σηµαντικές: αν το διαθέσιµο εισόδηµα 
καθοριστεί µετά την αφαίρεση του κόστους στέγασης, η αναλογία των ατόµων µε 
εισόδηµα κάτω του 60% του (νέου) διάµεσου αυξήθηκε το 2007 από 16% σε 22% στο 
σύνολο της ΕΕ41. Τα στοιχεία υπογραµµίζουν τη σηµασία που έχει η πλήρης εφαρµογή 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 8, για την ανάγκη 
αντιµετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. 

                                                 
36 Έκθεση του 2008 για την ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική ενοποίηση, SEC(2009) 19 τελικό της 

19.1.2009. 
37 C(2011) 4977 της 18.7.2011. 
38 Για διεξοδικότερη ανάλυση, βλέπε το έγγραφο που συνοδεύει την κοινή έκθεση του 2010 για την 

κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, τµήµα 5.2.  
39 Η υποοµάδα για τους δείκτες της επιτροπής κοινωνικής προστασίας καθόρισε το όριο 40% ως 

δείκτη δυσβάστακτης επιπλέον επιβάρυνσης από πλευράς κόστους στέγασης.  
40 Βλ. την έκθεση του 2009 για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, τµήµα 3.2.1. 
41 Βλ. την έκθεση του 2009 για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, σχήµα 69, σ. 138. 
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3.8. Αντιµετώπιση των ελλείψεων και των στενώσεων 

3.8.1. Καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς 

Κατά την τελευταία εικοσαετία, η δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς και το άνοιγµα 
των συνόρων συγκαταλέγονται µεταξύ των κύριων µοχλών ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι 
εκτιµώµενες επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, κατά την 
περίοδο 1992-2006, είχαν ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 2,75 εκατ. πρόσθετες 
θέσεις εργασίας και να αυξηθεί επιπλέον το ΑΕΠ κατά 2,1%. Σήµερα, το ενδοευρωπαϊκό 
εµπόριο αντιπροσωπεύει το 17% και το 28% του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών, αντίστοιχα. Εκτιµάται ότι κάθε 1000 ευρώ πλούτου που παράγονται σε ένα 
κράτος µέλος αποφέρουν, µέσω των συναλλαγών, κέρδος 200 ευρώ για τα λοιπά κράτη 
µέλη της ΕΕ. 

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά, του Απριλίου 2011, καθόριζε δώδεκα µοχλούς για τη 
συµπλήρωση και την περαιτέρω εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς στους τοµείς της 
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, της κινητικότητας των πολιτών, των δηµόσιων 
συµβάσεων, των επαγγελµατικών προσόντων, των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, των δικαιωµάτων των καταναλωτών, των υπηρεσιών, των δικτύων, της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της φορολογίας, του ρυθµιστικού πλαισίου για τις 
επιχειρήσεις, της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η 
Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει ορισµένες από τις 12 βασικές νοµοθετικές προτάσεις της 
Πράξης για την Ενιαία Αγορά και θα προωθήσει τις υπόλοιπες έως το τέλος του έτους 
(εκτός από την προτεινόµενη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την 
ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας). Οι προτάσεις 
αυτές θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πριν από τα τέλη 
του 2012, ώστε τα πρακτικά τους οφέλη να γίνουν γρήγορα αισθητά σε ολόκληρη την 
ΕΕ.  

Η εφαρµογή της Πράξης για την Ενιαία Αγορά είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για τη 
δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, 
καθώς και για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών 
και των εργαζοµένων, ώστε να µπορέσουν να αναλάβουν µε εµπιστοσύνη τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ενιαία αγορά. Ο ετήσιος πίνακας αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές 
που καταρτίζει η Επιτροπή εξασφαλίζει την παρακολούθηση των αγορών σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας και συµβάλλει στον προσδιορισµό εκείνων που δεν 
ανταποκρίνονται στις λειτουργίες τους έναντι των καταναλωτών. Ο όγκος των 
συναλλαγών της ΕΕ στον τοµέα των υπηρεσιών είναι ήδη αξιοσηµείωτος: αντιστοιχεί 
στο ήµισυ και πλέον των παγκόσµιων συναλλαγών υπηρεσιών, πάνω από το ήµισυ των 
οποίων πραγµατοποιείται εντός της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί 
ολόκληρο το δυναµικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Παρότι αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης της ΕΕ, ο τοµέας των 
υπηρεσιών εξακολουθεί να ισοδυναµεί µόνο µε το ένα πέµπτο περίπου του συνολικού 
εµπορίου εντός της ΕΕ. Τα εµπόδια στην ενιαία αγορά των υπηρεσιών ευθύνονται εν 
µέρει για τη χαµηλή ένταση του ανταγωνισµού, γεγονός που έχει, µε τη σειρά του, 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα.  

