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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση 

Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 – Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε 

βάση το άρθρο 4 του Νόµου 2232/1994, σύµφωνα µε το οποίο «η Ο.Κ.Ε. µπορεί µε δική 

της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώµη και για άλλα θέµατα κοινωνικοοικονοµικής 

πολιτικής».   

Μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., ορίστηκε η 

Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από την κα Ζωή Λαναρά,  και τους κ.κ. Ιωάννη 

Στεφάνου, Νικόλαο Σκορίνη, Βασίλη Ξενάκη, Κωνσταντίνο Γκουτζαµάνη, Νικόλαο 

Λιόλιο και Ιωάννη Σωτηρίου.  

Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ι. Στεφάνου . Στις εργασίες της 

Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ. Αθανάσιος Πρίντσιπας, Α. 

Ευστρατόγλου, Φώτης Σκουλαρίκης και Παναγιώτης Συριόπουλος. Από πλευράς 

Ο.Κ.Ε., µετείχε η  κα Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε και τον επιστηµονικό 

συντονισµό της Επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η  κα 

∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος.   

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις  (4)  

συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την 

Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 12 Απριλίου  2010.  

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ι. Στεφάνου, αφού 

ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 19 Απριλίου 2010, 

διατύπωσε την υπ' αριθ. 236 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 
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Αντί προλόγου 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο πλαίσιο του 

Παρατηρητηρίου Πολιτικών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη παρακολούθησε την υλοποίηση 

και αξιολόγησε σε ετήσια βάση το βαθµό επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας. Το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και µετά την αναθεώρηση του 2005 η 

Στρατηγική της Λισαβόνας υλοποιείτο στα κράτη- µέλη µέσω των Εθνικών 

Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων.  

Το 2010 ολοκληρώθηκε ο κύκλος, χρονικά τουλάχιστον, της Στρατηγικής της 

Λισσαβώνας και η ΕΕ ξεκίνησε τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης της. Η νέα στρατηγική 

Έυρώπη 2020’ θα ισχύσει τα επόµενα δέκα χρόνια. Σηµατοδοτείται εποµένως ένα νέο 

ξεκίνηµα µε στόχο να βγει η Ευρώπη ισχυρότερη από την οικονοµική και 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Αυτός είναι και ο σκοπός της νέας στρατηγικής για την 

Ευρώπη: περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Σύνοδο του Μαρτίου συζήτησε τη νέα στρατηγική 

για την απασχόληση και την ανάπτυξη και συµφώνησε ως προς τα κύρια στοιχεία της, 

περιλαµβανοµένων των βασικών στόχων που θα καθοδηγούν την εφαρµογή της και των 

ρυθµίσεων για τη βελτίωση της παρακολούθησής της. Στη συνέχεια αναµένεται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις για πλέον εστιασµένες και 

ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές, µεταξύ των οποίων και οι γραµµές για την 

απασχόληση και την ευρύτερη οικονοµική πολιτική. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές θα 

συζητηθούν στο Συµβούλιο ώστε, µετά από διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και των άλλων θεσµικών οργάνων που είναι αρµόδια για τις κατευθυντήριες γραµµές της 

απασχόλησης, να εγκριθούν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Η 

Επιτροπή στη συνέχεια θα υποβάλει µέχρι τον Οκτώβριο του 2010 τις δράσεις που 

απαιτούνται σε επίπεδο ΕΕ για την εφαρµογή της νέας στρατηγικής. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή στο παρόν κείµενο εκφράζει τις θέσεις της 

για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’, η οποία βέβαια ξεκινά σε ένα 

ευρωπαϊκό περιβάλλον που δέχεται σοβαρούς κλυδωνισµούς όσον αφορά την ενότητα 

του.   

Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση ανέδειξε τα δηµοσιονοµικά και αναπτυξιακά 

προβλήµατα των ευρωπαϊκών χωρών και δηµιούργησε σοβαρά ερωτηµατικά αναφορικά 

µε την ταυτότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαφορετικό επίπεδο 

ανάπτυξης ανάµεσα στα κράτη µέλη και οι ανοµοιογενείς στρατηγικοί προσανατολισµοί 

έχουν αποδυναµώσει την εσωτερική συνοχή και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

στη διεθνή σκηνή. Τα νέα δεδοµένα έδωσαν αφορµή για την ένταση της κρίσης 

στρατηγικού προσανατολισµού που βιώνει η Ευρώπη ως θεσµική και πολιτική 

συγκρότηση, ήδη από την προετοιµασία της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2007.   

