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Αιτιολογική έκθεση 

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τις πρώτες ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση για την περίοδο 2005-2008, σύµφωνα µε το αίτηµα του 
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2005. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση καλύπτει τόσο τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τους 
γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) όσο και την πρόταση 
απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
(ΚΓΑ). 

1.1. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

To διάστηµα που ακολούθησε µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο 
2000 χαρακτηρίστηκε από απότοµη µεταστροφή του κλίµατος της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Η αισιοδοξία για τις µελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές, η ανοδική τάση του 
χρηµατιστηρίου και η εµπιστοσύνη των επενδυτών στη νέα τεχνολογική επανάσταση 
παραχώρησαν τη θέση τους σε έντονο αίσθηµα αβεβαιότητας για την παγκόσµια οικονοµία. 
Στους παράγοντες που φαίνεται ότι συνέβαλαν στη διαµόρφωση αυτής της κατάστασης 
συγκαταλέγονται η χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των ηλεκτρονικών δικτυακών 
υπηρεσιών (dotcom) το 2001, η συρρίκνωση του παγκόσµιου εµπορίου το 2001, οικονοµικά 
σκάνδαλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα που προέκυψε από τις τροµοκρατικές επιθέσεις και ο 
πόλεµος του Ιράκ. Η αβεβαιότητα που δηµιούργησαν οι παράγοντες αυτοί κλόνισε την 
εµπιστοσύνη επιχειρηµατιών και καταναλωτών, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η εγχώρια 
ζήτηση. Έτσι, η µέση ετήσια ανάπτυξη σε ορισµένα κράτη µέλη παρέµεινε κάτω του 1% την 
περίοδο 2001-2003. 

Η οικονοµική ανάκαµψη άρχισε σταδιακά από το δεύτερο εξάµηνο του 2003 και, παρά 
τις απογοητευτικές οικονοµικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το δεύτερο εξάµηνο 
του 2004, οι τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν αναζωπύρωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας εντός του 2005. Τα παραδοσιακά χαµηλά επιτόκια και η αναµενόµενη 
αύξηση της απασχόλησης και των πραγµατικών µισθών συµβάλλουν στη δηµιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών για τόνωση της εγχώριας ζήτησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πληθωρισµός παρέµεινε συγκρατηµένος παρά τις διακυµάνσεις των 
τιµών πετρελαίου, και η απασχόληση συγκρατήθηκε στα ίδια επίπεδα, υποστηριζόµενη από 
συγκρατηµένες µισθολογικές εξελίξεις. 

Το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να µειωθεί, αν και µε αργούς ρυθµούς, στο 8,7% το 
2006. Το εκτιµώµενο συνολικό ποσοστό απασχόλησης ήταν 62,9% στην ΕΕ-25 το 2003, 
πολύ χαµηλότερο από τον συµφωνηθέντα στόχο του 70%. Ο ρυθµός επίτευξης του στόχου 
του 60% της γυναικείας απασχόλησης παρέµεινε αργός, µε ποσοστό που κυµαίνεται τώρα 
στο 56,1% για την ΕΕ-25, αλλά αναµένεται να αυξηθεί και πάλι. Το ποσοστό απασχόλησης 
των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, που συνέχισε να αυξάνεται υπερβαίνοντας κατά τι 
το 40,2%, είναι το ποσοστό µε τη µεγαλύτερη απόσταση από τον στόχο του 50% που έχει 
τεθεί για το 2010. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της ποιότητας στην εργασία παρουσιάζει 
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συγκεχυµένη πρόοδο και η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας µεγιστοποίησε τα 
προβλήµατα κοινωνικής ένταξης. Η µακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε και πάλι µετά από 
αρκετά χρόνια πτωτικής τάσης και φαίνεται απίθανο να µειωθεί στο άµεσο µέλλον. 

Η οικονοµική ανάκαµψη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την άνοδο των αναπτυξιακών 
ρυθµών παγκοσµίως και από την ταχεία αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου. Καθώς ο 
αναπτυξιακός κύκλος παγκοσµίως φθάνει σε επίπεδα ωρίµανσης και απορροφά τις αρνητικές 
επιπτώσεις των υψηλών τιµών πετρελαίου παγκοσµίως, η ανάκαµψη θα εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από την εγχώρια ζήτηση εντός της ΕΕ. 

Αν και η επάνοδος της ΕΕ σε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθµούς αποτελεί ευνοϊκή 
εξέλιξη, η βραδύτητα της οικονοµικής της ανάκαµψης παραµένει ανησυχητική. Σηµαίνει ότι 
η οικονοµία της ΕΕ απέχει, από πολλές απόψεις, πολύ από τον στόχο της να καταστεί η 
ανταγωνιστικότερη οικονοµία παγκοσµίως, όπως είχε συµφωνηθεί τον Μάρτιο 2000. Στο 
πλαίσιο αυτό, και παρά το ότι οι ανταγωνιστές της Ένωσης δοκιµάστηκαν εν γένει από τις 
ίδιες οικονοµικές κρίσεις, το κενό µεταξύ του αναπτυξιακού δυναµικού της Ευρώπης και του 
δυναµικού των οικονοµικών της εταίρων δεν µειώθηκε σηµαντικά. 

Μία πρώτη εξήγηση για τις συνεχώς περιορισµένες επιδόσεις της οικονοµίας της Ένωσης 
αποδίδεται στη συγκριτικά χαµηλή συµµετοχή του εργατικού της δυναµικού. Οι 
προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη µέλη οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης από 61,9% το 1999 σε 62,9% το 2003. Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων 
της Λισαβόνας πρέπει να υπάρξει ακόµη µεγαλύτερη πρόοδος, κυρίως όσον αφορά τους 
εργαζοµένους νεαρής και µεγαλύτερης ηλικίας. Το σχετικά χαµηλό ποσοστό απασχόλησης, 
σε συνδυασµό µε τον σχετικά χαµηλό αριθµό των ωρών εργασίας, δείχνουν ότι η Ευρώπη 
διαθέτει µη χρησιµοποιούµενο απόθεµα εργασίας. Ένα σηµαντικό τµήµα του δυνητικού 
εργατικού δυναµικού παραµένει οικονοµικά ανενεργό, ανίκανο να συµβάλει στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου. 

Η δεύτερη σηµαντική εξήγηση για τις χαµηλές επιδόσεις της ΕΕ συνδέεται µε το χαµηλό 
επίπεδο αύξησης της παραγωγικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας παρουσιάζει 
πτωτικές τάσεις επί σειρά δεκαετιών. Την τελευταία δεκαετία, η τάση αυτή µπορεί να 
εξηγηθεί εν µέρει από την επανείσοδο στην εργασία σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων 
περιορισµένων δεξιοτήτων. Ωστόσο, ένα µεγάλο ποσοστό της µείωσης οφείλεται στις 
χαµηλές επιχειρηµατικές επενδύσεις, στην επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου και της 
καινοτοµίας καθώς και στην σχετικά αργή διάδοση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από τις αρχές της δεκαετίας, η αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας 
της εργασίας µειώθηκε περαιτέρω στην Ευρώπη µε αποτέλεσµα να καταγραφούν, για πρώτη 
φορά µετά από σειρά δεκαετιών, ρυθµοί χαµηλότεροι από αυτούς των κυριότερων 
ανταγωνιστών. Τη στιγµή αυτή, η διαφορά του βιοτικού επιπέδου (τουτέστιν του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ) µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ οφείλεται κατά ένα τρίτο τουλάχιστον στη διαφορά της 
ωριαίας παραγωγικότητας. Η αναστροφή αυτής της πτωτικής τάσης της παραγωγικότητας 
αντιπροσωπεύει για την Ένωση την κυριότερη πρόκληση όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα αλλά και παράλληλα ένα πρώτης τάξεως µέσο αύξησης των 
αναπτυξιακών της ρυθµών. 
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Η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού και η αύξηση της απασχόλησης συµβάλλουν 
ουσιαστικά στη διατηρήσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ. Εξάλλου, οι 
πολιτικές για την κοινωνική όσο και την περιβαλλοντική διατηρησιµότητα πρέπει να 
συµβάλλουν σε µία οικονοµία δυναµική, µε υψηλά ποσοστά απασχόλησης, ικανή να 
αναπτύσσει και να εφαρµόζει τις τεχνολογίες που προασπίζουν την ποιότητα ζωής για τις 
µελλοντικές γενιές. Παράλληλα µε το ότι επικεντρώνονται εκ νέου στην οικονοµική 
ανάπτυξη και την απασχόληση, οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για το 2005-
2008 παρέχουν στα κράτη µέλη την ευελιξία να επιλέγουν εξειδικευµένες λύσεις που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές τους ανάγκες µεταρρυθµίσεων, προωθώντας µε τον 
τρόπο αυτό την εθνική ευθύνη. 

Το νέο ξεκίνηµα για την στρατηγική της Λισαβόνας, όπως αντανακλάται στις παρούσες 
κατευθυντήριες γραµµές, έχει ως στόχο να δώσει τις καταλληλότερες απαντήσεις στις 
εξελίξεις αυτές. Πρόκειται για µία στρατηγική µε στόχο να αντιµετωπιστούν οι σχετικά 
χαµηλοί αναπτυξιακοί ρυθµοί της οικονοµίας και η ανεπαρκής δηµιουργία απασχόλησης. Οι 
συνολικές µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας και της αγοράς προϊόντων συνιστούν 
αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής αυτής· σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής, οι 
µεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του ΄90 αύξησαν τον 
δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης σχεδόν κατά µισή ποσοστιαία µονάδα έως και τρία τέταρτα της 
µονάδας µεσοπρόθεσµα. Εντός µιας δεκαετίας, το γεγονός αυτό σηµαίνει αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 7 ή 8%. Η ετερογένεια των µεταρρυθµιστικών µέτρων και η συµπληρωµατικότητα και 
οι συσχετίσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις σε διάφορους 
τοµείς, καθιστούν το ακριβές κόστος της αδράνειας βεβαίως δύσκολο να υπολογιστεί, αλλά 
εκτιµάται ότι είναι σηµαντικό. 

Μεσοπρόθεσµα, αν σηµειωθεί ανεπαρκής πρόοδος όσον αφορά τη στρατηγική της 
Λισαβόνας και περιορισµένη οικονοµική ανάκαµψη, παρεµποδιζόµενη από τη συνεχή 
έλλειψη εµπιστοσύνης, είναι απαραίτητο να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση προκειµένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο στην 
Ένωση, µε παράλληλη τήρηση του στόχου της διατηρήσιµης ανάπτυξης. Μακροπρόθεσµα, ο 
στόχος αυτός θα αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων 
εξελίξεων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά τις προοπτικές οικονοµικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Σε εσωτερικό επίπεδο, η γήρανση του πληθυσµού της 
Ευρώπης θα δηµιουργήσει έντονες πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά και στην προσφορά 
εργατικού δυναµικού. Από εκτιµήσεις της Επιτροπής φαίνεται ότι η γήρανση του πληθυσµού 
από µόνη της θα είναι υπεύθυνη για µείωση του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης µέχρι και µία 
εκατοστιαία µονάδα µέχρι το 2040. Σε εξωτερικό επίπεδο, η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στην 
ενσωµάτωση νέων χωρών στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Η ΕΕ πρέπει να 
εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρέχει το άνοιγµα των ταχέως αναπτυσσόµενων αγορών 
στην Ασία, όπως οι αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να 
αντιµετωπίσει το θέµα της νέας διεθνούς κατανοµής εργασίας που προκύπτει, καθώς η Κίνα 
αρχίζει να ειδικεύεται περισσότερο σε παραγωγή αγαθών υψηλής προστιθέµενης αξίας και η 
Ινδία εξελίσσεται σε παγκόσµιο κόµβο εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. Η απειλή της 
αυξανόµενης έλλειψης πόρων ή της αστάθειας των τιµών, οι κλιµατικές αλλαγές και η 
συρρίκνωση της βιοποικιλότητας συνιστούν επίσης µεγάλες προκλήσεις. 
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1.2. Στραµµένοι προς το µέλλον 

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη πρέπει να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές µε πνεύµα 
ρεαλιστικής αισιοδοξίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιτυχηµένων µεταρρυθµίσεων και 
οικονοµικής ανάκαµψης που αποδεικνύουν ότι µία αλλαγή µπορεί να στεφθεί µε επιτυχία. 
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι αναγνωρίζεται πλέον ευρέως η ανάγκη να ληφθούν 
επειγόντως µέτρα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων. Υπάρχει µία γενικευµένη 
βούληση για µεταρρυθµίσεις που θα οδηγήσουν την Ένωση σε ένα δρόµο υψηλότερης 
ανάπτυξης και στην υλοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών µας φιλοδοξιών. Η ΕΕ 
διαθέτει µεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ανταγωνιστικών της 
πλεονεκτηµάτων, και έχει ζωτική σηµασία να ενεργήσει µε αποφασιστικότητα ώστε να 
εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες αυτές και να δηµιουργήσει αίσθηµα 
µεγαλύτερης εµπιστοσύνης στους πολίτες της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ και τα µεµονωµένα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν έµφαση σε 
επενδύσεις στη γνώση για να εξασφαλίσουν τον δυναµισµό και το σφρίγος που χρειάζεται η 
ευρωπαϊκή οικονοµία στο σύνολο της. Η υλοποίηση µιας κοινωνίας της γνώσης, 
βασιζόµενης στο ανθρώπινο δυναµικό, την εκπαίδευση και τις πολιτικές για την έρευνα 
και την καινοτοµία, είναι βασική προϋπόθεση για την αύξηση του αναπτυξιακού 
δυναµικού µας και την προετοιµασία του µέλλοντος. Μία διατηρήσιµη ανάπτυξη 
προϋποθέτει επίσης εντονότερο δηµογραφικό δυναµισµό, αυξηµένη κοινωνική ενσωµάτωση 
και πληρέστερη χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων που ενυπάρχουν στην ευρωπαϊκή 
νεολαία, όπως αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία. 