Εποµένως, η εσωτερική αγορά διαθέτει ακόµη µεγάλο δυναµικό για τη δηµιουργία 
πρόσθετης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του 2011, οι 
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περισσότερες ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις διαρθρωτικές πολιτικές αφορούσαν τον 
τοµέα των υπηρεσιών, περιείχαν δε και εκκλήσεις για την επίσπευση της πλήρους 
εφαρµογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες42, την άρση των αδικαιολόγητων εµποδίων 
εισόδου και το περαιτέρω άνοιγµα των επαγγελµατικών υπηρεσιών. Η οδηγία για τις 
υπηρεσίες καλύπτει ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 45% της οικονοµίας της ΕΕ, στις οποίες περιλαµβάνονται σηµαντικοί τοµείς 
όπως οι τοµείς των λιανικών υπηρεσιών, των κατασκευών, των εµπορικών υπηρεσιών, 
του τουρισµού και των περισσότερων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. 
Σύµφωνα µε συντηρητικές εκτιµήσεις, ο τοµέας των υπηρεσιών θα µπορούσε να 
αποφέρει ανάπτυξη έως +1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η πρόοδος των κρατών µελών υπήρξε 
µέχρι στιγµής ανοµοιογενής, κυµαινόµενη από µερικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
έως παντελή έλλειψη προόδου, ανάλογα µε τις συστάσεις.  

Για να µπορέσει να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναµικό της οδηγίας, είναι πλέον σκόπιµο να 
εγκαταλειφθεί η προοπτική της συµµόρφωσης και να δοθεί προτεραιότητα στην 
ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την ανάλυση της ποιότητας εφαρµογής 
και, ενδεχοµένως, θα λάβει επίσηµα µέτρα επιβολής. Θα υποβάλει επίσης, το 2012, 
πρόσθετα µέτρα που αποβλέπουν στην εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών.  

Πέραν του σηµερινού πλαισίου της οδηγίας για τις υπηρεσίες, διάφοροι άλλοι τοµείς 
παρουσιάζουν επίσης σηµαντικό δυναµικό ανάπτυξης. Για παράδειγµα, ο τοµέας της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών δηµιούργησε 4,2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας 
την περίοδο 2000-2009, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των 
θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Ο τοµέας αυτός 
ισοδυναµεί µε το 10% του συνόλου των θέσεων εργασίας σε χώρες όπως η ∆ανία, η 
Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία και αντιπροσωπεύει περίπου το 5% της 
συνολικής οικονοµικής παραγωγής. H γήρανση του πληθυσµού θα αυξήσει τη ζήτηση 
για τις υπηρεσίες αυτές και, εποµένως, θα διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους. Τα 
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν περιλαµβάνουν την έλλειψη καταρτισµένου 
προσωπικού στον τοµέα αυτό σε πολλά κράτη µέλη, την περιορισµένη ελευθερία 
εγκατάστασης λόγω των διαφόρων αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων περιορισµών, και τις 
δυσχέρειες διασυνοριακής αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, γεγονός που 
έχει επιπτώσεις σε αυτούς και σε άλλους τοµείς, όπως στους τοµείς της εκπαίδευσης, 
των κατασκευών, της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των εµπορικών υπηρεσιών. 

Η αύξηση της ανεργίας στα κράτη µέλη θα ωθήσει τους επαγγελµατίες να αναζητήσουν 
ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας σε άλλα κράτη µέλη43, αλλάζοντας τις µορφές 
κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο επικείµενος εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας 
της ΕΕ που θα διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων44 θα 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών µελών που βρίσκονται αντιµέτωπα µε συνεχώς 
αυξανόµενη έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, ενώ συγχρόνως θα 
χαλαρώσει την πίεση της ανεργίας. 

                                                 
42 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 

2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 
43 Σύµφωνα µε τις έρευνες του Ευρωβαροµέτρου, το 28% των πολιτών της ΕΕ εξετάζουν το 

ενδεχόµενο να εργαστούν στο εξωτερικό. 
44 Οδηγία 2005/36/EΚ. 
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Τέλος, θα ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στην ενιαία αγορά για όλους τους ενδιαφεροµένους 
χάρη στις πολιτικές που διασφαλίζουν το νοµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος (κρατικές ενισχύσεις και δηµόσιες συµβάσεις) και 
που εγγυώνται ότι η ανταγωνιστικότητα και η ελευθέρωση συµβαδίζουν µε την τήρηση 
των κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των πολιτών. 
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Πλαίσιο 1: Η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 

Η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτέλεσε κρίσιµο ορόσηµο στη βελτίωση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Η οδηγία επέτρεψε να καταργηθούν πολλοί 
περιορισµοί. ∆ύο έτη µετά τη λήξη της προθεσµίας εφαρµογής της οδηγίας, έχουν επιτευχθεί 
πολλά. Καταργήθηκαν εκατοντάδες µεροληπτικών, αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων 
(όπως αδειών, τιµολογίων ή ελέγχων οικονοµικών αναγκών). Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν 
δηµιουργήσει πλήρως λειτουργικά «Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης».  

