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Η Ευρώπη 
χρειάζεται μια 
στρατηγική για να 
βγει ισχυρότερη 
από την κρίση και 
να αντιμετωπίσει 
μακροπρόθεσμες 
προκλήσεις.

Η κρίση δυσχέρανε ιδιαίτερα το καθήκον της διασφάλισης της 
μελλοντικής οικονομικής μας ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό μας 
δυναμικό μειώθηκε κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια της 
κρίσης. Πολλά επενδυτικά σχέδια, ταλέντα και ιδέες 
κινδυνεύουν να αχρηστευθούν λόγω της αβεβαιότητας, της 
υποτονικής ζήτησης και της έλλειψης χρηματοδότησης. Η 
Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε σαφείς επιλογές οι οποίες όμως 
συνιστούν προκλήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει 
συλλογικά την άμεση πρόκληση της ανάκαμψης και τις 
μακροχρόνιες προκλήσεις, να ανακτήσει ανταγωνιστικότητα, 
να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και να θέσει την ΕΕ σε 
μια ανοδική πορεία ευημερίας. Αυτό που χρειάζεται είναι μια 
στρατηγική που θα μετατρέψει την ΕΕ σε έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Αυτή 
πρέπει να είναι η στρατηγική για την Ευρώπη 2020.

Τι προτείνει η 
Επιτροπή;

Μετά από αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Μαρτίου 2010 την 
πρότασή της1 σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η 
Επιτροπή προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες 
προτεραιότητες: έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· και επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες2 που θα 
ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε 
βασική προτεραιότητα. Η Επιτροπή προτείνει επίσης πέντε 
πρωταρχικούς στόχους3 προκειμένου να προσδιοριστεί το 
σημείο όπου επιθυμεί να βρίσκεται η ΕΕ το 2020 και να 
παρακολουθείται η πρόοδος. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος θα προσαρμόσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 
στις ιδιαιτερότητές του, αυτοί οι στόχοι της ΕΕ πρέπει να 
μετασχηματιστούν σε εθνικούς στόχους και πορείες. Η 
στρατηγική θα απαιτήσει ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης και 
μια πιο εστιασμένη κατά χώρα εποπτεία για να διασφαλιστεί 
έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή.

                                               
1 COM(2010) 2020
2 «Ένωση καινοτομίας», «Νεολαία σε κίνηση», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», 
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας».
3 Το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση· το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να 
επενδύεται σε E&A· οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί 
(περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν)· το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι 
μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· ο 
αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια.
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Το Κοινοβούλιο 
επικροτεί τους 
γενικούς στόχους, 
αλλά επικρίνει 
βασικά στοιχεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε1 την πρόταση της 
Επιτροπής για τη στρατηγική ΕΕ 2020, καθώς αντιμετωπίζει 
πολλές από τις αδυναμίες της προηγούμενης στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Ωστόσο, εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του 
για τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής που συμφωνήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010· προέτρεψε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντλήσει διδάγματα από την 
τρέχουσα κρίση και να καθορίσει μια πραγματικά μακρόπνοη, 
φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική2. Συγκεκριμένα, το 
Κοινοβούλιο προειδοποίησε για την πολύ γενική φύση του 
περιεχομένου της στρατηγικής ΕΕ 2020, όπως οι πρωταρχικοί 
στόχοι, οι εμβληματικές προτάσεις –που δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από σχέδια δράσης–, τα προβληματικά σημεία και οι 
δείκτες. Ο εισηγητής συμφωνεί πλήρως με αυτές τις επικρίσεις. 
Το έγγραφο επανεξέτασης του προϋπολογισμού που συνέταξε 
η Επιτροπή δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
κατανεμηθούν οι διαφορετικές πολιτικές στους διάφορους 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 ή ακόμη και εάν οι 
οριζόντιες πολιτικές (π.χ. ΚΓΠ, πολιτική συνοχής) θα 
χωριστούν μεταξύ των στόχων. Αυτό είναι ύψιστης σημασίας 
προκειμένου να προσδιοριστεί η δομή του επόμενου ΠΔΠ και 
η εσωτερική ευελιξία του.

Επίτευξη των 
στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 
2020: δεν 
πρόκειται μόνο για 
δαπάνες, αλλά για 
τον βέλτιστο 
συνδυασμό 
πολιτικών.