Μαζί µε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την προώθηση του θεµιτού 
ανταγωνισµού, η εγκαθίδρυση ευνοϊκού κλίµατος για τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη 
υποδοµών, η δηµιουργία µιας ευπροσάρµοστης και χωρίς αποκλεισµούς αγοράς εργασίας 
και οι µεταρρυθµίσεις µε επίκεντρο τη γνώση, συνιστούν πηγές οικονοµικής ανόδου και 
αύξησης της παραγωγικότητας. Και όλα αυτά είναι πιθανότερο να συµβούν στο πλαίσιο 
µακροοικονοµικών πολιτικών ευνοϊκών για την ανάπτυξη. 

1.3. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές (2005-2008) 

Τα ζητήµατα αυτά υπαγορεύουν να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις µεταρρυθµίσεις που θα 
αυξήσουν το αναπτυξιακό δυναµικό της Ένωσης, και παράλληλα θα διατηρήσουν υγιείς 
µακροοικονοµικές πολιτικές που εγγυώνται την επιτυχία των µεταρρυθµιστικών 
προσπαθειών. Η συµφωνία για τον τρόπο βελτίωσης και εφαρµογής του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, θα έχει ως 
αποτέλεσµα την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών πολιτικών που απαιτούνται για τη 
συνεκτικότερη αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών1. Η αύξηση του αναπτυξιακού 
δυναµικού της Ένωσης θα συµβάλει στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου της διατηρήσιµης 
ανάπτυξης. 

                                                 
1  Έκθεση συνηµµένη στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2005, 

(http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=432&mode=g&name=). 
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Οι προτεραιότητες αυτές µετουσιώθηκαν στις εν λόγω ολοκληρωµένες κατευθυντήριες 
γραµµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριµένο στάδιο στην 
διαδικασία επανεστίασης και οικειοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Επανεστίαση στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005 έδωσε νέα ώθηση στη στρατηγική της 
Λισαβόνας επανεστιάζοντάς την στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής2. Με την απόφαση αυτή, οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων έστειλαν σαφές µήνυµα για τις προτεραιότητες της Ένωσης τα 
προσεχή έτη. Η Ένωση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει εφεξής να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στα θέµατα αυτά, και να θέσει σε εφαρµογή τα αναγκαία 
µέτρα για την ανάπτυξη της γνώσης, της ελκυστικότητας και της δηµιουργίας απασχόλησης3. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο των εθνικών και 
κοινοτικών µέσων – συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών ταµείων και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου – µε σκοπό την βέλτιστη εκµετάλλευση των συνεργιών. Επιπλέον, η ανάµιξη 
των ενδιαφερόµενων µερών µπορεί να συµβάλει στην αυξηµένη ευαισθητοποίηση ως προς 
την ανάγκη για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, να βελτιωθεί η ποιότητα εφαρµογής και να 
αυξηθεί η οικειοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 
πρέπει να εκµεταλλευτούν κάθε ευκαιρία προκειµένου να εµπλέξουν τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών στην υλοποίηση 
των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών. Πρέπει, στο πλαίσιο της εκπόνησης 
εκθέσεων για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, να αναφέρουν λεπτοµερώς 
την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα αυτό.Για να έχει αποτελέσµατα αυτή η επανεστίαση 
του στόχου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει τη συνοχή και τη 
συµπληρωµατικότητα των υφιστάµενων µηχανισµών, καθιερώνοντας έναν νέο κύκλο 
διακυβέρνησης. Με τις βελτιώσεις αυτές απλουστεύονται σηµαντικά οι διαδικασίες ενώ 
παράλληλα πιστεύεται ότι θα διευκολυνθεί η οικειοποίηση και η εφαρµογή των 
προτεραιοτήτων αυτών σε εθνικό επίπεδο. 

Ένας νέος κύκλος διακυβέρνησης 

– Κατ΄αρχήν, η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να διατυπώσει την 
προτεραιότητα που δίδεται στην οικονοµική ανάπτυξη και στην απασχόληση υπό µορφή, 
αφενός, νέων γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής, βάσει του άρθρου 
99, και να εξασφαλίσει την οικονοµική συνοχή των τριών πτυχών της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, τουτέστιν της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής, και, 
αφετέρου, υπό µορφή νέων κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, βάσει του 
άρθρου 128 της συνθήκης. Τα δύο αυτά σηµαντικά µέσα ευθυγραµµίζονται κατ΄αυτόν τον 

                                                 
2 COM(2005)24 της 2.2.2005, «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο 

ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισαβόνας». 
3 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2005, 

(http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=432&mode=g&name=). 



 

EL 8   EL 

τρόπο µε τους στόχους της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας, µε στόχο την 
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

– Η συνολική συνοχή ενισχύεται περαιτέρω µε την ενοποίηση των δύο αυτών κειµένων 
σε ένα και µόνο έγγραφο, και µε τον τρόπο αυτό µπορεί να παρουσιαστεί στην Ένωση και 
στα κράτη µέλη ένα σαφές στρατηγικό όραµα για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις στον 
µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό τοµέα και στον τοµέα της απασχόλησης. 

– Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν µε τον τρόπο αυτό στην Κοινότητα 
και στα κράτη µέλη ένα σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο που καθιστά δυνατή την 
υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
Θα χρησιµεύσουν ως βάση για την προετοιµασία εθνικών προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων, τα οποία τα κράτη µέλη καλούνται να παρουσιάσουν το φθινόπωρο 
2005. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν τα συγκεκριµένα µέτρα 
που προτίθενται να λάβουν (ή έχουν ήδη λάβει) για να στηρίξουν την οικονοµική άνοδο 
και την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο, ενώ κάθε κράτος µέλος θα δίδει ιδιαίτερη 
σηµασία στις κυριότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το ίδιο. 

– Οι κατευθυντήριες γραµµές – όπως και τα εθνικά προγράµµατα που θα προκύψουν - 
θα καταρτίζονται για διάστηµα τριών ετών, προκειµένου να υπάρξει η αναγκαία 
σταθερότητα για την υλοποίησή τους. Αυτά τα εθνικά προγράµµατα θα πρέπει να 
προκύψουν από εθνικό διάλογο µε τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες, σύµφωνα µε όσα ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος. 
Πρόκειται για µία σηµαντική πτυχή προκειµένου να διασφαλιστεί η αναγκαία 
οικειοποίηση των προγραµµάτων αυτών από όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. 

– Οι κατευθυντήριες γραµµές θα µπορούν, ενδεχοµένως, να αναπροσαρµόζονται σε ετήσια 
βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης. Τα εθνικά προγράµµατα θα µπορούν να 
τροποποιούνται από τα κράτη µέλη, ανάλογα µε τις εσωτερικές πολιτικές αναγκαιότητες. 

– Η προσπάθεια αυξηµένης συνοχής σε επίπεδο ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τα προαναφερθέντα εθνικά προγράµµατα. 
Έτσι, τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν σε ένα και µοναδικό κείµενο 
το σύνολο των υφιστάµενων εθνικών εκθέσεων που σχετίζονται µε την στρατηγική της 
Λισαβόνας. Πρόκειται ειδικότερα για τις εθνικές εκθέσεις για την απασχόληση, τις 
επονοµαζόµενες εκθέσεις «Κάρντιφ» για τη διαδικασία της οικονοµικής µεταρρύθµισης, 
καθώς και τοµεακές εκθέσεις υλοποίησης – δεόντως απλουστευµένες – οι οποίες 
καλύπτονται από την ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Θα περιλαµβάνονται επίσης τα εθνικά 
στρατηγικά προγράµµατα που καθορίζουν τις δαπάνες προτεραιότητας σχετικά µε τα 
διαρθρωτικά ταµεία και τα ταµεία συνοχής (µόλις εγκριθούν οι κανονισµοί)4. Με τον 
απλουστευµένο αυτό µηχανισµό εκπόνησης εκθέσεων θα µπορέσουν τα κράτη µέλη να 
επικεντρωθούν περισσότερο στην υλοποίηση. 

                                                 
4 Στην τελευταία ανακοίνωση για τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 

τους προσανατολισµούς της για τις λεπτοµέρειες ενοποίησης των εκθέσεων παρακολούθησης των 
ανοικτών µεθόδων συντονισµού και των στρατηγικών προγραµµάτων για τα διαρθρωτικά ταµεία.  
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– Αυτά τα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης πρέπει, τα ερχόµενα έτη, να συνοδεύονται 
από ενιαία έκθεση υλοποίησης (φθινόπωρο 2006 και 2007), η οποία θα περιέχει και τις 
τοµεακές εκθέσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, προτού αντικατασταθούν από νέα 
προγράµµατα που δηλώνουν τις νέες ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές που θα 
προβλεφθούν την άνοιξη 2008. 

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να παρουσιάσει προσεχώς ανακοίνωση στην οποία θα 
διευκρινίζονται ορισµένα στοιχεία για να βοηθηθούν τα κράτη µέλη να προετοιµάσουν, στο 
πλαίσιο των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών, τα αντίστοιχα προγράµµατά τους. 
Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαν κυρίως να αφορούν τον εντοπισµό των σηµαντικότερων 
προκλήσεων για κάθε κράτος µέλος, εντός ενός κοινού πλαισίου και σχήµατος, την 
ενσωµάτωση των υφιστάµενων τοµεακών εκθέσεων, καθώς και την παρακολούθηση των εν 
λόγω προγραµµάτων από την Επιτροπή. 

Τέλος, η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα παρουσιάσει, ως αντιστάθµιση στα εθνικά 
προγράµµατα, ένα «κοινοτικό πρόγραµµα για τη στρατηγική της Λισαβόνας 2005-2008» το 
οποίο θα καλύπτει το σύνολο των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο 
µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρόγραµµα θα αντανακλά τις 
δράσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο5 και ειδικότερα τα κοινοτικά στοιχεία6 του προγράµµατος δράσης για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας. 

1.4. Περιεχόµενο και δοµή 

∆εδοµένου ότι η µακροοικονοµική και µικροοικονοµική πολιτική και η πολιτική 
απασχόλησης είναι αλληλένδετες και πρέπει να αλληλοενισχύονται, οι ολοκληρωµένες 
κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάζονται σε ενιαίο γενικό κείµενο που χωρίζεται σε δύο 
µέρη. 

Μέρος 1 – Οι γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής 

Αυτό το µέρος των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών περιλαµβάνει τη σύσταση της 
Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών, που 
εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη και στην Κοινότητα. Ως ένα από τα βασικά εργαλεία για 
τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής, αντικατοπτρίζει το νέο ξεκίνηµα για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας µε κύριο θέµα τη συµβολή των οικονοµικών πολιτικών στην 
αύξηση των αναπτυξιακών ρυθµών και της απασχόλησης.  

Το µέρος αυτό καθοδηγεί τα κράτη µέλη και την Κοινότητα όσον αφορά τις 
µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές πολιτικές που πρέπει να εφαρµόζουν σε τοµείς που 
παρουσιάζουν µεγάλες δυνατότητες για υψηλότερη οικονοµική άνοδο και απασχόληση. Το 
τµήµα Α ασχολείται µε τη συµβολή των µακροοικονοµικών πολιτικών στο θέµα αυτό. Στη 

                                                 
5 COM(2005)24 της 2.2.2005, «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο 

ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισαβόνας». 
6 SEC (2005)192 της 3.2.2005, έγγραφο συνοδευτικό της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο. 
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συνέχεια, το τµήµα Β επικεντρώνεται σε µέτρα και πολιτικές που πρέπει να λάβουν τόσο η 
Ένωση όσο και τα κράτη µέλη προκειµένου να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος 
επενδύσεων και εργασίας και να προωθηθούν η γνώση και η καινοτοµία ως παράγοντες 
ανάπτυξης.  