Ωστόσο, το πλήρες δυναµικό της οδηγίας θα µπορέσει να αξιοποιηθεί µόνον όταν όλα τα κράτη 
µέλη ολοκληρώσουν τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή της, γεγονός που δεν 
έχει συµβεί ακόµη. Για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού της οδηγίας, 
είναι σκόπιµο πλέον να εγκαταλειφθεί η προοπτική της συµµόρφωσης και να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα.  

Από τα 27 κράτη µέλη τα 24 έχουν ολοκληρώσει την έγκριση όλων των απαιτούµενων 
νοµοθετικών πράξεων. Στην Αυστρία, τη Γερµανία και την Ελλάδα οι εργασίες βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο, εκτός από έναν ή περισσότερους νόµους που µένει ακόµη να εγκριθούν. Στις 27 
Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει τα εν λόγω κράτη µέλη στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο για µη τήρηση του ενωσιακού δικαίου45. Το 2011, η Επιτροπή βοήθησε τα εν λόγω 
κράτη µέλη στις περιπτώσεις που υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις εσφαλµένης ή ελλιπούς εφαρµογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθεί η εφαρµογή της46. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
αναλύει την ποιότητα εφαρµογής σε όλα τα κράτη µέλη και, ενδεχοµένως, θα λάβει επίσηµα 
µέτρα επιβολής. 

Έχουν δηµιουργηθεί σήµερα πλήρως λειτουργικά «Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης» (ΕΚΕ) σε 24 
από τα 27 κράτη µέλη. Τρία κράτη µέλη, η Ρουµανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, έχουν 
καθυστερήσει. Ωστόσο, η λειτουργία των υφιστάµενων ΕΚΕ πρέπει να βελτιωθεί σηµαντικά. Η 
σηµαντικότερη έλλειψη συνίσταται στον βαθµό διάθεσης των ηλεκτρονικών διαδικασιών (δηλ. 
της δυνατότητας επιγραµµικής συµπλήρωσης των διοικητικών διατυπώσεων). Μόνο στο 1/3 των 
κρατών µελών είναι δυνατό να συµπληρωθεί επιγραµµικά σηµαντικός αριθµός διαδικασιών 
µέσω των ΕΚΕ47. Στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα, τα ΕΚΕ δεν προσφέρουν καν τη 
δυνατότητα εκτέλεσης διαδικασιών σε απευθείας σύνδεση· σε εννέα κράτη µέλη, µερικές 
περιορισµένες µόνο διαδικασίες µπορούν να διεκπεραιωθούν σε απευθείας σύνδεση48. Στα 
περισσότερα κράτη µέλη οι αλλοδαποί χρήστες αντιµετωπίζουν πάντα δυσκολίες στη 
χρησιµοποίηση των ΕΚΕ, τόσο για γλωσσικούς λόγους (για παράδειγµα, στην Αυστρία, τη 
Γαλλία, την Ουγγαρία και την Ιταλία τα ΕΚΕ είναι διαθέσιµα µόνο στην εθνική γλώσσα), όσο 
και για τεχνικούς. Τα περισσότερα κράτη µέλη εξακολουθούν να δέχονται µόνο εθνικά µέσα για 
την υπογραφή των αιτήσεων ή για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ενός ατόµου. Σε γενικές 
γραµµές, τα ΕΚΕ πρέπει να καταστούν εύχρηστα και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
ανάγκες των επιχειρηµατιών. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της εφαρµογής της οδηγίας του 2012 για τις υπηρεσίες, 
η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορα ζητήµατα που επισηµαίνονται από τη διαδικασία αµοιβαίας 

                                                 
45 IP/11/1283 της 27.10.2011. 
46 Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη 

Λιθουανία και την Πορτογαλία. 
47 Αυστρία, ∆ανία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Σουηδία 