Η στρατηγική ΕΕ 2020 δεν αφορά μόνον, ούτε καν κυρίως, τις 
δαπάνες. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα σε επίπεδο 
ΕΕ, κυρίως την ενιαία αγορά, για να αντιμετωπίσουμε τα 
προβληματικά σημεία και να επιτύχουμε τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
εξακριβωθεί ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός πολιτικών για 
την επίτευξη των στόχων: νομοθεσία, συντονισμός, δαπάνες ή 
μια σύνθεση αυτών. Εάν η προσφυγή στη χρηματοδότηση είναι 
δικαιολογημένη, πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές της 
επικουρικότητας (που μπορεί να το επιτύχει με τον καλύτερο 
τρόπο) και της αναλογικότητας (σχεδιασμός του προγράμματος 
δαπανών προκειμένου να επιτευχθούν με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα).

Μια επιτακτική 
ανάγκη: η επίτευξη 
συνέργειας μεταξύ 
του 
προϋπολογισμού 

Η στρατηγική ΕΕ 2020 δεσμεύει και την ΕΕ και, πρωτίστως, τα 
κράτη μέλη. Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα, τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες πρέπει να 
προσδιοριστούν σαφώς με καλά οργανωμένο τρόπο μεταξύ του 
ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και των τοπικών 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική «EE 2020» 
(P7_TA(2010)0053).
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική EE 2020 
(P7_TA(2010)0223).
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της ΕΕ και των 
εθνικών 
προϋπολογισμών.

επιπέδων διακυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται 
μόλις στο 2% των συνολικών ευρωπαϊκών δημόσιων δαπανών. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο το μεγαλύτερο μέρος των 
επενδύσεων να προέρχεται από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και, μέσω επαρκών κινήτρων και πλαισίου 
ευνοϊκών προϋποθέσεων, από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι εξίσου 
απαραίτητο να επιτευχθεί καλύτερη συνέργεια μεταξύ των 
δαπανών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Παρά το 
γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη συντονίζουν τις πολιτικές 
τους μέσω ευρέος φάσματος επίσημων (π.χ. γενικοί 
προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής (ΓΠΟΠ), ανοικτή 
μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ)) και έμμεσων μηχανισμών, οι 
συνέργειες προϋπολογισμού σπάνια εφαρμόζονται1. Ο νέος 
μηχανισμός για τον συντονισμό της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής (το αποκαλούμενο «ευρωπαϊκό 
εξάμηνο») πρέπει να προσφέρει ένα επαρκές πλαίσιο για την 
επίτευξη των επιθυμητών δημοσιονομικών συνεργειών. Στο 
πλαίσιο αυτού του νέου εξαμηνιαίου κύκλου, τα κράτη μέλη θα 
επικαιροποιούν τον Απρίλιο τις μεσοπρόθεσμες 
δημοσιονομικές στρατηγικές τους και, ταυτόχρονα, θα 
καταρτίζουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα 
παρέχουν συμβουλές πολιτικής προτού τα κράτη μέλη 
οριστικοποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους για το επόμενο 
έτος. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες στις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές 
τους σχετικά με τη συμβολή τους στους διάφορους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Πρέπει επίσης να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποίησαν τους εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους για την επίτευξη των διαφόρων στόχων 
της ΕΕ 20202. Η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις 
πολύτιμες πληροφορίες προκειμένου να στοχοθετήσει 
καλύτερα τα μέσα δημοσιονομικού προγραμματισμού της και 
να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
εκμάθηση πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Προϋπολογισμός 
της ΕΕ: μικρός σε 
σχέση με τους 
εθνικούς 
προϋπολογισμούς, 

Ενώ πολλοί στόχοι της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
συντονισμού της νομοθεσίας ή των πολιτικών, το Κοινοβούλιο 
υπογράμμισε3 ότι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 
δημοσιονομικών πόρων πρέπει να προέρχεται από τα κράτη 
μέλη, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, χάρη στην ικανότητά του για 

                                                                                                                                                  
1 Σύμφωνα με μια μελέτη που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, οι εθνικοί προϋπολογισμοί, πέραν ορισμένων 
εξαιρέσεων –που διαπιστώνονται κυρίως στην περιφερειακή πολιτική– σπάνια αναφέρονται στη συμβολή τους 
στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας ή άλλων στρατηγικών της ΕΕ.
2 P7_TA (2010)0223.
3 P7_TA (2010)0191.
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αλλά με σημαντικό 
πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα.