Τα µέτρα πολιτικής και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα απαιτηθούν για την 
υλοποίηση αυτών των προσανατολισµών θα είναι αποτελεσµατικότερα υπό σταθερές 
µακροοικονοµικές συνθήκες και πολιτικές. Οι µακρο- και µικρο-οικονοµικές πολιτικές είναι 
αλληλένδετες και συµπληρωµατικές σε µεγάλο βαθµό. Χωρίς µακροοικονοµικές πολιτικές 
προσανατολισµένες στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα, τα δυνητικά οφέλη από µία 
διαρθρωτική µεταρρύθµιση δεν θα πραγµατωθούν λόγω των στενοτήτων και των 
ανισορροπιών στην οικονοµία. Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µπορούν να 
συµβάλουν στη σταθεροποίηση των µακροοικονοµικών πολιτικών, καθιστώντας 
αποτελεσµατικότερες τις αγορές και ως εκ τούτου ασκώντας πιέσεις για µείωση των τιµών 
και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της οικονοµίας σε κρίσεις. Μία συνολική στρατηγική 
µεταρρυθµίσεων, υποστηριζόµενη από σταθερές µακροοικονοµικές συνθήκες, θα 
εξασφαλίσει ότι λαµβάνονται υπόψη πλήρως αυτές οι διαδράσεις και οι 
συµπληρωµατικότητες. 

Μέρος 2 – Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 

Αυτό το µέρος των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών περιλαµβάνει την πρόταση 
απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, η 
οποία θα αποτελέσει το αντικείµενο διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 128 της συνθήκης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές – και η 
σχετική ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση – διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στον συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών. Από το 1997, µέσω της 
στρατηγικής κατέστη ευκρινέστερος ο στόχος και βελτιώθηκε η παρακολούθηση των 
πολιτικών απασχόλησης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το µέρος αυτό επικεντρώνεται στη συµβολή των πολιτικών απασχόλησης στη δηµιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, όπως ορίζει η νέα ατζέντα της Λισαβόνας. 
Οι πολιτικές απασχόλησης µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση της 
απασχόλησης και της παραγωγικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας είναι επίσης αναγκαίος για να 
εξασφαλιστεί η επάρκειά τους, η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η δυνατότητά τους να 
ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και να στηρίζουν µία 
διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης7. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση καθορίζουν τους γενικούς στόχους και τις 
δράσεις προτεραιότητας για την ΕΕ και τα κράτη µέλη στον συγκεκριµένο τοµέα. Οι 
πολιτικές απασχόλησης πρέπει να συµβαδίζουν µε µεταρρυθµίσεις στις αγορές υπηρεσιών 
και προϊόντων και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, και να βρίσκονται σε συνεχή διάδραση µε 

                                                 
7 Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής (COM (2005)33) καλύπτει τα θέµατα αυτά λεπτοµερέστερα. 
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τις µακροοικονοµικές πολιτικές που είναι προσανατολισµένες προς την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί ολοκληρωµένη και συνεπής προσέγγιση, οι 
γενικοί προσανατολισµοί του µέρους 1 παραπέµπουν στις αντίστοιχες κατευθυντήριες 
γραµµές του µέρους 2, και αντίστροφα. 
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Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
(2005-2008) 

Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 
(1) Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα. 

(2) Να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα. 

(3) Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. 

(4) Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών και των διαρθρωτικών πολιτικών. 

(5) Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στην µακροοικονοµική 
σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. 

(6) Να καταβληθούν προσπάθειες για µία δυναµική και εύρυθµα λειτουργούσα ΟΝΕ. 

Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 
(7) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά. 

(8) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. 

(9) Να δηµιουργηθεί περιβάλλον ελκυστικότερο για την επιχειρηµατικότητα. 

(10) Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον 
ευνοϊκό για τις ΜΜΕ. 

(11) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. 

(12) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α. 

(13) Να διευκολυνθούν η καινοτοµία και η υιοθέτηση των ΤΠΕ. 

(14) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνεργίες µεταξύ 
της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

(15) Να προωθηθεί η δηµιουργία ισχυρής βιοµηχανικής βάσης. 

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
(16) Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

(17) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής. 

(18) Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και 
για τα µειονεκτούντα άτοµα. 

(19) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. 

(20) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί 
ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας. 

(21) Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων 
κόστους που συνδέονται µε την εργασία. 

(22) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

(23) Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιότητες. 
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* 

* * 

Συνεπώς, η Επιτροπή: 

– συνιστά τους ακόλουθους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των 
κρατών µελών και της Κοινότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 99 της συνθήκης ΕΚ, και 

– προτείνει την ακόλουθη απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 128 
της συνθήκης ΕΚ. 
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Μέρος 1 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς 
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών 

(2005-2008) 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών 
και της Κοινότητας (βάσει του άρθρου 99 της συνθήκης ΕΚ) 
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Τµήµα Α – Μακροοικονοµικές πολιτικές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση8 

A.1 Μακροοικονοµικές πολιτικές που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη 
οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 

Να εξασφαλιστεί οικονοµική σταθερότητα που αυξάνει την απασχόληση και το αναπτυξιακό 
δυναµικό 

Οι υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές είναι βασικό στοιχείο για τη στήριξη µιας εξισορροπηµένης 
οικονοµικής ανάπτυξης και την πλήρη εκµετάλλευση του υφιστάµενου αναπτυξιακού δυναµικού. 
Είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για τη δηµιουργία των συνθηκών που θα προωθήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο αποταµιεύσεων και επενδύσεων, και θα προσανατολίσουν περισσότερο τις 
επενδύσεις προς την γνώση και την καινοτοµία, έτσι ώστε η οικονοµία να στραφεί προς την 
κατεύθυνση της διατηρήσιµης, υψηλότερης, µη πληθωριστικής, ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
Για να σχεδιάσουν το µέλλον τους, οι εταιρείες και οι ιδιώτες πρέπει να έχουν την βεβαιότητα της 
σταθερότητας των τιµών και της σχετικής σταθερότητας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των 
µακροπρόθεσµων επιτοκίων. 

Οι νοµισµατικές πολιτικές µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, µε τη 
διατήρηση σταθερών τιµών και, µε αυτήν την προϋπόθεση, µε τη στήριξη άλλων γενικών 
οικονοµικών πολιτικών. Για ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη, είναι πολύ σηµαντικό να επιτύχουν 
µέσω των νοµισµατικών πολιτικών περαιτέρω µείωση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων και 
καθεστώς συναλλαγµατικών ισοτιµιών προσανατολισµένο προς µία διατηρήσιµη - πραγµατική και 
ονοµαστική - σύγκλιση. Η ενδεχόµενη συµµετοχή στον ευρωπαϊκό µηχανισµό συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών ΙΙ (ΜΣΙ) θα συµβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών αυτών. Μία επιπλέον πρόκληση 
στο πλαίσιο της µακροοικονοµικής πολιτικής, για ορισµένα από αυτά τα κράτη µέλη, είναι να 
διατηρήσουν τα σχετικά υψηλά ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών εντός ορίων που εξασφαλίζουν 
υγιή εξωτερική χρηµατοδότηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθεί η δηµοσιονοµική 
πειθαρχία ώστε να µειωθούν τα ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών, καθώς η χρηµατοδότηση των 
ελλειµµάτων αυτών θα µπορούσε να καταστεί δυσχερέστερη µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ιδιωτικοποιήσεων. 

Με εξασφαλισµένη µία υγιή δηµοσιονοµική κατάσταση είναι δυνατή και η πλήρης και συµµετρική 
λειτουργία των αυτόµατων δηµοσιονοµικών σταθεροποιητών, µε στόχο τη σταθεροποίηση της 
παραγωγής σε ταχύτερη και διατηρήσιµη αναπτυξιακή τροχιά. Για τα κράτη µέλη που έχουν ήδη 
επιτύχει υγιή δηµοσιονοµική κατάσταση, η πρόκληση συνίσταται στη διατήρηση της κατάστασης 
αυτής χωρίς τη λήψη έκτακτων και προσωρινών µέτρων. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη µέλη, 
πρέπει να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να επιτύχουν τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς 
τους στόχους, ειδικότερα σε περίοδο βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών, αποφεύγοντας την 
εφαρµογή πολιτικών που επιτείνουν την επίδραση κυκλικών παραγόντων και δηµιουργώντας 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία των αυτόµατων σταθεροποιητών προτού 

                                                 
8 Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω προσανατολισµών πολιτικής, τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι 

ιδιαίτερες συστάσεις για κάθε χώρα, που διατυπώνονται στο πλαίσιο της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2003 του 
Συµβουλίου σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και 
της Κοινότητας (για το διάστηµα 2003-2005) όπως συµπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της 
σύστασης της 5ης Ιουλίου 2004 του Συµβουλίου για την επικαιροποίηση για το 2004 των εν λόγω 
προσανατολισµών, εξακολουθούν να ισχύουν ως βάση αναφοράς.  
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εµφανιστεί η επόµενη οικονοµική ύφεση. Οι µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι ποικίλλουν 
ανά µεµονωµένο κράτος µέλος, σε συνάρτηση µε τον λόγο του τρέχοντος χρέους και µε την 
αύξηση του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης, και τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν ως στόχο την 
τήρηση ικανοποιητικού περιθωρίου επαρκώς χαµηλότερου από την τιµή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να εξασφαλιστεί οικονοµική σταθερότητα τα κράτη µέλη πρέπει να 
διατηρήσουν τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς τους στόχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
οικονοµικού κύκλου και, για όσο διάστηµα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, να λαµβάνουν όλα 
τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα βάσει του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης αυτής, τα κράτη µέλη πρέπει να αποφεύγουν την εφαρµογή 
δηµοσιονοµικών πολιτικών που επιτείνουν την επίδραση κυκλικών παραγόντων. Τα κράτη µέλη µε 
µη διατηρήσιµα ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την απορρόφησή τους εφαρµόζοντας διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν 
την εξωτερική τους ανταγωνιστικότητα και δηµοσιονοµικές πολιτικές που συµβάλλουν στην 
απορρόφηση του ελλείµµατος. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 1). 

Να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα εν όψει της γήρανσης του 
πληθυσµού της Ευρώπης 

Η γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σύµφωνα µε τις τελευταίες προβολές, 
µέχρι το 2050 ο πληθυσµός της ΕΕ σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) θα είναι κατά 18% 
χαµηλότερος απ΄ό,τι το 2000 και ο αριθµός των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών θα έχει αυξηθεί 
κατά 60%. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αφενός υψηλότερους δείκτες εξάρτησης και, αφετέρου, 
αύξηση του βάρους του χρέους, υψηλότερα πραγµατικά επιτόκια και χαµηλότερη δυνητική 
παραγωγή, εκτός κι αν αναληφθεί αµέσως δράση για να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα της οικονοµίας της ΕΕ. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές επιπτώσεις της γήρανσης του 
πληθυσµού επιδιώκοντας ταχύτερη µείωση του χρέους και λαµβάνοντας µέτρα για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης και της προσφοράς εργατικού δυναµικού, έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι 
συνέπειες της µελλοντικής µείωσης του αριθµού των ατόµων σε ηλικία εργασίας. Πρέπει επίσης να 
εκσυγχρονιστούν τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας για να είναι οικονοµικά βιώσιµα και 
παράλληλα να εκπληρώνουν τους στόχους τους όσον αφορά την προσβασιµότητα και την 
αποτελεσµατικότητά τους, µε δεδοµένη την αύξηση των δεικτών εξάρτησης και των αναγκών που 
συνδέονται µε την αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων. Ειδικότερα, η βελτιωµένη διάδραση 
µεταξύ των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και των αγορών εργασίας µπορεί να εξαλείψει τις 
στρεβλώσεις που επηρεάζουν την απόφαση των εργαζοµένων για συνταξιοδότησή τους και 
ενθαρρύνουν την παράταση του επαγγελµατικού βίου καθώς παράλληλα αυξάνεται και το 
προσδόκιµο ζωής. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα, τα κράτη µέλη πρέπει, 
εν όψει του αναµενόµενου κόστους από την γήρανση του πληθυσµού, να µειώσουν µε 
ικανοποιητικό ρυθµό το δηµόσιο χρέος, ενισχύοντας έτσι τα δηµόσια οικονοµικά τους, να 
µεταρρυθµίσουν τα εθνικά συστήµατα συνταξιοδότησης και περίθαλψης ώστε να καταστούν 
οικονοµικά βιώσιµα και από κοινωνικής άποψης επαρκή και προσβάσιµα, και να λάβουν µέτρα για 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και της προσφοράς εργατικού δυναµικού. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 2). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή «Να προωθηθεί 
µία προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής» (αριθ. 17). 
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Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και η συνοχή µεταξύ µακροοικονοµικών 
και διαρθρωτικών πολιτικών 