Η ΟΚΕ εποµένως θεωρεί ότι ανεξάρτητα από την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η 

ΕΕ βρίσκεται στο µεταίχµιο κρίσιµων εξελίξεων –σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Η περιοχή δράσης στην οποία πρέπει να στραφεί είναι πρώτιστα η εξασφάλιση 

µακροβιότητας στο ευρωπαϊκό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να ξεπεράσει τα προβλήµατα της εκτεταµένης διεύρυνσής της, ώστε να 

εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατά της και να καταφέρει να αποκτήσει ισχυρότερη πολιτική 

οντότητα για να µην εγκλωβιστεί σε µία µορφή οικονοµικής αγοράς (κεφ. 2). 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα όραµα για µια κοινωνική οικονοµία 

της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόµενη δεκαετία και βασίζεται σε τρεις τοµείς 

προτεραιότητας: α) την ανάπτυξη, µε τη θεµελίωση της οικονοµίας στη γνώση και την 

καινοτοµία, β) τη βιώσιµη ανάπτυξη, µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας 

χαµηλών εκποµπών άνθρακα, που θα αξιοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους που 

διαθέτει και γ) την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, η οποία θα προάγει µια οικονοµία 

υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η Ευρώπη την 

τρέχουσα περίοδο είναι η έξοδος από την οικονοµική κρίση. Παρόλο που η ύφεση 

σύµφωνα µε τα στοιχεία πλησιάζει στο τέλος της, οι αβεβαιότητες είναι ακόµα πολλές.  

Οι εκτιµήσεις για την απασχόληση, την ανεργία, τις επενδύσεις και τα δηµόσια 
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οικονοµικά των ευρωπαϊκών χωρών για το τρέχον και το επόµενο έτος δεν είναι 

αισιόδοξες. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση γίνεται δυσκολότερη καθώς 

οι πιστωτικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξηµένοι γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και στην ανάκαµψη της οικονοµίας.  

Εποµένως, είναι αναγκαία η υλοποίηση συντονισµένων δράσεων στα κράτη – µέλη 

της ΕΕ ώστε η Ευρώπη να µπορέσει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να 

αντιµετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναµίες της, αλλά και τις νέες προκλήσεις που 

παρουσιάστηκαν µε την κρίση. Η εµπειρία από το παρελθόν έχει δείξει ότι η Ευρώπη 

µπορεί να πετύχει σηµαντικούς στόχους, όπως η ΟΝΕ και η διεύρυνση. Κατά την 

τρέχουσα περίοδο στοίχηµα αποτελεί η έξοδος από την κρίση και η οικονοµική 

ανάκαµψη. Βασική όµως προϋπόθεση για να κερδίσει η ΕΕ αυτό το στοίχηµα είναι η 

έµπρακτη πολιτική και θεσµική αλληλεγγύη των ευρωπαίων εταίρων και η συνεργασία 

στο πλαίσιο µίας ενιαίας οικονοµικής πολιτικής µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (κεφ. 3).  

Όσον αφορά τους οικονοµικούς στόχους θα πρέπει σηµειωθεί ότι η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», θέτει συγκεκριµένες κατευθύνσεις τις οποίες η Ευρώπη χρειάζεται µε 

βάση τις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζει. Η δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής, 

διασυνδεδεµένης και πιο πράσινης οικονοµίας είναι  ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας. Εκείνο 

όµως, που φαίνεται να απουσιάζει από τις νέες κατευθύνσεις και γενικότερα από το 

ύφος του κειµένου της ΕΕ, είναι το επείγον της κατάστασης, ενώ δεν δίνεται έµφαση σε 

θέµατα επιχειρηµατικότητας που είναι ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση µιας 

µακροπρόθεσµης και βιώσιµης ανάπτυξης.  

Οι βασικοί στόχοι της Ελλάδας σχετίζονται άµεσα µε τους στόχους της νέας 

Στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Κατά τη νέα περίοδο η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την προώθηση αποφασιστικών αλλαγών, ώστε να µπορέσει να 

αναπτύξει την εξωστρέφειά της και να περιορίσει την εξάρτηση του ΑΕΠ από την 

εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, να ενισχύσει την έρευνα και την καινοτοµία και να 

στρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στην πράσινη ανάπτυξη.  

Μετά την ανακοίνωση των νέων µέτρων από την ελληνική κυβέρνηση (µείωση 

µισθών και επιδοµάτων δηµοσίων υπαλλήλων, αύξηση έµµεσων φόρων, αύξηση Φ.Π.Α. 