κινητοποίηση και συντονισμό, πρέπει να διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, και 
πρέπει να αποτελέσει τη λυδία λίθο για μια νέα γενιά 
προγραμμάτων δαπανών.

Ο τρέχων 
προϋπολογισμός 
δεν 
αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τη 
στρατηγική ΕΕ 
2020.

Το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει1 ότι ο τρέχων 
προϋπολογισμός δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις 
δημοσιονομικές ανάγκες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τις 
διαπιστώσεις της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τις διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής ΕΕ 20202, στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού 
για το 2011 μόνο το 43% του προϋπολογισμού (εξαιρουμένων 
των διοικητικών δαπανών) υποστηρίζουν τους στόχους της ΕΕ 
2020. Από την ανάλυση των δεδομένων που παρέσχε η 
Επιτροπή, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Μόνο οι τίτλοι 1α (εσωτερικές πολιτικές, 86%) και 1β 
(πολιτική συνοχής, 67%) θεωρείται ότι αφορούν 
συγκεκριμένα τη στρατηγική ΕΕ 2020.

- Στον τίτλο 2 (φυσικοί πόροι), οι σχετιζόμενες με την αγορά 
δαπάνες και οι άμεσες ενισχύσεις (73,5% του 
συγκεκριμένου τίτλου) θεωρείται από την Επιτροπή ότι δεν 
συνεισφέρουν στη στρατηγική ΕΕ 2020.

- Ο τίτλος 1β (πολιτική συνοχής) έχει τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά (το 60% όλων των σχετιζόμενων με τη 
στρατηγική ΕΕ 2020 δαπανών) στους τρεις στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Η πολιτική συνοχής θεωρείται, 
συνεπώς, το βασικό μέσο υλοποίησης της στρατηγικής ΕΕ 
2020.

- Οι τίτλοι 3α (ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη), 3β 
(ιθαγένεια) και 4 (εξωτερικές σχέσεις) θεωρείται ότι 
συνεισφέρουν τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς 
όρους μόνον οριακά στη στρατηγική ΕΕ 2020.

Ο εισηγητής εκφράζει συγκεκριμένες επιφυλάξεις σχετικά με 
τις διαπιστώσεις της Επιτροπής και την καλεί να αποσαφηνίσει 
τα κριτήρια που χρησιμοποίησε προκειμένου να εξεταστεί εάν 
τα προγράμματα δαπανών υποστηρίζουν τη στρατηγική ΕΕ 
2020.

                                               
1 P7_TA (2010)0053.
2 Επιστολή του κ. Lewandowski και της κ. Jedrzejewska της 20ής Αυγούστου σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011.
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Η ΕΕ 2020 πρέπει 
να αποτελεί τη 
βασική, αλλά όχι 
την αποκλειστική 
πολιτική αναφοράς 
για το επόμενο 
ΠΔΠ.

Ο εισηγητής συμπεραίνει από τις συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελεί την πολιτική αναφοράς για το ΠΔΠ 
μετά το 2013. Παράλληλα, πιστεύει ότι η Ευρώπη 2020 δεν 
πρέπει να θεωρείται μια πλήρως περιεκτική στρατηγική η 
οποία καλύπτει όλα τα πεδία πολιτικής της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα 
μετατόπιζε το επίκεντρό της από την ανάπτυξη και τις θέσεις 
εργασίας και θα καθιστούσε αδύνατη τη διαχείρισή της με 
συνεκτικό τρόπο. Ο εισηγητής εκφράζει την άποψη ότι τομείς 
πολιτικής όπως η ιθαγένεια, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η 
ασφάλεια και οι εξωτερικές σχέσεις επιδιώκουν άλλους 
στόχους και πρέπει να διακρίνονται από τη στρατηγική ΕΕ 
2020.

Η αναθεωρημένη 
ΚΓΠ και η 
πολιτική συνοχής 
πρέπει να 
συμπεριλαμβάνοντ
αι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 
2020.

Ο εισηγητής συμφωνεί με το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου1 ότι «όλες οι κοινές πολιτικές, μεταξύ άλλων η 
κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής, θα πρέπει να 
στηρίζουν τη στρατηγική».