Καλά σχεδιασµένα συστήµατα φορολόγησης και δαπανών, τα οποία ευνοούν την αποτελεσµατική 
κατανοµή πόρων, είναι αναγκαία προκειµένου ο δηµόσιος τοµέας να συµβάλει πλήρως στην άνοδο 
της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, χωρίς να διακυβεύονται οι στόχοι της 
οικονοµικής σταθερότητας και βιωσιµότητας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τον 
επαναπροσανατολισµό των δαπανών προς κατηγορίες που προωθούν την άνοδο της οικονοµικής 
δραστηριότητας, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη (Ε&Α), οι υλικές υποδοµές, το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και η γνώση. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συµβάλουν στη συγκράτηση άλλων 
κατηγοριών δαπανών εφαρµόζοντας κανόνες σχετικούς µε τις δαπάνες, καταρτίζοντας τον 
προϋπολογισµό µε βάση τις επιδόσεις και καθιερώνοντας µηχανισµούς που εγγυώνται ότι 
σχεδιάζονται ορθά τα στοχοθετηµένα µέτρα µεταρρυθµίσεων και ότι εκπονούνται συνολικές 
δέσµες µεταρρυθµίσεων. Μία βασική προτεραιότητα για την οικονοµία της ΕΕ είναι να 
εξασφαλιστεί ότι τα φορολογικά συστήµατα και η διάδρασή τους µε τα συστήµατα παροχών 
ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναµικό µέσω της αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, τα κράτη 
µέλη πρέπει, τηρώντας τις κατευθυντήριες γραµµές για την οικονοµική σταθερότητα και τη 
βιωσιµότητα, να διαθέσουν ένα µεγάλο µέρος των δηµόσιων δαπανών τους σε αναπτυξιακά µέτρα, 
να προσαρµόσουν τα φορολογικά τους συστήµατα µε τρόπο που να ενισχύουν το αναπτυξιακό 
δυναµικό, να καθιερώσουν µηχανισµούς αξιολόγησης της σχέσης µεταξύ δηµόσιων δαπανών και 
επίτευξης των τεθέντων στόχων της πολιτικής και να εξασφαλίσουν την γενικότερη συνοχή των 
µεταρρυθµιστικών µέτρων. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 3). 

Ρόλος των υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών είναι να διαµορφώνουν τις συνθήκες που 
δηµιουργούν απασχόληση και άνοδο της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά σε τελική ανάλυση, 
είναι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µέσω των οποίων προωθούνται εύρυθµα λειτουργούσες αγορές 
και καλοσχεδιασµένες κρατικές παρεµβάσεις που εξασφαλίζουν τη διατηρήσιµη αύξηση της 
παραγωγής και της ευηµερίας. Σε περίπτωση που οι διαρθρωτικές πολιτικές αδυνατούν να 
οδηγήσουν σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, υπονοµεύεται η µακροοικονοµική σταθερότητα, 
για παράδειγµα, µέσω των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, των µόνιµων πληθωριστικών πιέσεων 
και της έλλειψης ικανότητας προσαρµογής προς αντιµετώπιση προσωρινών ή µόνιµων 
οικονοµικών κρίσεων. Η γενική οικονοµική στρατηγική των κρατών µελών πρέπει κατά κύριο λόγο 
να εξασφαλίζει ότι αυτά διαθέτουν ένα συνεκτικό σύνολο διαρθρωτικών πολιτικών που στηρίζουν 
το µακροοικονοµικό πλαίσιο και αντίστροφα. Ειδικότερα, οι µεταρρυθµίσεις της αγοράς πρέπει να 
βελτιώνουν τη συνολική προσαρµοστικότητα και προσαρµογή των οικονοµιών ώστε αυτές να 
µπορούν να αντιµετωπίζουν τις µεταβολές της οικονοµικής συγκυρίας αλλά και περισσότερο 
µακροπρόθεσµες εξελίξεις, όπως η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ µακροοικονοµικών και 
διαρθρωτικών πολιτικών, τα κράτη µέλη πρέπει να υλοποιήσουν µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν 
το µακροοικονοµικό πλαίσιο, µέσω της αύξησης της ευελιξίας, της κινητικότητας και της 
ικανότητας προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση, στην τεχνολογική πρόοδο και στις κυκλικές 
µεταβολές. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 4). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή «Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης 
και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας» (αριθ. 20). 
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Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στην µακροοικονοµική σταθερότητα 
και συµπληρώνουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

Οι µισθολογικές εξελίξεις µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία σταθερών µακροοικονοµικών 
συνθηκών και ενός φάσµατος πολιτικών ευνοϊκών προς την απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι πραγµατικές µισθολογικές αυξήσεις παρουσιάζουν αντιστοιχία µε το ποσοστό της δυνητικής 
αύξησης της παραγωγικότητας µεσοπρόθεσµα, και είναι συνεπείς µε ποσοστό απόδοσης που 
επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων για την προώθηση της παραγωγικότητας, της ικανότητας και 
της απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή προϋποθέτει ότι προσωρινοί παράγοντες, όπως η άνοδος της 
παραγωγικότητας που οφείλεται σε κυκλική ανάκαµψη ή σε έκτακτες αυξήσεις του γενικού 
πληθωρισµού, δεν θα προκαλέσουν µη διατηρήσιµες αυξητικές τάσεις των µισθών και ότι οι 
µισθολογικές εξελίξεις θα αντανακλούν τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 

Με δεδοµένη τη συνεχή ανοδική τάση των τιµών του πετρελαίου και των πρώτων υλών, απαιτείται 
επαγρύπνηση όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν στην ανταγωνιστικότητα των τιµών οι 
µισθολογικές συµβάσεις και οι αυξήσεις του κόστους εργασίας. Μπορούν να καταβληθούν 
προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ ώστε να προωθηθεί ο συνεχής διάλογος και η ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του 
µακροοικονοµικού διαλόγου. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στην 
µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, και για να αυξηθεί η 
προσαρµοστικότητα, τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν µέτρα ώστε η ονοµαστική αύξηση των 
µισθών και του κόστους εργασίας να παραµείνει συµβατή µε τη σταθερότητα των τιµών και την 
εξέλιξη της παραγωγικότητας µεσοπρόθεσµα, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες διαφορές ως 
προς τις δεξιότητες και τις συνθήκες των τοπικών αγορών εργασίας. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 5). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή «Να 
εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που 
συνδέονται µε την εργασία» (αριθ. 21). 

A.2 Να εξασφαλιστεί ο δυναµισµός και η εύρυθµη λειτουργία της ζώνης του ευρώ 

Η ανάγκη αύξησης των αναπτυξιακών ρυθµών και της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα αισθητή στη 
ζώνη του ευρώ λόγω των πρόσφατων µέτριων οικονοµικών επιδόσεων και του χαµηλού δυνητικού 
ρυθµού ανάπτυξης που παρουσιάζει αυτή (γύρω στο 2% σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής). Η 
εγχώρια ζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα υποτονική στη ζώνη του ευρώ, καθώς τόσο η ιδιωτική 
κατανάλωση όσο και οι επενδύσεις κυµάνθηκαν σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά της 
ΕΕ-25 συνολικά για το 2004. Η υποτονική ιδιωτική κατανάλωση αποδίδεται στις µόνιµες 
ανησυχίες ως προς τις προοπτικές απασχόλησης (καθώς η ανεργία παραµένει στο 9%), τη 
βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και, γενικότερα, των δηµόσιων οικονοµικών, 
καθώς και ως προς τις µεσοπρόθεσµες εισοδηµατικές προοπτικές. 

Η πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ συνίσταται στο να εκµεταλλευτεί το υπάρχον αναπτυξιακό 
δυναµικό, και να αυξήσει το αναπτυξιακό της δυναµικό της µε το χρόνο. Κάτι τέτοιο µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω µακροοικονοµικών πολιτικών προσανατολισµένων στην οικονοµική άνοδο και 
στην σταθερότητα και µέσω γενικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Και τα δύο αυτά µέσα είναι 
βασικά για τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, δεδοµένου ότι ενισχύουν σηµαντικά την ικανότητα 
των εν λόγω κρατών να προσαρµόζονται ικανοποιητικά στις κρίσεις µε ασύµµετρο αντίκτυπο, και, 
κατά συνέπεια, την οικονοµική ανθεκτικότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Επιπλέον, οι 
οικονοµικές επιδόσεις και οι οικονοµικές πολιτικές των µεµονωµένων κρατών µελών της ζώνης 
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του ευρώ επηρεάζουν ορισµένα «κοινά αγαθά», όπως, η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ, τα 
επιτόκια και η σταθερότητα των τιµών. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίος ο µεγαλύτερος 
συντονισµός µεταξύ των µακροοικονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. 

Στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη 
διασφάλιση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, έτσι ώστε να προστατεύονται αυτά τα «κοινά αγαθά». 
Λόγω της έλλειψης εθνικών πολιτικών όσον αφορά τα επιτόκια και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
καθίσταται επίσης όλο και επιτακτικότερη η επίτευξη και η διατήρηση υγιούς δηµοσιονοµικής 
κατάστασης προκειµένου τα κράτη µέλη να έχουν επαρκή δηµοσιονοµικά περιθώρια απορρόφησης 
των επιπτώσεων από κυκλικές διακυµάνσεις ή από οικονοµικές κρίσεις µε ασύµµετρο αντίκτυπο. 

Οι διαρθρωτικές πολιτικές που ευνοούν την οµαλή προσαρµογή των τιµών και των µισθών είναι 
ζωτικής σηµασίας για να µπορούν τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ να προσαρµόζονται ταχέως 
στις κρίσεις (όπως η σηµερινή κρίση των τιµών του πετρελαίου) και να συµβάλλουν στη µείωση 
των αδικαιολόγητων διαφορών στα ποσοστά πληθωρισµού µεταξύ κρατών µελών. Στο πλαίσιο 
αυτό, έχουν ιδιαίτερη σηµασία οι πολιτικές που αυξάνουν τη δυνατότητα αντίδρασης των αγορών 
εργασίας, ενθαρρύνοντας την εκτεταµένη συµµετοχή στην εργασία, την κινητικότητα γεωγραφικής 
και επαγγελµατικής φύσης και τον καθορισµό των µισθών, καθώς και τις µεταρρυθµίσεις που 
βελτιώνουν την ευελιξία των αγορών προϊόντων. 

Για να συµβάλει στη διεθνή οικονοµική σταθερότητα και να εκπροσωπεί καλύτερα τα οικονοµικά 
της συµφέροντα, η ζώνη του ευρώ πρέπει απαραιτήτως να διαδραµατίσει τον πλήρη ρόλο της στο 
πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τις νοµισµατικές και οικονοµικές πολιτικές. Παρά το ότι η 
σύσταση µιας σταθερής Προεδρίας της Eυρωοµάδας θα διευκολύνει τον συντονισµό των θέσεων 
των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ, η εξωτερική αντιπροσώπευση της ζώνης του ευρώ 
παραµένει κατατµηµένη και ατελής, γεγονός που εµποδίζει τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο να 
αναλάβει ηγετικό στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για µία δυναµική και εύρυθµα λειτουργούσα ΟΝΕ, τα κράτη µέλη της 
ζώνης του ευρώ πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, και, στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη που δεν έχουν ακόµη επιτύχει τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό τους 
στόχο πρέπει να επιδιώξουν τη βελτίωση του κυκλικά προσαρµοσµένου δηµοσιονοµικού τους 
ελλείµµατος, µη λαµβανοµένων υπόψη των έκτακτων και προσωρινών µέτρων, κατά τουλάχιστον 
0,5% του ΑΕΠ ετησίως κατά µέσο όρο, ή και περισσότερο σε περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας. Τα 
κράτη µέλη πρέπει επίσης να επιδιώξουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και την προσαρµογή της οικονοµίας σε ασύµµετρες 
κρίσεις, και, τέλος, να µεριµνήσουν ώστε η επιρροή της ζώνης του ευρώ στο παγκόσµιο οικονοµικό 
σύστηµα να είναι ανάλογη της οικονοµικής της βαρύτητας. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια 
γραµµή αριθ. 6). 
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Τµήµα B – Μικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την αύξηση του 
αναπτυξιακού δυναµικού της Ευρώπης 

Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες για την ενίσχυση του αναπτυξιακού 
δυναµικού της ΕΕ, δεδοµένου ότι βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την 
προσαρµοστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Για να παραχθούν οι περισσότερες δυνατές 
συνεργίες, η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων αυτών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστερη και συντονισµένη. 