και Τσεχική ∆ηµοκρατία. 
48 Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Φινλανδία. 
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αξιολόγησης της οδηγίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια όσον αφορά τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως, για παράδειγµα, οι ειδικές απαιτήσεις τις οποίες 
επιβάλλουν τα κράτη µέλη για τη συµµετοχή σε επιχειρήσεις ή οι οποίες περιορίζουν την 
επιλογή της νοµικής µορφής των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν επίσης πρακτικές 
δυσκολίες που οφείλονται στο γεγονός ότι τα κράτη µέλη εξακολουθούν να παραχωρούν κατ’ 
αποκλειστικότητα ορισµένες υπηρεσίες σε συγκεκριµένους φορείς µε ειδικά χαρακτηριστικά, 
ιδίως όσον αφορά το διασυνοριακό εµπόριο. Πρέπει να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών που χρησιµοποιούν τις υποδοµές στους τοµείς των ευρυζωνικών δικτύων, 
της ενέργειας και των µεταφορών. Είναι απαραίτητο να παρασχεθεί δίκαιη πρόσβαση στα δίκτυα 
διανοµής, καθώς και να διευκολυνθούν οι νεοεισερχόµενοι, ώστε να µειωθούν οι τιµές των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας για τις επιχειρήσεις. Η κατάργηση των περιττών περιορισµών στο 
ωράριο εργασίας των λιανικών καταστηµάτων µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για νέες 
επενδύσεις, καθώς και να τονώσει τις καταναλωτικές δαπάνες. Η πλήρης εφαρµογή της τρίτης 
οδηγίας για τα ταχυδροµεία θα πρέπει να συµπληρώσει τις προσπάθειες αυτές. 

3.8.2. Μεγιστοποίηση του αντικτύπου των κεφαλαίων της ΕΕ 

Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, η Επιτροπή τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι υφιστάµενοι δηµοσιονοµικοί πόροι της ΕΕ 
και να δηµιουργηθεί αναθεωρηµένο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο που θα 
υποστηρίζει γενικότερα τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»49.  

Οι υφιστάµενες γραµµές του προϋπολογισµού διαθέτουν ισχυρό δυναµικό, ώστε να 
δώσουν σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ. ∆ιάφορες επενδύσεις 
µεγάλης κλίµακας µέσω του Ταµείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΣ και ΕΤΠΑ), ιδίως για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, 
της υποδοµής µεταφορών, καθώς και των ενεργειακών και ευρυζωνικών συνδέσεων, 
µπορούν να έχουν άµεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Πέραν των 
άµεσων αυτών επενδύσεων, το ΕΤΠΑ παρέχει πολύτιµη στήριξη στην 
επιχειρηµατικότητα, στις επενδύσεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην καινοτοµία και 
στην έρευνα, καθώς και στις ΤΠΕ που προορίζονται για τις επιχειρήσεις. Οι τοµείς 
προτεραιότητας στους οποίους αναπτύσσει δραστηριότητες τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ) είναι τέσσερις: η απασχόληση, µε ιδιαίτερη έµφαση στην απασχόληση 
των µειονεκτικών οµάδων και των νέων, οι δεξιότητες και η δια βίου µάθηση, η 
βελτίωση της προσαρµοστικότητας της αγοράς εργασίας και η προαγωγή της κοινωνικής 
ένταξης. Σε πολλές περιπτώσεις, η στήριξη αυτή προσαρµόζεται στις συστάσεις που 
διατυπώνονται προς τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

Για να αυξηθεί το δυναµικό ανάπτυξης των διαρθρωτικών ταµείων, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να ιεραρχήσουν εκ νέου τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης µε σκοπό να 
κατευθύνουν τη στήριξη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή στους τοµείς µε υψηλό 
δυναµικό ανάπτυξης µέσω της ευελιξίας που διαθέτουν τα προγράµµατά τους. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να απαιτηθεί επαναπρογραµµατισµός, όταν µια 
εντατικότερη και εκ των προτέρων χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ µπορεί να 
επιτρέψει τη στήριξη των πηγών ανάπτυξης. Μεταξύ των δράσεων για τη στήριξη της 
ανάπτυξης περιλαµβάνονται οι εξής: 

                                                 
49 Βλέπε επίσης τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Οκτωβρίου 2011, για τον ρόλο 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». 
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– η βελτίωση της ρευστότητας των ΜΜΕ σε ένα τραπεζικό περιβάλλον που 
υπόκειται σε χρηµατοπιστωτικούς περιορισµούς, µε εντατικότερη χρήση των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων JEREMIE (δανείων, εγγυήσεων και 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων)· 

– η αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (όπως 
συµβαίνει στη Γαλλία), γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας στον τοµέα της οικοδοµής και των κατασκευών, έναν τοµέα 
που πλήττεται σοβαρά από την κρίση και ο οποίος διαθέτει τεράστια 
υποχρησιµοποιούµενη δυναµικότητα·  

– η ενίσχυση της απόδοσης των πόρων, µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων στον 
τοµέα της οικοκαινοτοµίας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών· 

– η επίσπευση µεγάλων έργων στις περιοχές σύγκλισης (όπως συµβαίνει στην 
Ελλάδα)· 