Η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής μπορεί να είναι οι 
πολιτικές που είναι πιο δύσκολο να ενσωματωθούν στο πλαίσιο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020, αλλά η συνεισφορά τους είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία της εν λόγω στρατηγικής. Εν 
προκειμένω, ο εισηγητής επιθυμεί να υπενθυμίσει τις σχετικές 
θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σχετικά με την 
ενσωμάτωση της ΚΓΠ2 και της πολιτικής συνοχής3 στο πλαίσιο 
της ΕΕ 2020.

Η πολιτική Όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση του σχεδίου 

                                               
1 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 25-26 Μαρτίου 2010.
2 P7_TA(2010)0223. «63. επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2013 και μια βιώσιμη στρατηγική 
για τα δάση θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· είναι πεπεισμένο ότι με 
το σωστό πλαίσιο πολιτικής και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζει 
την οικονομική ανάκαμψη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενωσιακή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, 
διατηρώντας το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% της επικράτειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας την 
προστασία των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας οφέλη για το περιβάλλον και 
συμβάλλοντας σημαντικά στην αναζήτηση εναλλακτικών πόρων·».

3 P7_TA(2010)0223 «61. θεωρεί ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, η οποία θα 
καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 
και ότι η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγισή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020, καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής·».
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συνοχής είναι το 
κλειδί για την 
επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ 
2020.

προϋπολογισμού για το 2011, η πολιτική συνοχής και οι 
διαρθρωτικοί πόροι της αποτελούν βασικούς μηχανισμούς 
υλοποίησης για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στα κράτη 
μέλη και στις περιφέρειες. Γι’°αυτό είναι τόσο σημαντικό να 
μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης για 
τη συνοχή υπέρ της συγκέντρωσής της στους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, και η απόλυτη έμφαση στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.

Επιπτώσεις στη 
δομή.

Είναι προφανές το όφελος από έναν προϋπολογισμό του οποίου 
η δομή, όπως και το ισοζύγιο, αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ. Συνεπώς, μια άμεση απάντηση θα ήταν 
να οργανωθεί ο προϋπολογισμός γύρω από τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020. Η Επιτροπή πρότεινε μια δομή που συνίσταται 
σε έναν υπότιτλο για καθέναν από τους τρεις στόχους της ΕΕ
2020. Αυτή η οργάνωση θα εξέφραζε καλύτερα τις πολιτικές 
προτεραιότητες, επιτρέποντας ταυτόχρονα καλύτερο 
συντονισμό των πολιτικών που συνεισφέρουν στους ίδιους 
στόχους και αυξημένη ευελιξία στο πλαίσιο των υποτίτλων. 
Ωστόσο, αυτή η δομή θα μπορούσε να συνεπάγεται σύνθετο 
προγραμματισμό και διαχείριση εάν συγκεκριμένες πολιτικές
(π.χ. γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής) κατανέμονταν 
σε αρκετούς στόχους/υποτίτλους. Στο έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τη δομή ο εισηγητής θα ασχοληθεί με αυτό το 
ζήτημα λεπτομερώς. 

Η ευελιξία είναι εκ 
των ων ουκ άνευ.

Εάν υπάρχει ένα απαιτούμενο που πρέπει να διαθέτει μια 
στρατηγική μέχρι το 2020, αυτό είναι η ευελιξία. Ενώ θα 
τολμούσαμε να πούμε ότι η έξυπνη, η διατηρήσιμη και η χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη παραμένει σημαντική ως στόχος έως 
το 2020, δεν ισχύει το ίδιο για τις προτεραιότητες και τις 
δραστηριότητες που εντάσσονται σε αυτούς τους στόχους. 
Όπως είπε κάποτε ο φυσικός Niels Bohr: «οι προβλέψεις είναι 
πάντα δύσκολες, ιδίως εάν αφορούν το μέλλον». Η 
ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 θα είναι μια προοδευτική αποστολή: όχι μόνο 
λόγω της ανάγκης επανασχεδιασμού των βασικών πολιτικών 
μας με βάση τους καινούργιους στόχους, αλλά και επειδή το 
περιεχόμενο αυτών των στόχων κατά πάσα πιθανότητα θα 
αλλάξει. Πώς θα ήταν δυνατό να αντικατοπτριστούν στο ΠΔΠ 
μετά το 2013 τα διδάγματα της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 το 2015/2016; Μόνο μέσω επαρκών 
διατάξεων ευελιξίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ 2020

Παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο στο έγγραφο εργασίας, το παρόν παράρτημα περιέχει 
αποσπάσματα από πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που σχετίζονται με τις συνέπειες της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 στο ΠΔΠ μετά το 2013. Τα εν λόγω έγγραφα ομαδοποιούνται γύρω από τέσσερα 
οριζόντια ζητήματα που προσδιορίστηκαν. Εξετάστηκαν τα εξής έγγραφα:

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ
(COM(2010)700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_en.htm

19 Οκτωβρίου 2010

Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει 
στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)553) 
(COM2)
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/com
m2010_553_el.pdf

6 Οκτωβρίου 2010

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
5346.pdf

17 Ιουνίου 2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 
2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EL

16 Ιουνίου 2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική 
πολιτική για την καινοτομία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//EL

15 Ιουνίου-2010

Ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα ισχυρότερη συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
(COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin 
EN.doc

10 Ιουνίου 2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα νέο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//EL

25 Μαΐου 2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 
2020 (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//EL

20 Μαΐου 2010
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Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

25 και 26 Μαρτίου 
2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 
2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EL

10 Μαρτίου 2010

Ανακοίνωση της Επιτροπής:«ΕΥΡΩΠΗ 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020) 
(COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%2
0%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3 Μαρτίου 2010

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με 
θέμα «Στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010» (ΕΟΚΕ)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 Νοεμβρίου 2009
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΔΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ 2020

Γενικές πτυχές
«Η Επιτροπή θα προτείνει δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης με 
στόχο τη στήριξη των στόχων της Ευρώπης 2020, η οποία θα προβλέπει πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος 
προϋπολογισμού της ΕΕ καθορίζοντας σαφέστερες προτεραιότητες και αντιστοιχίζοντας 
καλύτερα τις δαπάνες της ΕΕ με τους στόχους της Ευρώπης 2020 ώστε να αντιμετωπιστεί ο 
σημερινός κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ (π.χ. Ε&Α και καινοτομία, 
επενδύσεις καθοριστικής σημασίας σε διασυνοριακά δίκτυα ενέργειας και μεταφορών, 
τεχνολογία για χαμηλές εκπομπές άνθρακα)...·» (COM1)

«Σήμερα εγκρίνουμε την “Ευρώπη 2020”, τη νέα μας στρατηγική για τις θέσεις απασχόλησης 
και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που επιτρέπει στην Ένωση να κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις πολιτικές της και 
στα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερο συντονισμένη δράση. Θα προωθήσει την 
πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η έμφαση πρέπει να δοθεί τώρα στην 
υλοποίηση, ενώ παράλληλα, θα καθοδηγούμε και θα παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Θα 
συζητήσουμε περαιτέρω, κατά τους προσεχείς μήνες, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ενεργοποιηθούν ειδικές πολιτικές για να αποδεσμευτεί το αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ, 
αρχίζοντας από τις πολιτικές για την καινοτομία και την ενέργεια·» (EC2)

«5. ζ) Όλες οι κοινές πολιτικές, μεταξύ άλλων η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική 
συνοχής, θα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική. Ένας βιώσιμος, παραγωγικός και 
ανταγωνιστικός γεωργικός τομέας θα συμβάλλει σημαντικά στη νέα στρατηγική λαμβανομένου 
υπόψη του δυναμικού ανάπτυξης και απασχόλησης των αγροτικών περιοχών, ενώ παράλληλα 
θα εξασφαλίζει ευθύτητα στον ανταγωνισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη 
σημασία της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και της 
ανάπτυξης υποδομών που θα συμβάλουν στην επιτυχία της νέας στρατηγικής». (EC1)

«25. Αποδέχεται το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·…» (EP2)

«33. θεωρεί ότι ο τρέχων προϋπολογισμός δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις δημοσιονομικές 
ανάγκες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση για να στεφθεί με επιτυχία η στρατηγική “ΕΕ 
2020”»·(EP1)