κτλ) φαίνεται ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός της χώρας 

µας. Όµως είναι ορατός ο κίνδυνος η Ελλάδα να διολισθήσει σε βαθιά ύφεση, αν αυτά τα 

µέτρα δεν συνοδευτούν από ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό (κεφ. 4.1).  
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Όσον αφορά το περιβάλλον σηµερινές προτεραιότητες της ΕΕ είναι η 

καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, η προστασία της βιοποικιλότητας, η µείωση 

των επιπτώσεων της ρύπανσης στην υγεία και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων. Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η ορθολογική χρήση της ενέργειας 

στον τοµέα των µεταφορών, της ηλεκτροπαραγωγής και τον οικιακό – τριτογενή τοµέα. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η κοινή δράση των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. επιβάλλεται αφού 

µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα των λαµβανόµενων µέτρων αλλά και δηµιουργεί 

οικονοµίες κλίµατος ώστε η εφαρµογή των µέτρων να είναι λιγότερο δαπανηρή και να 

µην διαταράσσονται οι συναλλαγές στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.  

Η απροθυµία για συµφωνία στην Κοπεγχάγη για ένα πρόβληµα που διαρκώς 

διογκώνεται και πλήττει την πραγµατική οικονοµία και την καθηµερινότητα 

δισεκατοµµυρίων πολιτών σε όλο τον πλανήτη, οφείλει να αποτελέσει το κινητήριο 

µοχλό για την ΕΕ προκειµένου να διεκδικήσει σε παγκόσµια κλίµακα τις αναγκαίες 

πολιτικές πρωτοβουλίες και δεσµεύσεις για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των 

επερχόµενων γενεών να ζήσουν µε την ίδια επάρκεια σε υλικούς και ενεργειακούς 

πόρους(κεφ.4.2.). 

Όσον αφορά την κοινωνική συνοχή το µεταναστευτικό ζήτηµα θα πρέπει να 

αποτελέσει τοµέα προτεραιότητας. Αντιµέτωπη µε το εύρος και την πολυπλοκότητα της 

µετανάστευσης, η Ευρώπη δεν έχει πολλά περιθώρια επιλογής. Οφείλει να ενισχύσει την 

κοινή µεταναστευτική πολιτική, αναπτύσσοντας µια συνδυασµένη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ρευµάτων, τόσο µεταξύ των κρατών-µελών όσο και έναντι τρίτων 

χωρών. Όσο πιο πολλοί οι απαγορευτικοί όροι εισόδου τόσο πιο πολύ ευνοείται η 

ανάπτυξη παράνοµων κυκλωµάτων λαθραίας διακίνησης ανθρώπων και αυξάνεται ο 

αριθµός τον αγνώστων και άρα µη ελεγχόµενων µεταναστών (κεφ. 4.3). 

Αξιολογώντας το σύνολο των ρυθµίσεων για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», η ΟΚΕ θεωρεί ότι όλη η διαδικασία της εποπτείας και των συστάσεων 

είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα µας, ιδίως σήµερα που αντιµετωπίζει όχι µόνο 

τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα αλλά και σηµαντικές µακροοικονοµικές 

ανισορροπίες όπως στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη.   

Ιδιαίτερα θετική τέλος κρίνεται η έµφαση που δίνεται στην ενίσχυση της 

συνεργασίας, καθώς βασική θέση  της ΟΚΕ αποτελεί το ότι στις ευρωπαϊκές οικονοµίες 

η ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης θα γίνουν πραγµατικότητα, µόνον όταν οι 

ευρωπαϊκές χώρες συνεργαστούν στενά, αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη και φυσικά 
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επιδείξουν περισσότερη αλληλεγγύη, η οποία δυστυχώς δεν επιδεικνύεται στην 

πρόσφατη δηµοσιονοµική κρίση της χώρας µας. ∆ιότι η έκφραση αλληλεγγύης, ιδίως 

από τα ισχυρότερα Κ-Μ, είναι απαραίτητο συστατικό διατήρησης και προαγωγής µιας 

ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. (κεφ.4.4) 
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2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Η κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, που πυροδότησε αλυσιδωτές 

εξελίξεις στον επενδυτικό και στον εµπορικό τραπεζικό τοµέα αποτέλεσε την αιτία για το 

ξέσπασµα της κρίσης σε παγκόσµιο επίπεδο. Το µοντέλο ανάπτυξης που υιοθέτησαν οι 

διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και το οποίο βασίστηκε στην αλόγιστη υπερχρέωση, µε 

αυτοσκοπό την χωρίς όριο κερδοσκοπία βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, 

καθώς οι κεντρικές τράπεζες µείωσαν δραστικά τα επιτόκια, δηµιουργώντας µια τεχνητά 

διογκωµένη ρευστότητα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα.  