Προϋπόθεση για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού της Ευρώπης αποτελεί η 
επίτευξη προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την αύξηση της 
παραγωγικότητας. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90, η αύξηση της παραγωγικότητας στην 
ΕΕ έχει επιβραδυνθεί σηµαντικά. Η αναστροφή αυτής της τάσης συνιστά τη βασικότερη 
πρόκληση για την Ένωση στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας, ιδίως ενόψει της γήρανσης 
του πληθυσµού της. Μόνο η γήρανση του πληθυσµού εκτιµάται ότι θα µειώσει περίπου κατά 
το ήµισυ τον σηµερινό δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης. Είναι εποµένως αναγκαίο να επιταχυνθεί 
η αύξηση της παραγωγικότητας για τη διατήρηση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
στο µέλλον.  

Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι αποτέλεσµα επενδύσεων και καινοτοµιών. Συνεπώς, 
βασικά στοιχεία του προγράµµατος δράσης της Λισαβόνας που συµφωνήθηκε στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2005 είναι να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος 
επενδύσεων και να προωθηθούν οι επενδύσεις στους τοµείς της γνώσης και της καινοτοµίας. 
Γι’ αυτούς τους λόγους τα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα που υποστηρίζονται από 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής θα προβλέπουν περισσότερες επενδύσεις 
στους τοµείς αυτούς σύµφωνα µε τους στόχους της Λισαβόνας. 

B.1 Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας 

Η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τόπου επενδύσεων εξαρτάται µεταξύ άλλων 
από το µέγεθος και το άνοιγµα των αγορών της, το κανονιστικό πλαίσιό της και την ποιότητα 
των υποδοµών της. Η αύξηση των επενδύσεων θα καταστήσει την Ευρώπη παραγωγικότερη, 
δεδοµένου ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας εξαρτώνται από επενδύσεις σε 
υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο καθώς και σε γνώση και υποδοµές. 

Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά 

Η ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών να ανταγωνίζονται και να επιβιώνουν στην 
εσωτερική αγορά προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσµιες αγορές. Μια 
πλήρως ολοκληρωµένη εσωτερική αγορά θα καθιστούσε επίσης την ΕΕ ελκυστικότερη για 
τους ξένους επενδυτές. Ενώ το επίπεδο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αγαθών είναι 
ικανοποιητικό, οι αγορές υπηρεσιών παραµένουν, σε νοµική ή πραγµατική βάση, µάλλον 
κατακερµατισµένες. Αυτό ισχύει ιδίως για τις αγορές ενέργειας και µεταφορών και για τα 
κλειστά επαγγέλµατα. Για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η εσωτερική αγορά υπηρεσιών πρέπει να είναι 
πλήρως λειτουργική διαφυλάσσοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Η 
κατάργηση των φορολογικών εµποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες και των 
εναποµείναντων εµποδίων στην κινητικότητα των εργαζοµένων θα σηµάνει σηµαντικά 
κέρδη αποδοτικότητας. Τέλος, η πλήρης ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών θα 
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έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης επιτρέποντας µια 
αποτελεσµατικότερη κατανοµή κεφαλαίων και βελτιώνοντας τους οικονοµικούς όρους για 
τις επιχειρήσεις. 

Παρά τα αναµφισβήτητα δυνητικά οφέλη µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, το ποσοστό 
ενσωµάτωσης των οδηγιών για την εσωτερική αγορά παραµένει απογοητευτικά χαµηλό. 
Επιπλέον, οι οδηγίες συχνά δεν ενσωµατώνονται ή δεν εφαρµόζονται ορθά, όπως 
καταδεικνύεται από τον υψηλό αριθµό διαδικασιών για παράβαση που κίνησε η Επιτροπή. 
Τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργάζονται στενότερα µεταξύ τους και µε την Επιτροπή ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες τους και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται πλήρως από τη 
νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγµα, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 
περαιτέρω βελτίωσης των πρακτικών στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Οι βελτιώσεις 
αυτές αντανακλώνται σε αύξηση του ποσοστού των δηµοσίων συµβάσεων που 
δηµοσιοποιούνται. Επιπλέον, πιο ανοιχτές διαδικασίες προµηθειών θα οδηγήσουν σε 
σηµαντικές εξοικονοµήσεις στον προϋπολογισµό για τα κράτη µέλη. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά, 
τα κράτη µέλη πρέπει να επιταχύνουν την ενσωµάτωση των οδηγιών για την εσωτερική 
αγορά, να δώσουν προτεραιότητα στην αυστηρότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά, να επισπεύσουν την διαδικασία ολοκλήρωσης των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, να καταργήσουν τα φορολογικά εµπόδια στις διασυνοριακές 
δραστηριότητες και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τους κανόνες περί δηµοσίων 
συµβάσεων στην ΕΕ. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 7). 

Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης 

Ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη χρήση των 
πόρων, οδηγούν σε καλύτερη οργάνωση της εργασίας στις επιχειρήσεις και µπορούν να 
παρέχουν κίνητρα για καινοτοµίες. Η πολιτική ανταγωνισµού συνέβαλε ευρέως στη 
δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ και µπορεί επίσης να 
συµβάλει στη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να 
ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά σε ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις 
αγορές. Ένα ακόµα µεγαλύτερο άνοιγµα των ευρωπαϊκών αγορών για τον ανταγωνισµό 
µπορεί να επιτευχθεί µε µια γενική µείωση των κρατικών ενισχύσεων, λαµβάνοντας υπόψη 
τις πραγµατικές αδυναµίες της αγοράς. Το εγχείρηµα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από µία 
αναπροσαρµογή των εναποµεινουσών κρατικών ενισχύσεων υπέρ της στήριξης ορισµένων 
οριζόντιων στόχων, όπως η έρευνα και η καινοτοµία καθώς και η βελτιστοποίηση του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά αποτελούν ένα 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο για την ενίσχυση του ανταγωνισµού. Μπορούν να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές σε αγορές που προστατεύονταν προηγουµένως από τον ανταγωνισµό 
λόγω αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς, υπέρµετρων κανονιστικών ρυθµίσεων (άδειες 
κατοχής και χρήσης, ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο, νοµικά εµπόδια, ωράριο λειτουργίας 
των καταστηµάτων, ελεγχόµενες τιµές, περιορισµένες περίοδοι εκπτώσεων, κλπ.), ή λόγω 
προστατευτικών µέτρων. Το Συµβούλιο κάλεσε ήδη τα κράτη µέλη να ελέγξουν τη 
συµβατότητα των εθνικών νοµοθεσιών µε τους κανόνες της ΕΕ προκειµένου να εξαλειφθούν 
οι εµπορικοί φραγµοί και να ενισχυθεί ο διεθνής ανταγωνισµός. 
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Επιπλέον, η εφαρµογή µέτρων που έχουν ήδη συµφωνηθεί όσον αφορά το άνοιγµα των 
βιοµηχανιών δικτύου στον ανταγωνισµό πρέπει να συµβάλει στη γενική µείωση των τιµών 
και στη διεύρυνση της προσφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος σε όλους τους πολίτες. Οι αρχές ανταγωνισµού και οι 
ρυθµιστικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισµού στις 
απελευθερωµένες αγορές, δεδοµένου ότι το µερίδιο αγοράς του παραδοσιακού φορέα 
παραµένει συχνά πολύ υψηλό. 

Είναι ουσιαστικό να υιοθετηθεί µια κοινή προσέγγιση έναντι των τρίτων χωρών για τη 
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση µιας φιλόδοξης συµφωνίας στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του γύρου της 
Ντόχα θα έπρεπε να ανοίξει περαιτέρω τις παγκόσµιες αγορές στο εµπόριο και στις 
επενδύσεις, γεγονός που θα συνέβαλε στην αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, τα 
κράτη µέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κατάργηση των κανονιστικών και άλλων 
εµποδίων που παρακωλύουν τον ανταγωνισµό σε σηµαντικούς τοµείς, στην 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού, στην επιλεκτική ανάλυση της 
αγοράς από τις αρχές ανταγωνισµού και τις ρυθµιστικές αρχές προκειµένου να εντοπιστούν 
και να εξαλειφθούν τα εµπόδια στον ανταγωνισµό και στην πρόσβαση στην αγορά, σε 
µείωση των κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και στην 
αναπροσαρµογή των ενισχύσεων που προορίζονται να στηρίξουν ορισµένους οριζόντιους 
στόχους, όπως η έρευνα και η καινοτοµία και η βελτιστοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου. 
Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να εφαρµόσουν πλήρως τα ήδη συµφωνηθέντα µέτρα όσον 
αφορά το άνοιγµα των βιοµηχανιών δικτύου στον ανταγωνισµό για να εξασφαλίσουν 
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε ολοκληρωµένες αγορές ευρωπαϊκού επιπέδου, γεγονός που 
θα επιτρέψει παράλληλα την παροχή, σε ικανοποιητικές συνθήκες, υπηρεσιών γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος υψηλής ποιότητας. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 
8). 

Να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό και το εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο 

Η ρύθµιση της αγοράς είναι ουσιαστική για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος χαµηλού 
κόστους στο οποίο µπορούν να λαµβάνουν χώρα εµπορικές συναλλαγές. Συµβάλλει επίσης 
στη διόρθωση των αδυναµιών της αγοράς ή στην προστασία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά. Εντούτοις, η σωρευτική επίπτωση των ρυθµίσεων µπορεί 
να δηµιουργήσει σηµαντικό οικονοµικό κόστος. Για τον λόγο αυτό οι ρυθµίσεις πρέπει να 
είναι καλά σχεδιασµένες και ανάλογες. 

Κατά την εκπόνηση ή την αναθεώρηση της νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη πρέπει να 
αξιολογούν συστηµατικά το κόστος και τα οφέλη των νοµοθετικών πρωτοβουλιών τους. 
Αυτό συνεπάγεται διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη παρέχοντάς τους επαρκή χρόνο 
για την υποβολή των παρατηρήσεών τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να εκπονήσουν εθνικά 
προγράµµατα για τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου και να καταρτίσουν εκθέσεις για 
την εφαρµογή τους στα εθνικά τους προγράµµατα για τη στρατηγική της Λισαβόνας. 

Στην προσέγγιση της Επιτροπής για τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου, εξετάζονται 
προσεκτικά οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις νέων ή 
αναθεωρηµένων ρυθµίσεων για τον προσδιορισµό ενδεχόµενων συσχετίσεων και συνεργιών 
µεταξύ διαφόρων πολιτικών στόχων. Η δυνατότητα απλούστευσης του υφιστάµενου 
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ρυθµιστικού πλαισίου αποτελεί επίσης αντικείµενο εξέτασης, και αξιολογούνται οι 
επιπτώσεις του στον ανταγωνισµό. Τέλος, αναπτύσσεται µία κοινή προσέγγιση για τον 
υπολογισµό των διοικητικών δαπανών που συνδέονται µε τη νέα και την υφιστάµενη 
νοµοθεσία. 

Σηµαντικές βελτιώσεις στο ρυθµιστικό πλαίσιο µπορούν εποµένως να επιτευχθούν µε τη 
µείωση του ρυθµιστικού κόστους, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δαπανών. Αυτή η 
απλούστευση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες 
µε τους περιορισµένους πόρους που συνήθως διαθέτουν είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν 
στις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται µε την κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
τα κράτη µέλη πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των ρυθµίσεών τους µε µία συστηµατική 
και αυστηρή εκτίµηση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, 
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη το διοικητικό κόστος της ρύθµισης. Επιπλέον, τα κράτη 
µέλη πρέπει να πραγµατοποιούν εκτεταµένες διαβουλεύσεις όσον αφορά το κόστος και τα 
οφέλη των ρυθµιστικών πρωτοβουλιών τους ιδίως όταν αυτές συνεπάγονται συγκρούσεις 
µεταξύ διαφόρων πολιτικών στόχων. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 9). 

Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει αποτελεσµατικότερα το επιχειρηµατικό της πνεύµα και 
χρειάζεται µεγαλύτερο αριθµό νέων επιχειρήσεων που προτίθενται να πραγµατοποιήσουν 
δηµιουργικά ή καινοτόµα εγχειρήµατα. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η διάδοση της 
επιχειρηµατικότητας µε όλες τις µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση των 
σχετικών κατάλληλων προσόντων. Προς τον σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρικές σχέσεις µε επιχειρήσεις. Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, η 
διαµόρφωση φορολογικών συστηµάτων για την επιβράβευση της επιτυχίας καθώς και η 
παροχή υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των νέων επιχειρηµατιών, µπορούν 
επίσης να ευνοήσουν τη σύσταση επιχειρήσεων και την ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερη έµφαση 
πρέπει να δοθεί στη διευκόλυνση της µεταβίβασης κυριότητας, στην αναθεώρηση των νόµων 
περί πτωχεύσεως και στη βελτίωση των διαδικασιών εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία 
και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που στηρίζει τις ΜΜΕ, τα κράτη µέλη πρέπει να 
βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να προσαρµόσουν τα φορολογικά 
συστήµατα, να ενισχύσουν το καινοτόµο δυναµικό των ΜΜΕ και να παρέχουν σχετικές 
υπηρεσίες πληροφοριών και στήριξης ώστε να ενθαρρύνουν τη σύσταση νέων επιχειρήσεων 
και της οικονοµικής ανάπτυξής τους σύµφωνα µε τον χάρτη για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, τα 
κράτη µέλη πρέπει να ενισχύσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση που διέπεται από 
επιχειρηµατικό πνεύµα (διασταυρούµενη αναφορά στη σχετική κατευθυντήρια γραµµή για 
την απασχόληση). Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να διευκολύνουν τη µεταβίβαση 
κυριότητας, να αναθεωρήσουν τους νόµους περί πτωχεύσεως και να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 
10). 

Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές 

Η ύπαρξη σύγχρονων υποδοµών συµβάλλει σηµαντικά στην ελκυστικότητα κάθε τόπου. 
∆ιευκολύνει την κινητικότητα των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Η ύπαρξη σύγχρονων υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκόµιση 
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οφελών από µία στρατηγική της Λισαβόνας µε νέα δυναµική. Με τη µείωση του κόστους 
µεταφοράς και το άνοιγµα των αγορών, τα διασυνδεδεµένα και διαλειτουργικά διευρωπαϊκά 
δίκτυα συµβάλλουν στην ενίσχυση του διεθνούς εµπορίου και στη διατήρηση της δυναµικής 
της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η εν εξελίξει ελευθέρωση των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών 
δικτύου ενισχύει τον ανταγωνισµό και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα στους εν λόγω 
τοµείς. 

Όσον αφορά µελλοντικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές υποδοµές, η υλοποίηση 30 έργων 
προτεραιότητας στον τοµέα των µεταφορών, που προσδιόρισαν το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
µεταφορών (TEN) καθώς και η εφαρµογή διασυνοριακών έργων ταχείας εκκίνησης στους 
τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των ευρυζωνικών επικοινωνιών, που 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη πρέπει να 
θεωρηθούν προτεραιότητες. Είναι επίσης αναγκαίο να αντιµετωπιστούν οι ανεπάρκειες των 
εθνικών υποδοµών. Η καθιέρωση ενός συστήµατος διαµόρφωσης τιµών για τις υποδοµές 
µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών και την ανάπτυξη µιας 
ισορροπίας µεταξύ των τρόπων µεταφοράς. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές 
και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας, βασικός 
στόχος είναι η µεγαλύτερη ενσωµάτωση των εθνικών αγορών στη διευρυµένη ΕΕ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το επιτυχές άνοιγµα των βιοµηχανιών δικτύου στον 
ανταγωνισµό είναι να αναπτύξουν τα κράτη µέλη κατάλληλες υποδοµές στους τοµείς των 
µεταφορών, της ενέργειας ή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), ιδίως στις διασυνοριακές περιοχές. Επιπλέον, πρέπει να καθιερώσουν κατάλληλα 
συστήµατα διαµόρφωσης τιµών για τις υποδοµές, ως µέσο εσωτερίκευσης του 
περιβαλλοντικού κόστους προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική χρήση των 
υποδοµών και η ανάπτυξη βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ των τρόπων µεταφοράς. 
(Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 11). 

B.2 Γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη 

Οι γνώσεις που συσσωρεύθηκαν µέσω των επενδύσεων στην Ε&Α, την καινοτοµία και την 
εκπαίδευση αποτελούν έναν ουσιαστικό παράγοντα µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Οι 
πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων στη γνώση και στην ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτοµίας της οικονοµίας της ΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµές της Ε&Α 

Η Ε&Α επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη µε διάφορους τρόπους: πρώτον, µπορεί να 
συµβάλει στη δηµιουργία νέων αγορών ή διαδικασιών παραγωγής· δεύτερον, µπορεί να 
οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση υφιστάµενων ήδη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής· 
και τρίτον, αυξάνει την ικανότητα µιας χώρας να απορροφά νέες τεχνολογίες. 

Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος περίπου 2% του ΑΕΠ στην Ε&Α (µολονότι το ποσοστό 
αυτό ποικίλλει από κάτω του 0,5% έως άνω του 4% του ΑΕΠ από ένα κράτος µέλος σε 
άλλο), δηλαδή ποσοστό ελάχιστα υψηλότερο από εκείνο της περιόδου που δροµολογήθηκε η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Επιπλέον, µόνο περίπου 55% των δαπανών για την έρευνα στην 
ΕΕ χρηµατοδοτείται από τη βιοµηχανία. Είναι αναγκαίο να σηµειωθεί πρόοδος µε 
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ταχύτερους ρυθµούς για την υλοποίηση του στόχου που καθορίστηκε για ολόκληρη την ΕΕ 
να ανέλθουν οι επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας στο 3% του ΑΕΠ· δύο τρίτα των 
συνολικών επενδύσεων πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Τα κράτη µέλη 
καλούνται να ανακοινώσουν τους στόχους τους για τις δαπάνες στην Ε&Α για το 2008 και 
το 2010 καθώς και τα µέτρα που προτίθενται να λάβουν για να επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς στα εθνικά τους προγράµµατα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η κύρια πρόκληση 
συνίσταται στο να καθοριστούν οι όροι-πλαίσιο, οι µηχανισµοί και τα κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις προκειµένου να επενδύσουν στην έρευνα. Οι δηµόσιες δαπάνες για την έρευνα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικότερα και να βελτιωθούν οι δεσµοί µεταξύ της 
δηµόσιας έρευνας και του ιδιωτικού τοµέα. Οι πόλοι και τα δίκτυα αριστείας πρέπει να 
ενισχυθούν και οι µηχανισµοί δηµόσιας στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών 
µέτρων, πρέπει να χρησιµοποιούνται καλύτερα για την προαγωγή της ιδιωτικής Ε&Α. Είναι 
επίσης σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε ένα αρκετά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για 
ιδιωτικές επενδύσεις στην καινοτοµία. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά µέτρα 
προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός και η ποιότητα των ερευνητών που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη, ιδίως προσελκύοντας περισσότερους φοιτητές στους κλάδους των επιστηµών, 
των τεχνολογιών και της εφηρµοσµένης µηχανικής, και βελτιώνοντας τις προοπτικές 
σταδιοδροµίας και τη διεθνική και διατοµεακή κινητικότητα των ερευνητών. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στην Ε&Α, τα 
κράτη µέλη πρέπει να αναπτύξουν ένα συνδυασµό µέτρων για την προώθηση 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της Ε&Α, βελτιώνοντας τους όρους-πλαίσιο 
και διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε ένα ικανοποιητικά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυξάνοντας το επίπεδο και την αποτελεσµατικότητα των 
δηµοσίων δαπανών για την Ε&Α, ενισχύοντας τα κέντρα αριστείας, χρησιµοποιώντας 
καλύτερα τους µηχανισµούς στήριξης, όπως τα φορολογικά µέτρα για την προαγωγή της 
ιδιωτικής Ε&Α, διασφαλίζοντας έναν ικανοποιητικό αριθµό ειδικευµένων ερευνητών 
προσελκύοντας περισσότερους φοιτητές στους κλάδους των επιστηµών, των τεχνολογιών 
και της εφηρµοσµένης µηχανικής και βελτιώνοντας τις προοπτικές σταδιοδροµίας και την 
διεθνική και διατοµεακή κινητικότητα των ερευνητών. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια 
γραµµή αριθ. 12). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή “Να επεκταθούν και να 
βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό” (αριθ. 22). 

Να διευκολυνθούν η καινοτοµία, η υιοθέτηση των ΤΠΕ και η βιώσιµη χρησιµοποίηση 
των πόρων 

Ο δυναµισµός της ευρωπαϊκής οικονοµίας εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από την 
ικανότητα καινοτοµίας της. Πρέπει να δηµιουργηθούν οι οικονοµικές συνθήκες πλαίσιο για 
την καινοτοµία. Αυτό συνεπάγεται εύρυθµη λειτουργία χρηµατοπιστωτικών αγορών και 
αγορών προϊόντων καθώς και σαφή καθορισµό των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
και οικονοµικά προσιτή προστασία αυτών. Οι καινοτοµίες εισάγονται συχνά στην αγορά από 
νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στη λήψη 
χρηµατοδότησης. Η λήψη µέτρων για την ενθάρρυνση της σύστασης και της ανάπτυξης 
καινοτόµων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση, θα παροτρύνει εποµένως την καινοτοµία. Η ανάπτυξη πόλων και δικτύων 
καινοτοµίας καθώς και οι υπηρεσίες στήριξης της καινοτοµίας που στοχεύουν στις ΜΜΕ 
µπορούν να προωθήσουν τη διάδοση της τεχνολογίας. Η µεταφορά γνώσης µέσω της 
κινητικότητας των ερευνητών, οι ξένες άµεσες επενδύσεις (FDI) ή η εισαγόµενη τεχνολογία 
είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για χώρες και περιοχές µε αναπτυξιακή υστέρηση. 
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Η ΕΕ δεν κατάφερε να αποκοµίσει όλα τα οφέλη από την αυξανόµενη παραγωγή και χρήση 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η κατάσταση αυτή 
αντανακλά τις όπως και κατά το παρελθόν ανεπαρκείς επενδύσεις στις ΤΠΕ, θεσµικά 
εµπόδια και οργανωτικές προκλήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση των ΤΠΕ. Η τεχνολογική 
καινοτοµία εξαρτάται, σε τελευταία ανάλυση, από ένα κατάλληλο για την ανάπτυξη 
οικονοµικό περιβάλλον. Η υιοθέτηση των ΤΠΕ εξαρτάται ιδίως από µία προσαρµόσιµη 
οργάνωση εργασίας και ευέλικτες αγορές. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να διευκολυνθούν η καινοτοµία και η υιοθέτηση των ΤΠΕ, τα 
κράτη µέλη πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση των υπηρεσιών 
στήριξης της καινοτοµίας, ιδίως για τη µεταφορά τεχνολογίας, στη δηµιουργία πόλων και 
δικτύων καινοτοµίας που θα ωθήσουν σε συνεργασία πανεπιστήµια και επιχειρήσεις, στην 
ενθάρρυνση της µεταφοράς γνώσης µέσω των FDI, στην καλύτερη πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση και στην παροχή προσιτών και σαφώς καθορισµένων δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να διευκολύνουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ και των 
σχετικών αλλαγών της οργάνωσης εργασίας στην οικονοµία. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 13). 