«3.9.1. Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ με γνώμονα τη στρατηγική της Λισαβόνας: 
Γενικά πρέπει να αναθεωρηθεί η στάθμιση και η κατανομή των πόρων σε επιμέρους πολιτικές 
με βάση τις κατευθύνσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας, προς όφελος της έρευνας και της 
ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, των επενδύσεων στη βιώσιμη χρήση 
ενέργειας, των παραγωγικών δημοσίων δαπανών στην οικονομία, της ενεργούς πολιτικής στην 
αγορά εργασίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, της κοινωνικής 
συνοχής, της πρόληψης της φτώχειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας. Επίσης, η συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ με 
γνώμονα τη στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να αφορά και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 
(2014-2020). Η αποτελεσματική υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων προϋποθέτει επίσης ότι 
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θα ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής διάστασης κατά τη συζήτηση για τη 
χρηματοδότηση της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής μετά το 2013». (ΕΟΚΕ)

Κοινή γεωργική πολιτική
«9. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις αρχικές προτάσεις σχετικά με τη 
στρατηγική “ΕΕ 2020” δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στον γεωργικό τομέα, παρά τις 
δυνατότητες της γεωργίας να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των βασικών μελλοντικών 
προκλήσεων· είναι πεπεισμένο ότι, με το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής και επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης και την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων, συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στην επισιτιστική ασφάλεια, στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο·» (EP1)

«63. 63. επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2013 και μια βιώσιμη στρατηγική για 
τα δάση θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· είναι 
πεπεισμένο ότι με το σωστό πλαίσιο πολιτικής και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, η 
γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική 
ευρωπαϊκή στρατηγική σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την οικονομική ανάκαμψη, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενωσιακή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, διατηρώντας 
το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% της επικράτειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας την 
προστασία των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας οφέλη για το 
περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά στην αναζήτηση εναλλακτικών πόρων·» (EP5)

Πολιτική συνοχής
«Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή θα παραμείνουν στην καρδιά της στρατηγικής 
για την Ευρώπη 2020 ώστε να διασφαλιστεί η κινητοποίηση όλων των ενεργειών και 
ικανοτήτων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της στρατηγικής. Η πολιτική συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία της, που είναι σημαντικά από μόνα τους, αποτελούν βασικούς μηχανισμούς
υλοποίησης για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. (COM1)

«25. ...θεωρεί ότι, λόγω της στρατηγικής εστίασής της, των αυστηρών και δεσμευτικών όρων 
της, των ανά περίπτωση προσαρμοσμένων παρεμβάσεων και της βοήθειας που παρέχει σε 
επίπεδο παρακολούθησης και τεχνικής υποστήριξης, η πολιτική συνοχής αποτελεί αποδοτικό 
και αποτελεσματικό μηχανισμό για την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020·» (EP2)

«28. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, η οποία θα 
καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να αποτελεί κεντρική συνιστώσα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· φρονεί ότι η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγισή της, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, καθώς και για 
την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· απορρίπτει κάθε 
απόπειρα επανεθνικοποίησης της πολιτικής συνοχής και ζητεί την πλήρη υποστήριξη της 
περιφερειακής διάστασης κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ·»(EP2)
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«30. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν υπάγεται στη στρατηγική ΕΕ 2020· επισημαίνει 
ότι, ενώ οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους 
της στρατηγικής ΕΕ 2020, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής βαθμός ευελιξίας ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να ενισχύονται οι πιο αδύναμες και 
ενδεείς περιφέρειες προκειμένου να μπορούν να υπερβούν τις κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες 
και τα φυσικά μειονεκτήματά τους και να μειώνονται οι ανισότητες·» (EP2)

«37. φρονεί, ωστόσο, ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ως βασικά 
χρηματοδοτικά μέσα το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία διαθέτουν σαφώς 
εδραιωμένες και λειτουργικές μεθόδους εκτέλεσης· θεωρεί περιττή τη δημιουργία νέων 
ξεχωριστών θεματικών ταμείων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και 
εκτιμά, απεναντίας, ότι τα εν λόγω ταμεία θα πρέπει να ενταχθούν στις πολιτικές συνοχής και 
αγροτικής ανάπτυξης·» (EP2)

«2. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής, με την αποκεντρωμένη προσέγγιση και το σύστημα 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, είναι μεν η μοναδική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συνδέει τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και τις νέες προκλήσεις με τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, απαιτεί όμως ικανοποιητική χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η πολιτική 
συνοχής πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί τους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της απασχόλησης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών·» (COR)