– η επεξεργασία σειράς έργων προτεραιότητας ταχείας υλοποίησης που είναι 
έτοιµα να τεθούν αµέσως σε εφαρµογή και να συµβάλουν άµεσα στην 
ανάπτυξη, ώστε να αντικατασταθούν τα προγράµµατα που οδηγούν σε 
αποτελέσµατα πολύ κατώτερα των δυνατοτήτων τους. Η Επιτροπή είναι έτοιµη 
να προσφέρει τη βοήθειά της στη διαδικασία αυτή, όπως συµβαίνει ήδη µε την 
Ελλάδα και τη Ρουµανία· 

– η επίσπευση της χρήσης των διαθέσιµων κεφαλαίων µε την εκ νέου ιεράρχηση 
των προγραµµάτων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ανάπτυξης και να 
µειωθούν οι περιφερειακές αποκλίσεις, όπως συµφωνήθηκε τελευταία µε την 
Ιταλία στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη συνοχή. 

Εν πάση περιπτώσει, όλα τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση έως το τέλος του 
201250 σχετικά µε τα επιτεύγµατα και τα αποτελέσµατα της δράσης τους, καθώς και την 
πρόοδο που έχουν επιτύχει για την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής συνοχής και 
της συµβολής της στην στρατηγική «Ευρώπη 2020».  

Για να υποστηρίξει την εκταµίευση των µη χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων σε 
καιρούς δηµοσιονοµικών περιορισµών, η Επιτροπή πρότεινε, την 1η Αυγούστου 2011, 
να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ώστε να µπορέσουν ορισµένες από τις 
πλέον προβληµατικές οικονοµίες της ΕΕ να επανέλθουν στην πορεία της ανάκαµψης. 
∆υνάµει της πρότασης αυτής, επρόκειτο να διατεθούν υψηλότερα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη 
Λετονία και την Ουγγαρία, ώστε να προωθηθούν έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα σε καθεµία από τις χώρες αυτές. Συνολικά, τα καλύτερα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα θα αποφέρουν 2 884 εκατοµµύρια ευρώ. Το Συµβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να εγκρίνουν επειγόντως την πρόταση αυτή πριν 
από το τέλος του έτους. 

                                                 
50 Εθνικές στρατηγικές εκθέσεις, όπως απαιτούν οι ισχύοντες κανόνες. 
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Η Επιτροπή προχωρεί ικανοποιητικά στη λεπτοµερή επεξεργασία του προσχεδίου της 
για τον µελλοντικό προϋπολογισµό της ΕΕ που αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης 
και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 
Έχουν θεσπιστεί λεπτοµερείς προτάσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και την πολιτική συνοχής, την κοινή γεωργική πολιτική και την αγροτική 
ανάπτυξη, ενώ επίκειται η έγκριση νέων προτάσεων, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα 
«Horizon 2020». Οι νοµοθετικές αυτές βάσεις θα συνοδεύονται επίσης από πλαίσια 
δράσης, όπως οι αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών και ενέργειας, καθώς και προτάσεις που θα υποβληθούν στις αρχές του 2012, 
σχετικά µε δύο κοινοτικά στρατηγικά πλαίσια, το ένα για τα κεφάλαια κοινής 
διαχείρισης51 και το άλλο για την έρευνα και την καινοτοµία. Τα πλαίσια αυτά θα 
ιεραρχήσουν τους τοµείς που θα τύχουν στήριξης από την ΕΕ και θα συντονίσουν 
καλύτερα τα διάφορα προγράµµατα χρηµατοδότησης της ΕΕ.  

Ένα βασικό στοιχείο των προτάσεων που εµπίπτουν στο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο (Π∆Π) είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ είναι αποτελεσµατικές και συµβάλλουν στην ενίσχυση 
της ανάπτυξης. Βασικά στοιχεία των προτάσεων για την πολιτική συνοχής τα οποία 
ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς είναι οι µηχανισµοί που εστιάζονται σε 
θεµατικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η συγκέντρωση των πόρων 
και οι νέες διατάξεις στον τοµέα των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν ότι η 
χορήγηση των κεφαλαίων της ΕΕ εστιάζεται στα αποτελέσµατα και δηµιουργεί ισχυρά 
κίνητρα, ώστε τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν µε αποτελεσµατικότητα τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προβλέπεται η 
σύναψη συµβάσεων εταιρικής σχέσης µε κάθε κράτος µέλος, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αµοιβαία ενίσχυση της εθνικής και ενωσιακής χρηµατοδότησης. 