Για να στεφθούν µε διαρκή επιτυχία οι προσπάθειες της Ένωσης, απαιτείται η επίλυση 
σειράς προβληµάτων που αφορούν τους πόρους και το περιβάλλον, τα οποία εάν δεν 
αντιµετωπιστούν θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την µελλοντική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 
αυτό οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές ανοδικής τάσης των τιµών πετρελαίου 
τόνισαν την οξύτητα του προβλήµατος της ενεργειακής απόδοσης. Εάν δεν αντιµετωπιστούν 
εγκαίρως οι προκλήσεις αυτές θα αυξηθεί επιπλέον το οικονοµικό κόστος για τη λήψη 
αντίστοιχων δράσεων. Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγµα, µέτρα για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος των κλιµατικών αλλαγών, την ορθολογικότερη χρήση των πόρων και τον 
τερµατισµό της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας. Η χρήση µέσων που βασίζονται στην 
αγορά, έτσι ώστε οι τιµές να αντανακλούν καλύτερα τις ζηµίες του περιβάλλοντος και το 
κοινωνικό κόστος, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η προώθηση της 
ανάπτυξης και της χρησιµοποίησης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και οι 
οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες µπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα καινοτοµίας 
των σχετικών τοµέων και να συµβάλουν στην βιώσιµη ανάπτυξή τους. Για παράδειγµα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ κατέχουν ηγετική θέση παγκοσµίως στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων ενεργειών. Ιδίως, σε ένα πλαίσιο διαρκούς πίεσης των 
τιµών ενέργειας προς τα άνω και συσσώρευσης απειλών για το κλίµα, είναι σηµαντικό να 
προωθηθούν µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ως συµβολή στην βιώσιµη 
ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να 
ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής 
ανάπτυξης, τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εσωτερίκευση του 
εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και 
στην ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Η εφαρµογή αυτών 
των προτεραιοτήτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και µε τις δράσεις και τα µέσα που προτείνονται στο πρόγραµµα δράσης 
για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP), µέσω της χρήσης των µέσων που βασίζονται 
στην αγορά, των επιχειρηµατικών κεφαλαίων και της χρηµατοδότησης της Ε&Α, των 
οικολογικότερων δηµοσίων συµβάσεων και της κατάργησης των επιβλαβών για το 
περιβάλλον επιδοτήσεων καθώς και άλλων µέσων πολιτικής. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 14). 
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Να προωθηθεί η δηµιουργία µιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης 

Η πρόσφατη επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας της ΕΕ οφείλεται εν µέρει στη 
δυσκολία της Ένωσης να επαναπροσανατολίσει την οικονοµία της προς νέους τοµείς µε 
σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Για να βελτιώσει και να διατηρήσει το οικονοµικό 
και τεχνολογικό της προβάδισµα, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της να 
αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά νέες τεχνολογίες. Οι συνεργίες από τις κοινές 
προσπάθειες αντιµετώπισης ερευνητικών, κανονιστικών και χρηµατοδοτικών προβληµάτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο τα κράτη µέλη από µόνα τους δεν µπορούν να καλύψουν 
µε επιτυχία τις αδυναµίες της αγοράς για λόγους κλίµακας ή εµβέλειας, δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείµενο πλήρους εκµετάλλευσης, µε εξαίρεση προγράµµατα όπως το Galileo 
ή προγράµµατα της αεροναυπηγικής. Ως αποτέλεσµα, η ΕΕ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει 
πλήρως το τεχνολογικό δυναµικό της. Η συνεκµετάλλευση της ευρωπαϊκής αριστείας και η 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα, σε περιπτώσεις 
όπου τα οφέλη για την κοινωνία είναι µεγαλύτερα από τα οφέλη για τον ιδιωτικό τοµέα, θα 
βοηθήσουν στην αξιοποίηση αυτού του δυναµικού. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Για να προωθηθεί η δηµιουργία µιας ισχυρής ευρωπαϊκής 
βιοµηχανικής βάσης, τα κράτη µέλη πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και αγορών. Αυτό προϋποθέτει, ιδίως, την από κοινού ανάπτυξη και εφαρµογή 
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών τεχνολογιών και τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που θα συµβάλουν στην αποκατάσταση των πραγµατικών 
αδυναµιών της αγοράς, καθώς και στη δηµιουργία και την ανάπτυξη περιφερειακών ή 
τοπικών συσπειρώσεων. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 15). 
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Μέρος 2 
 
 
 
 

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση (2005-2008) 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
µελών (βάσει του άρθρου 128 της συνθήκης ΕΚ) 
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2005/0057 (CNS) 

Πρόταση 

απόφασης του Συµβουλίου 

σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
µελών 

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 
2, 

την πρόταση της Επιτροπής9, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών12, 

τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Το άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση θέτει 
ως στόχο να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης. Το άρθρο 125 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ορίζει ότι τα κράτη µέλη και η Κοινότητα εργάζονται για την ανάπτυξη 
συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη 
δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού 
δυναµικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας. 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000 δροµολόγησε µία στρατηγική που 
αποσκοπεί σε µία βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, µε µακροπρόθεσµους στόχους 
για την απασχόληση. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα τα αποτελέσµατα είναι 
ανάµικτα. 

                                                 
9 ΕΕ C …, …, σ. . 
10 ΕΕ C …, …, σ. . 
11 ΕΕ C …, …, σ. . 
12 ΕΕ C …, …, σ. . 
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(3) Η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης δέσµης κατευθυντήριων γραµµών για την 
απασχόληση και γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών συµβάλλει 
στην εκ νέου επικέντρωση της στρατηγικής της Λισαβόνας στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον κορυφαίο ρόλο 
όσον αφορά την εφαρµογή των στόχων της απασχόλησης της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. 

(4) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 22ας και 
23ης Μαρτίου 2005, οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας των θέσεων 
απασχόλησης, της παραγωγικότητας της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής πρέπει 
να αντανακλώνται σε σαφείς προτεραιότητες: προσέλκυση και διατήρηση 
περισσοτέρων ατόµων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας· βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας· και αύξηση των 
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων. 

(5) Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση πρέπει να επανεξετάζονται πλήρως 
µόνο ανά τριετία, ενώ στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µέχρι το 2008 η 
επικαιροποίησή τους πρέπει να είναι αυστηρά περιορισµένη. 

(6) Οι συστάσεις για την απασχόληση που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 
200413 εξακολουθούν να ισχύουν ως πλαίσιο αναφοράς. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνονται οι συνηµµένες στο παράρτηµα κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των 
κρατών µελών για την απασχόληση. 

Άρθρο 2 

Κατά την εκπόνηση των πολιτικών τους για την απασχόληση, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη όλες τις πτυχές των κατευθυντήριων γραµµών και καταρτίζουν σχετική έκθεση στο 
πλαίσιο των εθνικών τους προγραµµάτων για τη στρατηγική της Λισαβόνας που υποβάλλουν 
ετησίως. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος

                                                 
13 ΕΕ L 326 της 19.10.2004 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας και της αεργίας, µε την αύξηση 
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, είναι ζωτικής σηµασίας. Η υλοποίηση αυτού του 
στόχου συνάδει µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων απασχόλησης, της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και τη µείωση του 
ποσοστού των φτωχών εργαζοµένων. Οι συνεργίες µεταξύ ποιότητας στην εργασία, 
παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο πλήρους 
αξιοποίησης. Απαιτείται αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 
πρόληψη του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και τη στήριξη της ενσωµάτωσης στην 
απασχόληση µειονεκτούντων ατόµων, και για τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
όσον αφορά την απασχόληση, την ανεργία και την παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές µε αναπτυξιακή υστέρηση. Οι ίσες ευκαιρίες, η καταπολέµηση των διακρίσεων και 
η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων αποτελούν σηµαντικούς 
παράγοντες για την πρόοδο. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που στοχεύουν στην 
πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία 
και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Οι πολιτικές πρέπει να 
συµβάλλουν στην επίτευξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) συνολικού ποσοστού απασχόλησης 
70% κατά µέσο όρο, ποσοστού απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και 
ποσοστού απασχόλησης για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους (από 55 έως 64 
ετών) 50%, και στη µείωση της ανεργίας και της αεργίας. Τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν 
εθνικούς στόχους ποσοστών απασχόλησης για το 2008 και το 2010. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 16). 

Η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης είναι το αποτελεσµατικότερο µέσο για τη δηµιουργία 
οικονοµικής ανόδου και τη διαµόρφωση οικονοµιών που ευνοούν την κοινωνική ένταξη, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ ασφαλείας για τα άτοµα που είναι ανίκανα προς 
εργασία. Η προώθηση µιας νέας προσέγγισης της εργασίας µε βάση τον κύκλο ζωής και ο 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση της 
καταλληλότητά τους, της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους και της ικανότητας προσαρµογής 
τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν επιτακτική ανάγκη λόγω της 
αναµενόµενης µείωσης του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση µόνιµων διαφορών µεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης και την αντιµετώπιση των χαµηλών ποσοστών 
απασχόλησης των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και των νέων, ως τµήµα της νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης. Ανάληψη δράσης απαιτείται επίσης για την αντιµετώπιση της 
ανεργίας των νέων, η οποία είναι κατά µέσο όρο δύο φορές υψηλότερη από το συνολικό 
ποσοστό ανεργίας. Είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη 
διευκόλυνση της προόδου στην απασχόληση, είτε πρόκειται για πρώτη είσοδο στην αγορά 
εργασίας είτε για επιστροφή στην απασχόληση µετά από διακοπή είτε για την επιθυµία 
παράτασης της επαγγελµατικής ζωής. Η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένων του µισθού και των κοινωνικών παροχών, οι συνθήκες εργασίας, η 
ασφάλεια της απασχόλησης, η πρόσβαση στη δια βίου µάθηση και οι προοπτικές 
σταδιοδροµίας είναι ζωτικής σηµασίας, όπως και η στήριξη και τα κίνητρα που προβλέπονται 



 

EL 32   EL 

από τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Η εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη 
Νεολαία πρέπει να συµβάλλει σε µια προσέγγιση της εργασίας µε βάση τον κύκλο ζωής. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να προωθηθεί µια προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον 
κύκλο ζωής µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων: ανανέωση των προσπαθειών για τη 
διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για νέους και µείωση της ανεργίας των νέων· 
αποφασιστική δράση για την κατάργηση των διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
θέµατα απασχόλησης, ανεργίας και αµοιβών· καλύτερος συνδυασµός επαγγελµατικής και 
ιδιωτικής ζωής µέσω προσβάσιµων και οικονοµικώς προσιτών κέντρων φροντίδας των 
παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων· εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
συνταξιοδότησης και υγείας, διασφαλίζοντας την καταλληλότητά τους, την 
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητά τους και την ικανότητα προσαρµογής στην εξέλιξη των 
αναγκών, κατά τρόπο ώστε να υποστηριχθεί η συµµετοχή στην απασχόληση και η παράταση 
του επαγγελµατικού βίου, µε την προώθηση κατάλληλων κινήτρων για εργασία και 
αποθάρρυνση της πρόωρης συνταξιοδότησης· στήριξη των συνθηκών εργασίας που ευνοούν 
την ενεργό συµµετοχή του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 17). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή “Να 
διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα” (αριθ. 2). 

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όσους αναζητούν εργασία, η πρόληψη 
της ανεργίας και η διασφάλιση ότι οι εργαζόµενοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους 
διατηρούν στενή σχέση µε την αγορά εργασίας και βελτιώνουν την ικανότητά τους προς 
απασχόληση αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την αύξηση της συµµετοχής στην 
απασχόληση και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Στο πλαίσιο αυτό 
απαιτείται να καταργηθούν τα εµπόδια στην αγορά εργασίας παρέχοντας στήριξη για την 
πραγµατική αναζήτηση απασχόλησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην κατάρτιση και σε 
άλλα ενεργητικά µέτρα για την αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας ότι η εργασία θα είναι 
οικονοµικά συµφέρουσα, καθώς και εξαλείφοντας τις παγίδες της ανεργίας, της φτώχειας και 
της αεργίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση της ένταξης των 
µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών 
και της κοινωνικής οικονοµίας. Οι διαφορές στην ανεργία για τα µειονεκτούντα άτοµα, σε 
αντιδιαστολή τόσο µε τους υπηκόους τρίτων χωρών όσο και µε τους υπηκόους της ΕΕ, 
παραµένουν πολύ υψηλές και πρέπει να µειωθούν ουσιαστικά σύµφωνα µε σχετικούς 
εθνικούς στόχους. Ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων, η 
προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση για τα άτοµα µε αναπηρία και η ενσωµάτωση 
των µεταναστών και των µειονοτήτων. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για 
όσους αναζητούν εργασία και για τα µειονεκτούντα άτοµα µε την εφαρµογή ενεργών και 
προληπτικών µέτρων αγοράς εργασίας, όπως ο έγκαιρος προσδιορισµός των αναγκών, η 
βοήθεια στην αναζήτηση απασχόλησης, ο προσανατολισµός και η κατάρτιση στο πλαίσιο 
εξατοµικευµένων σχεδίων δράσης, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες 
για την ενσωµάτωση των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας και για τη συµβολή 
στην κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην εξάλειψη της φτώχειας· µε την συνεχή 
προσαρµογή των συστηµάτων εισφορών/παροχών, συµπεριλαµβανοµένων της διαχείρισης 
και της εξάρτησης των παροχών και της µείωσης των υψηλών οριακών φορολογικών 
συντελεστών, προκειµένου να καταστεί η εργασία οικονοµικά συµφέρουσα και να 
εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα κοινωνικής προστασίας. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια 
γραµµή αριθ. 18). 
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Για να µπορέσουν περισσότερα άτοµα να βρουν καλύτερη απασχόληση, είναι επίσης 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποδοµή της αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδίως µέσω του δικτύου EURES, έτσι ώστε να προβλεφθούν καλύτερα και να 
αντιµετωπιστούν ενδεχόµενες αναντιστοιχείες (µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 
εργασίας). Στο πλαίσιο αυτό, η κινητικότητα των εργαζοµένων στην ΕΕ αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα και πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
πλήρως υπόψη η πρόσθετη προσφορά εργατικού δυναµικού ως αποτέλεσµα της 
µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας µε τη 
λήψη των ακόλουθων µέτρων: εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς 
εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών απασχόλησης· µεγαλύτερη διαφάνεια των δυνατοτήτων 
απασχόλησης και κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, 
των ελλείψεων και των αδυναµιών της αγοράς εργασίας· καλύτερη διαχείριση της 
οικονοµικής µετανάστευσης. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 19). 