Εξωτερική διάσταση
«5. η) Η στρατηγική θα περιλαμβάνει ισχυρή εξωτερική διάσταση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
μέσα και οι πολιτικές της ΕΕ χρησιμοποιούνται για την προαγωγή των συμφερόντων και των 
θέσεών μας στην παγκόσμια σκηνή μέσω της συμμετοχής σε ανοιχτές και δίκαιες αγορές σε 
πλανητικό επίπεδο». (EC2)

«64. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής 
για την ΕΕ του 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρύτερη και πιο συνολική 
προσέγγιση στην εξωτερική της δράση σύμφωνα με την αρχή της ΕΕ περί συνεκτικότητας των 
πολιτικών για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπορική της 
στρατηγική για την ΕΕ του 2020 για να προαγάγει τις βασικές αξίες της Ένωσης, όπως είναι η 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες καθώς και η προάσπιση του περιβάλλοντος·» (EP5)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

«41. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να δρομολογήσει σημαντικά οικονομικά προγράμματα, όπως η 
δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου, η ολοκλήρωση του σχεδίου
Galileo και η ευρεία χρήσης της πράσινης τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της συστηματικής 
ανανέωσης της κτιριακής υποδομής στην ΕΕ, η ηλεκτρονική υγεία και οι προσπάθειες 
βελτίωσης και αναβάθμισης της υποδομής στον τομέα των ΤΠΕ·» (EP1)

«21. ζητεί μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την 
πρόληψη του κατακερματισμού και της βραχυπρόθεσμης θεώρησης που επικρατούν σήμερα· 
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εκτιμά ότι η χορήγηση επαρκών οικονομικών πόρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και ότι, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τον τομέα της 
καινοτομίας πρέπει να αυξηθεί σημαντικά· ζητεί, να συνεκτιμηθεί αυτό κατά την επικείμενη 
αναθεώρηση του σημερινού δημοσιονομικού πλαισίου καθώς κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες σχετικά με το πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014 – 2020·...» (EP4)

«26. τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογιών του 
Διαδικτύου και εφαρμογών ΤΠΕ με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· προτείνει να διπλασιαστεί ο 
ενωσιακός προϋπολογισμός έρευνας ΤΠΕ στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές·» (EP4)

«50. … προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί στις προσεχείς 
δημοσιονομικές προοπτικές·» (EP3)

«19. υπογραμμίζει ότι τα μείζονα σχέδια Ε&Α, οι καίριες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, 
η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στην πολιτική του διαστήματος, καθώς και η χρηματοδότηση της 
πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, απαιτούν μεστή, αξιόπιστη και βιώσιμη οικονομική στήριξη από 
την ΕΕ ώστε να εκπληρωθούν οι καίριοι στόχοι της Ένωσης για το 2020·» (EP5)

«29. ...καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το συνολικό ποσό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που 
προορίζεται για έρευνα και καινοτομία·» (EP5)

«50. επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή, θα απαιτηθούν σημαντικές 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές πριν και μετά το 2020· οι επενδύσεις αυτές 
περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, ένα πραγματικά 
ευρωπαϊκό έξυπνο ενεργειακό υπερδίκτυο, πράσινους διαδρόμους, διασυνδέσεις, την 
ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo, πράσινη τεχνολογία, ηλεκτρονική περίθαλψη (e-
health), το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην ευρυζωνικότητα·» (EP5)

«55. επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη των 
τεχνολογιών παραγωγής καθαρής, βιώσιμης και αποδοτικής ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα 
άνθρακα, χρηματοδότηση που απαιτεί συνολικά τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ ετησίως από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ επί πλέον των όσων δαπανώνται μέσω του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη (FP7) και του 
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) από το 2010 και 
μετά·…» (EP5)

«49. ...καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση 
στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, και μάλιστα σε επίπεδο προϋπολογισμού·» (EP5)