Ενόψει της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο του προσεχούς 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, η Επιτροπή πρότεινε, τον Οκτώβριο, πιλοτική 
φάση της πρωτοβουλίας για τα οµόλογα έργου στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ύψους 230 εκατοµµυρίων ευρώ. Η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει την 
κινητοποίηση επενδύσεων σε τοµείς που θα τονώσουν την ανάπτυξη και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας. Η ανάγκη πραγµατοποίησης µεγάλων και επειγουσών επενδύσεων 
στις υποδοµές, σε συνδυασµό µε το µεγάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 
προετοιµασία ενός έργου, επιβάλλει άµεση δράση για την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας 
των πηγών χρηµατοδότησης. Σε καιρούς στενότητας των δηµοσιονοµικών 
προϋπολογισµών, είναι επιτακτικά αναγκαία η εξεύρεση καινοτόµων λύσεων για την 
κινητοποίηση µεγαλύτερου µεριδίου ιδιωτικών αποταµιεύσεων, καθώς και για τη 
βελτίωση του φάσµατος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που είναι διαθέσιµα για έργα 
στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και των ΤΠΕ. Οι µειωµένες δυνατότητες 
πρόσβασης σε χρηµατοδότηση έργων υποδοµής απαιτούν εναλλακτικούς πόρους για τη 
χρηµατοδότηση του χρέους. Για τα έργα υποδοµής µε εµπορικό δυναµικό ο κανόνας θα 
πρέπει να είναι να συνδυαστούν τα κεφάλαια της ΕΕ µε τα κεφάλαια των εταίρων της 
κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού τοµέα, ιδίως µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού της ΕΕ που καθιερώνεται 
µε τη Συνθήκη. 

                                                 
51 ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής, Ταµείο Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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3.8.3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της παγκόσµιας αγοράς 

Παρότι η ενιαία αγορά παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονοµίας της ΕΕ, η 
συµβολή του εµπορίου στη δηµιουργία ανάπτυξης ουδέποτε ήταν τόσο υψηλή όσο 
σήµερα - το 2010, περίπου το 25% της ανάπτυξης της ΕΕ προήλθε από το διεθνές 
εµπόριο. Βραχυπρόθεσµα, το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ανάπτυξης θα 
πραγµατοποιείται εκτός της Ευρώπης. Πράγµατι, έως το 2015, το 90% της µελλοντικής 
οικονοµικής ανάπτυξης θα παράγεται εκτός της Ευρώπης. Το δυναµικό ανάπτυξης της 
ΕΕ θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που θα 
προκύψουν από την ανάπτυξη αυτή. Ωστόσο, οι αγορές που αναπτύσσονται µε 
µεγαλύτερη ταχύτητα είναι λιγότερο ανοιχτές από την αγορά της ΕΕ. 

Οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις της Ευρώπης είναι εδραιωµένες. Η ΕΕ θα συνεχίσει 
να διατηρεί τις σχέσεις της µε όλους τους εταίρους, ιδίως µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
και να τις προσαρµόζει στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Οι ΗΠΑ και η Κίνα αποτελούν 
τους δύο µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ. Η ΕΕ έχει αναπτύξει νέα µέσα 
µακράς εµβέλειας µε τους στρατηγικούς της εταίρους (µε τις ΗΠΑ: TEC, ως δείγµα 
συνεργασίας στον τοµέα των ηλεκτρικών οχηµάτων· µε την Κίνα: διάλογο υψηλού 
επιπέδου για την οικονοµία και το εµπόριο, στον τοµέα της καινοτοµίας). Η Ασία είναι η 
περιοχή µε τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες σε ολόκληρο τον κόσµο. Η 
περιφερειακή οικονοµική της ολοκλήρωση προχωρεί γρήγορα και η ΕΕ θέλει να 
αξιοποιήσει το δυναµικό αυτό και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η σύναψη ΖΕΣ µε 
την Ινδία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη στρατηγική της ΕΕ. Η Ασία δεν αποτελεί 
απλώς εξαγωγική αγορά ζωτικής σηµασίας, αλλά και καθοριστικό συνδετικό κρίκο στις 
αλυσίδες εφοδιασµού της ΕΕ. Όσον αφορά τη Ρωσία, το συµφέρον της ΕΕ έγκειται στον 
προσανατολισµό της Ρωσίας προς το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα και την 
ενδεχόµενη σύναψη ΖΕΣ. Στην περίπτωση της Mercosur και της Ιαπωνίας, διερευνάται η 
δυνατότητα σύναψης ΖΕΣ. Όσον αφορά τις χώρες άµεσης γειτονίας, το εµπορικό 
θεµατολόγιο εκτείνεται πέραν της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, καλύπτοντας 
επίσης την ασφάλεια και την αλληλεγγύη. Ωστόσο, η περιοχή που καλύπτεται από την 
πολιτική γειτονίας δεν είναι αµελητέος οικονοµικός παράγοντας, επειδή αποτελεί τον 
πέµπτο µεγαλύτερο εµπορικό µας εταίρο. Όσον αφορά τη Νότια Μεσόγειο, η ΕΕ έχει 
επικεντρωθεί στη σύναψη ΖΕΣ και σε βραχυπρόθεσµες πρωτοβουλίες. Έχει επίσης 
συνδεθεί µε την Ουκρανία (ζώνη DCFTA) και άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης. 