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να προλαµβάνει, να υποκινεί και να 
απορροφά οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτό απαιτεί ευνοϊκά για την απασχόληση 
στοιχεία κόστους της εργασίας, σύγχρονους τρόπους οργάνωσης εργασίας και εύρυθµη 
λειτουργία των αγορών εργασίας που επιτρέπουν µεγαλύτερη ευκαµψία συνδυασµένη µε 
ασφάλεια απασχόλησης προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες εταιρειών και εργαζοµένων. 
Αυτό πρέπει επίσης να συµβάλει στην πρόληψη του κατακερµατισµού των αγορών εργασίας 
και στη µείωση της αδήλωτης εργασίας. 

Σε µία ολοένα και περισσότερο παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
το άνοιγµα των αγορών και τη συνεχή εισαγωγή νέων τεχνολογιών, επιχειρήσεις και 
εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν την ανάγκη, και έχουν τη δυνατότητα, να προσαρµοστούν. Ενώ 
η διαδικασία αυτή των διαρθρωτικών αλλαγών έχει συνολικά ευεργετικές επιδράσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, επιφέρει ωστόσο σοβαρές διαταραχές σε ορισµένες 
επιχειρήσεις και εργαζοµένους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταστούν περισσότερο εύκαµπτες 
ώστε να ανταποκρίνονται στις αιφνίδιες αλλαγές της ζήτησης των αγαθών και των υπηρεσιών 
τους, να προσαρµόζονται σε νέες τεχνολογίες και να είναι σε θέση να καινοτοµούν διαρκώς 
προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στην 
αυξανόµενη ζήτηση για ποιότητα απασχόλησης η οποία σχετίζεται µε τις προσωπικές 
προτιµήσεις των εργαζοµένων και τις οικογενειακές αλλαγές, και πρέπει να αντιµετωπίζουν 
τη γήρανση του εργατικού δυναµικού και τη µείωση πρόσληψης νέων εργαζοµένων. Για τους 
εργαζόµενους, ο επαγγελµατικός βίος καθίσταται περισσότερο πολύπλοκος, δεδοµένου ότι οι 
ρυθµοί εργασίας είναι πιο ποικίλοι και ακανόνιστοι και καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
πρέπει να διαχειρίζονται µε επιτυχία ολοένα και περισσότερες επαγγελµατικές µεταβολές. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ταχέως µεταβαλλόµενες οικονοµίες και τις συνδεόµενες 
αναδιαρθρώσεις, οι εργαζόµενοι πρέπει να προσαρµόζονται σε νέες µεθόδους εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας καλύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ), και σε αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς τους, και να είναι 
προετοιµασµένοι για µια δια βίου µάθηση. Η γεωγραφική κινητικότητα απαιτείται επίσης για 
ευρύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες απασχόλησης, δηλαδή σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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Κατευθυντήρια γραµµή. Να προωθηθεί η ευκαµψία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της 
απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας µε τη λήψη των 
ακόλουθων µέτρων: προσαρµογή της νοµοθεσίας για την απασχόληση, επανεξετάζοντας, 
εφόσον απαιτείται, το επίπεδο ευελιξίας που παρέχουν συµβάσεις ορισµένου και αορίστου 
χρόνου· καλύτερη πρόβλεψη και θετική διαχείριση των αλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικονοµικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που συνδέονται µε το άνοιγµα των 
αγορών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος τους και να διευκολυνθεί η 
προσαρµογή· στήριξη των αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένων της 
κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της σύστασης επιχειρήσεων και της γεωγραφικής 
κινητικότητας· προώθηση και διάδοση καινοτόµων και προσαρµόσιµων µορφών οργάνωσης 
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων της βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας και της 
πολυµορφίας των συµβατικών εργασιακών ρυθµίσεων και των ρυθµίσεων για τα ωράρια 
εργασίας, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα στην εργασία· 
προσαρµογή σε νέες τεχνολογίες στον χώρο εργασίας· καθοριστική δράση για την µετατροπή 
της αδήλωτης εργασίας σε τακτική απασχόληση. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή 
αριθ. 20). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή “Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ 
των µακροοικονοµικών και των διαρθρωτικών πολιτικών” (αριθ. 4). 

Για τη µεγιστοποίηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας και τη συµβολή στο γενικό οικονοµικό σύστηµα, η σφαιρική εξέλιξη 
των µισθών πρέπει να συµφωνεί µε την ανάπτυξη της παραγωγικότητας καθόλη τη διάρκεια 
του οικονοµικού κύκλου και να αντανακλά την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Μπορεί 
επίσης να αποδειχθεί αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για να µειωθεί το µη 
µισθολογικό κόστος εργασίας και να επανεξεταστεί η φορολογική επιβάρυνση προκειµένου 
να τονωθεί η δηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των 
µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία µε την ενθάρρυνση 
του ορθού πλαισίου για συστήµατα µισθολογικών διαπραγµατεύσεων, το οποίο θα 
αντανακλά τις διαφορές της παραγωγικότητας και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε 
τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο, µε πλήρη σεβασµό του ρόλου των κοινωνικών εταίρων· 
επίσης, µε την παρακολούθηση και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την επανεξέταση της 
διάρθρωσης και του επιπέδου του µη µισθολογικού κόστους εργασίας και των επιπτώσεών 
του στην απασχόληση, ιδίως για τους χαµηλόµισθους και για εκείνους που εισέρχονται για 
πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. (Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 21). Βλέπε 
επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή “Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις 
συµβάλλουν στην µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη” (αριθ. 5). 

3 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Ευρώπη είναι απαραίτητο να επενδύσει περισσότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένας πολύ 
µεγάλος αριθµός ατόµων δεν καταφέρνει να εισέλθει ή να παραµείνει στην αγορά εργασίας 
λόγω έλλειψης ή αναντιστοιχιών δεξιοτήτων µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Για να 
διευκολυνθεί η είσοδος στην απασχόληση για όλες τις ηλικίες, να αυξηθούν τα επίπεδα 
παραγωγικότητας και η ποιότητα της απασχόλησης, η ΕΕ πρέπει να επενδύσει επιπλέον και 
αποτελεσµατικότερα σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου µάθηση προς όφελος των 
ατόµων, των επιχειρήσεων, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται να 
χαράξουν µέχρι το 2006 γενικές στρατηγικές δια βίου µάθησης. 
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Οι οικονοµίες που βασίζονται στη γνώση και στις υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικές 
δεξιότητες από εκείνες των παραδοσιακών βιοµηχανιών. Επιπλέον οι δεξιότητες χρειάζονται 
διαρκώς ενηµέρωση ενόψει των τεχνολογικών αλλαγών και της καινοτοµίας. Οι εργαζόµενοι 
που επιθυµούν να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και να σηµειώσουν πρόοδο πρέπει να 
συσσωρεύουν δεξιότητες και να τις ανανεώνουν τακτικά. Η παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων εξαρτάται από τη σύσταση και τη διατήρηση ενός εργατικού δυναµικού που 
µπορεί να προσαρµόζεται σε αλλαγές. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα 
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό επίπεδο και ότι οι νέοι θα αποκτήσουν τα απαιτούµενα βασικά 
προσόντα, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 
πρέπει να κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη και την ενίσχυση µιας πραγµατικής νοοτροπίας 
δια βίου µάθησης από την πιο νεαρή ηλικία. Προκειµένου να επιτευχθεί µία ουσιαστική 
αύξηση των κρατικών και ιδιωτικών κατά κεφαλή επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, είναι 
σηµαντικό να διασφαλιστεί δίκαιος και διαφανής επιµερισµός του κόστους και των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων. Τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 
δυνατότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Κατευθυντήρια γραµµή. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων: χάραξη αποτελεσµατικών στρατηγικών δια 
βίου µάθησης, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις, προβλέποντας ιδίως κίνητρα και 
µηχανισµούς επιµερισµού του κόστους µεταξύ των επιχειρήσεων, των δηµοσίων αρχών και 
των ατόµων, ιδίως για τη σηµαντική µείωση του αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο· αύξηση της πρόσβασης στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση, στη 
δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητειών και 
της επιχειρηµατικής κατάρτισης· αύξηση της συµµετοχής στη συνεχή κατάρτιση και στην 
κατάρτιση στον χώρο εργασίας καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για τους 
ανειδίκευτους και τους µεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόµενους. (Ολοκληρωµένη 
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 22). Βλέπε επίσης ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή “Να 
αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α” (αριθ. 12). 

Ο καθορισµός φιλόδοξων στόχων και η αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων από όλους 
τους φορείς δεν αρκούν. Για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά θα καλύπτει στην πράξη τη 
ζήτηση, πρέπει τα συστήµατα της δια βίου µάθησης να είναι από οικονοµική άποψη προσιτά, 
προσβάσιµα και ικανά να προσαρµόζονται στην εξέλιξη των αναγκών. Η προσαρµογή και η 
ανάπτυξη ικανοτήτων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητες για 
την καλύτερη σύνδεση µε την αγορά εργασίας, την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας που στηρίζονται στη γνώση, και την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητάς τους. Οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στη µάθηση και την καλύτερη προσαρµογή στις ανάγκες των εργοδοτών και των 
εργαζοµένων. Απαιτείται επίσης µεγαλύτερη κινητικότητα τόσο για επαγγελµατικούς όσο και 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειµένου να υπάρχει ευρύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα εναποµείναντα εµπόδια στην κινητικότητα στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πρέπει να αρθούν, ιδίως αυτά που συνδέονται µε την αναγνώριση 
και τη διαφάνεια προσόντων και ικανοτήτων. Θα είναι σηµαντικό να γίνει χρήση των 
συµφωνηθέντων ευρωπαϊκών µέσων και αναφορών για τη στήριξη των µεταρρυθµίσεων των 
εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Κατευθυντήρια γραµµή. Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων: καλύτερη 
πρόβλεψη των επαγγελµατικών απαιτήσεων και των βασικών ικανοτήτων καθώς και 
πρόβλεψη των µελλοντικών απαιτήσεων ως προς τις δεξιότητες· διεύρυνση της προσφοράς 
εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης· ανάπτυξη πλαισίων για τη στήριξη της διαφάνειας 
προσόντων, της αποτελεσµατικής τους αναγνώρισης και της επικύρωσης της άτυπης και 
ανεπίσηµης µάθησης· διασφάλιση της ελκυστικότητας, του ανοίγµατος των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εφαρµογής προτύπων υψηλής ποιότητας. 
(Ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 23). 

* 

* * 

Σε όλες αυτές τις δράσεις, τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης των πολιτικών απασχόλησης. Πρέπει να 
δηµιουργήσουν µία ευρεία εταιρική σχέση για την αλλαγή, µε τη συµµετοχή 
κοινοβουλευτικών φορέων και ενδιαφεροµένων µερών, καθώς και εκείνων που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι ευρωπαίοι και οι εθνικοί 
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο. Τα κράτη µέλη πρέπει να 
καθορίσουν τις υποχρεώσεις και τους στόχους σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και 
τις συστάσεις της ΕΕ. Η χρηστή διακυβέρνηση απαιτεί επίσης διαφάνεια στην κατανοµή των 
διοικητικών και χρηµατοδοτικών πόρων. Σε συµφωνία µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη 
πρέπει να κάνουν στοχοθετηµένη χρήση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ιδίως 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την απασχόληση και να εκπονήσουν έκθεση για τα µέτρα που έλαβαν. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της θεσµικής και διοικητικής ικανότητας στα κράτη µέλη. 

Επισηµαίνεται στα κράτη µέλη ότι για την εφαρµογή των προαναφερόµενων πολιτικών 
κατευθυντήριων γραµµών, οι εθνικές συστάσεις, οι δείκτες προόδου και οι στόχοι που 
καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση για το 2003 και στις 
συστάσεις για το 2004 εξακολουθούν να ισχύουν ως πλαίσια αναφο 
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