«51. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στις υφιστάμενες υποδομές στον τομέα των μεταφορών, όπως το ΤΕΝ-Τ, 
για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και τη δημιουργία αειφόρου και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών· ζητεί τη 
διασύνδεση μεταξύ μέσων μεταφοράς και την ευφυή χρήση της εφοδιαστικής δεδομένου ότι, για 
να μειωθεί η χρήση άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και να καταστεί ο τομέας αειφόρος, 
θα απαιτηθούν καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και οικονομικοί πόροι·» (EP5)
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«34. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ορίσει επίσης τη νεολαία ως βασική προτεραιότητα για τον 
προϋπολογισμό του 2011 και έχει εκφράσει με σαφήνεια την πρόθεσή του για περαιτέρω 
οικονομική υποστήριξη όλων των σημαντικών προγραμμάτων του τομέα·» (EP5)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

«19. φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο αξιοποίησης των 
ενωσιακών πόρων για την επίτευξη των διαφόρων στόχων της στρατηγικής “ΕΕ 2020”…·»
(EP1)

«55. ...ζητεί σε αυτό το πλαίσιο την επείγουσα κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος 
χρηματοδότησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τις πιστώσεις που θα αναλάβουν να 
χορηγήσουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι από το 2010 θα αρχίσουν να ρέουν οι πιστώσεις για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET, καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοβουλιών·» 
(EP5)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

«Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις 
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η Επιτροπή σκοπεύει να συμπεριλάβει τις 
προτεραιότητες, μόλις συμφωνηθούν, στις προτάσεις της για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται να καταρτιστεί το επόμενο έτος. Δεν πρέπει να 
συζητηθούν μόνο τα επίπεδα χρηματοδότησης, αλλά και πώς πρέπει να διαμορφωθούν τα 
διάφορα μέσα χρηματοδότησης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής και 
αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης
2020 κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί τις συνέπειες και να διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Είναι σημαντικό να βρεθούν τρόποι αύξησης του αντίκτυπου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ο οποίος, αν και μικρός, μπορεί να έχει σημαντικά καταλυτικά 
αποτελέσματα εάν είναι προσεκτικά εστιασμένος». (COM1)

«19. θεωρεί ότι… η παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα και τη συμβατότητα με τους στόχους της στρατηγικής “ΕΕ 2020”·» (EP1)

«6. επικρίνει την απουσία μιας συνολικής αξιολόγησης του αντικτύπου που έχουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής· καλεί δε την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον εδαφικό αντίκτυπο της εξειδίκευσης των διαρθρωτικών ταμείων έτσι ώστε να 
υπηρετούν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, και να αξιολογήσει κατά πόσον το 
σύστημα αυτό συνεισφέρει όντως στην ισόρροπη και συνεκτική περιφερειακή ανάπτυξη·» (EP2)

«32. φρονεί ότι πρέπει να προσδιοριστούν ρητώς στόχοι για μέσα συμβατής με τις ΜΜΕ 
χρηματοδότησης που θα διασφαλίσουν ψηφιακή διαλειτουργικότητα και πρόσβαση και ότι σε 
αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στόχοι της ΕΕ για την οικολογική 
καινοτομία·» (EP5)
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«40. τονίζει τη σημασία να παρέχεται μια ελάχιστη πρόβλεψη κεφαλαίων για τις ΜΜΕ στις 
ανοικτές προσκλήσεις που δημοσιεύονται βάσει των πρωτοβουλιών Έρευνας και Καινοτομίας
σε συνέχεια της ίδιας δέσμευσης που θεσπίστηκε για το ΠΠ7 (15% των πόρων στο πρόγραμμα 
συνεργασίας)·» (EP4)

«46. εκτιμά ότι οι κανόνες για τη διάθεση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να συνυπολογίζεται η ανάγκη προαγωγής των 
καινοτομιών που περιορίζει το κόστος και βελτιώνει τη χρήση φυσικών πόρων·» (EP5)

«30. υπογραμμίζει πόσο σημαντικά στοιχεία είναι η απλούστευση της χρηματοδότησης της 
έρευνας και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, για τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις της γνώσης και για την 
ενθάρρυνση νέων ευκαιριών απασχόλησης·» (EP5)

«44. εκτιμά ότι η βελτιωμένη στήριξη της καινοτομίας πρέπει να συνοδεύεται από τη μείωση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να 
εξαλείψει τη γραφειοκρατία, με ανασχεδιασμό των διεργασιών του Προγράμματος Πλαισίου και 
με δημιουργία ενός συμβουλίου των χρηστών·» (EP4)