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τα βασικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες52 προτάθηκαν 
δράσεις που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
στις πρώτες ύλες στις παγκόσµιες αγορές και να βελτιώσουν τη διαφάνεια των 
χρηµαταγορών και των αγορών βασικών προϊόντων.  

Η αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων µε τον υπόλοιπο κόσµο είναι 
κεφαλαιώδους σηµασίας για τη σταθερή και διατηρήσιµη οικονοµική ανάκαµψη, την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, άµεση 
προτεραιότητα της ΕΕ είναι να συνάψει τις εµπορικές συµφωνίες που τελούν υπό 
διαπραγµάτευση: 1) µε την επιφύλαξη της θέσης των εταίρων, η ΕΕ σκοπεύει να 
περατώσει τις διαπραγµατεύσεις µε την Ινδία και την Ουκρανία έως τις προσεχείς 

                                                 
52 COM(2011) 25 της 2.2.2011. 
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συνόδους κορυφής µε τις εν λόγω χώρες· 2) µε την επιφύλαξη της θέσης των εταίρων, η 
ΕΕ σκοπεύει να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη και τη 
Μαλαισία το αργότερο εντός του 2012 και 3) στις αρχές του 2012, σκοπεύει να 
οριστικοποιήσει επίσηµα τις συµφωνίες µε το Περού και την Κολοµβία, επί των οποίων 
έχουν ήδη περατωθεί οι διαπραγµατεύσεις. 
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Επισκόπηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στα κράτη µέλη ανά τοµέα πολιτικής 

  ∆ηµόσια οικονοµικά Αγορά εργασίας ∆ιαρθρωτικές πολιτικές   ∆ηµοσιονοµική 
σταθερότητα 

  
∆ηµοσιονοµ

ική 
εξυγίανση 

Μακροπρόθ
εσµη 

διατηρησιµ
ότητα 

∆ηµοσιονοµ
ικό πλαίσιο 

Φορολο
γία  

Καθορισµός 
των µισθών 

Ενεργητική 
πολιτική 
αγοράς 
εργασίας 

Συµµετοχ
ή στην 
αγορά 

εργασίας 

Εκπαίδευση Βιοµηχανίες 
δικτύου 

Ενεργει
ακή 

απόδοσ
η 

Τοµέας 
υπηρεσιών 

Επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και 

ΜΜΕ 

Ε&Α, 
καινοτοµί

α 

∆ηµόσιες 
υπηρεσίες, 
πολιτική 
συνοχής 

Τραπεζι
κός 

κλάδος 

Αγορά 
κατοικίας 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 

Σηµείωση (1): για την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουµανία, η µοναδική σύσταση που διατυπώνεται είναι να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει 
στο πλαίσιο των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής βοήθειας της ΕΕ/του ∆ΝΤ.  
Σηµείωση (2): Ο αριθµός των σταυρών δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη στον αριθµό των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διατυπώνονται για κάθε κράτος µέλος, επειδή οι συστάσεις 
καλύπτουν συχνά περισσότερους από έναν τοµέα. 
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Στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»53 

*Οι χώρες που έχουν διατυπώσει τον εθνικό τους στόχο σε σχέση µε δείκτη διαφορετικό από τον δείκτη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ. 

Στόχοι κρατών 
µελών 

Επίπεδο 
απασχόλησης (σε 
ποσοστό %) 

Ε&Α (ως ποσοστό 
% του ΑΕΠ) 

Στόχοι µείωσης 
εκποµπών (έναντι 
των επιπέδων του 

2005)54 
 

Ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 

Ενεργειακή απόδοση – 
µείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας 
(σε Mtoe)55 

 

Πρόωρη 
εγκατάλειψη της 

σχολικής 
εκπαίδευσης (σε 
ποσοστό %) 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
σε % 

Μείωση του πληθυσµού σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού (σε 

αριθµό ατόµων) 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,16 9,5% 
38% (περιλαµβανοµένης της 
ISCED 4a, που σήµερα είναι 

περίπου 12%) 
235.000 

BE 73,2% 3,0% -15% 13% 9,80 9,5% 47% 380.000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,20 11% 36% 500.000* 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 27.000 

CZ 75% 1% (µόνο ο δηµόσιος 
τοµέας) 9% 13% ό.α. 5,5% 32% 

∆ιατήρηση του αριθµού των ατόµων σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού 
στο επίπεδο του 2008 (15,3% του συνολικού 
πληθυσµού) µε προσπάθειες µείωσής του 

κατά 30 000 

DE 77% 3% -14% 18% 38,30 <10% 
42% (περιλαµβανοµένου του 
επιπέδου ISCED4, που σήµερα 

είναι 11,4%) 
330 000 (µακροχρόνια άνεργοι)* 

DK 80% 3% -20% 30% 0,83 <10% Τουλάχιστον 40% 22 000 (άτοµα που ζουν σε νοικοκυριά µε 
πολύ χαµηλή ένταση εργασίας)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0,71 9,5% 40% 61 860 άτοµα εκτός κινδύνου φτώχειας* 

EL 70% ∆εν έχει τεθεί στόχος -4% 18% 2,70 9,7% 32% 450 000 

ES 74% 3% -10% 20% 25,20 15% 44% 1 400 000-1 500 000 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 42%  
(στενός εθνικός ορισµός) 150 000 

FR 75% 3% -14% 23% 34,00 9,5% 50% 
Μείωση του εµµένοντος ποσοστού του 

πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας κατά ένα 
τρίτο στη διάρκεια της περιόδου 

                                                 
53 Οι οριστικοί εθνικοί στόχοι καθορίστηκαν στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων τον Απρίλιο του 2011. 
54 Οι εθνικοί στόχοι µείωσης των εκποµπών που προβλέπονται στην απόφαση 2009/406/EΚ («απόφαση επιµερισµού των προσπαθειών») αφορά τις εκποµπές που δεν 

καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας 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. 

55 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εθνικές προβλέψεις ποικίλλουν επίσης ανάλογα µε το έτος ή τα έτη που λαµβάνονται ως βάση για τις εκτιµήσεις εξοικονόµησης ενέργειας. 
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2007-2012 ή κατά 1 600 000 άτοµα* 

HU 75% 1,8% 10% 14,65% 2,96 10% 30,3% 450 000 

IE 69-71% περίπου 2% 
2,5% του ΑΕΠ) -20% 16% 2,75 8% 60% 186 000 έως το 2016* 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,90 15-16% 26-27% 2 200 000 

LT 72,8% 1,9% 15% 23% 1,14 <9% 40% 170 000 

LU 73% 2,3-2,6% -20% 11% 0,20 <10% 40% ∆εν έχει τεθεί στόχος 

LV 73% 1,5% 17% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121 000* 

MT 62,9% 0,67% 5% 10% 0,24 29% 33% 6 560 

NL 80 % 2,5 % -16% 14% ό.α. <8 % 
>40% 

Αναµένεται ότι θα φθάσει σε 
45% το 2020 

93 000* 

PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 500 000 

PT 75% 2,7-3,3% 1% 31% 6,00 10% 40% 200 000 

RO 70% 2% 19% 24% 10,00 11,3% 26,7% 580 000 

SE Αρκετά πάνω από 
80% 4% -17% 49% 12,80 <10% 40-45% 

Μείωση του ποσοστού των γυναικών και των 
ανδρών που δεν ανήκουν στο εργατικό 

δυναµικό (εκτός των σπουδαστών πλήρους 
φοίτησης), των µακροχρόνια ανέργων ή 

όσων έχουν παρατεταµένη αναρρωτική άδεια 
σε επίπεδο πολύ χαµηλότερο του 14% µέχρι 

το 2020* 

SI 75% 3% 4% 25% ό.α. 5% 40% 40 000 

SK 72% 1% 13% 14% 1,65 6% 40% 170 000 

UK ∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ 

∆εν καθορίζεται 
στόχος στο ΕΠΜ -16% 15% ό.α. ∆εν καθορίζεται 

στόχος στο ΕΠΜ 
∆εν καθορίζεται στόχος στο 

ΕΠΜ 

Αριθµητικοί στόχοι που αναφέρονται στη 
νοµοθετική πράξη του 2010 για την παιδική 

φτώχεια* 
Εκτίµηση για 
το σύνολο της 

EΕ 
73,70-74% 2,65-2,72% 

-20% 
(σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990) 

20% 206,9 10,3-10,5% 37,5-38,0%56  

Πρωταρχικός 
στόχος της ΕΕ 75% 3% 

-20% 
(σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990) 

20% 
αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% 
δηλαδή κατά 368 Mtoe 

10% 40% 20 000 000 

                                                 
56 Στον υπολογισµό δεν περιλαµβάνεται το επίπεδο ISCED 4 (Γερµανία, Αυστρία), αποτέλεσµα µε το επίπεδο ISCED 4: 39,9 -40,4% 
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