Η ανεξέλεγκτη δράση των αµερικανικών τραπεζών οδήγησε στη δηµιουργία 

τοξικών χρεών µε την έκδοση σύνθετων δοµηµένων οµολόγων και χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων, τα οποία επί της ουσίας δεν ήταν τίποτα άλλο πάρα τιτλοποίηση χρεών και 

δανείων. Η δε διενέργεια πιστοληπτικής αξιολόγησης των προϊόντων αυτών από τις 

εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης ήταν άνευ σηµασίας, καθώς έδινε επίπλαστη 

εντύπωση οικονοµικής αξιολόγησης των προϊόντων αυτών στους θεσµικούς επενδυτές 

και τις τράπεζες που τα αγόραζαν.  

Τα προαναφερόµενα ανέδειξαν την απουσία επαρκούς εποπτείας στις διεθνείς 

χρηµαταγορές. Η θεσµοθέτηση εποµένως ενός ολοκληρωµένου πλαισίου εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι η πρώτη µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζουµε. 

Σύµφωνα µε τις θέσεις της ΟΚΕ, η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα 

πρέπει να υπηρετεί την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και να εναρµονίζεται µε τα 

ισχύοντα στο εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Η απλοποίηση επίσης των συχνά αδιαφανών 

και πολύπλοκων δοµών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και η κατάρτιση 

ενός σχεδίου ρευστότητας (contingency funding) και µείωσης πιθανών κινδύνων (de-

risking plans) σε περίπτωση ανάγκης, χωρίς να υπονοµεύεται η αποτελεσµατικότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θεωρούνται παρεµβάσεις υψίστης προτεραιότητας. 

Η αµέσως επόµενη ανάγκη που ανέδειξε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση 

είναι η στήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης. Η ένταξη των γυναικών και των ευπαθών 

οµάδων στην οικονοµική ζωή και η βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης και υγείας 

αποτελούν βασικές προτεραιότητες, αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις σοβαρές 

επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική συνοχή. Στη βάση της ίδιας οπτικής η ΟΚΕ 

αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τάση υποβάθµισης των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. 

Βασική της θέση είναι ότι ο περιορισµός του κοινωνικού κράτους το οποίο πιθανά µε 
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όρους αγοράς κρίνεται οικονοµικά ασύµφορο και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 

απειλούν σοβαρά το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής και αναστέλλουν την αναπτυξιακή 

πορεία της Ευρώπης.  

Η παρούσα κρίση επίσης η οποία ανέδειξε τα δηµοσιονοµικά και αναπτυξιακά 

προβλήµατα των ευρωπαϊκών χωρών δηµιούργησε και σοβαρά ερωτηµατικά αναφορικά 

µε την ταυτότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες ισορροπίες στην 

παγκόσµια αγορά και ο συνεχώς εντεινόµενος ανταγωνισµός παραγωγικών οικονοµιών 

που αξιοποιούν την κοινωνία της γνώσης από τη µια και νέων οικονοµιών  χαµηλού 

εργατικού κόστους από την άλλη, έχει συµπιέσει την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών προϊόντων και έχει δηµιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις ευρωπαϊκές 

αγορές εργασίας. Η αδυναµία δηµιουργίας επαρκούς αριθµού νέων θέσεων εργασίας, µε 

αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, οδήγησε σε διαφοροποίηση 

των εργασιακών σχέσεων και συγκεκριµένα σε σαφή µετατόπιση από τις παραδοσιακές 

εργασιακές σχέσεις στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Η ΟΚΕ στο σηµείο αυτό 

οφείλει να επισηµάνει ότι όποιες και αν είναι οι ανάγκες που καλείται η ευέλικτη 

απασχόληση να καλύψει, δεν νοείται εργασιακή ευελιξία, χωρίς τις αναγκαίες θεσµικές 

ρυθµίσεις οι οποίες θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ποιότητα της ευέλικτης εργασίας. 

Επίσης, όπως έχει σηµειώσει η ΟΚΕ, το πρόβληµα της απασχόλησης απαιτεί 

ολοκληρωµένη αντιµετώπιση που, εκτός από την αναβάθµιση των εργασιακών 

δεξιοτήτων µέσω της κατάρτισης, προϋποθέτει ανάπτυξη της έρευνας και 

εντατικοποίηση της εφαρµογής καινοτοµιών στη επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και 

τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλοντος ώστε να 

καταστεί η ευρωπαϊκή οικονοµία και πάλι ανταγωνιστική. 

Για το λόγο αυτό η συνέχιση της προσπάθειας επίτευξης των στόχων της 

Λισαβόνας µέσα από τη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020», παρά τις απαισιόδοξες κρίσεις 

πολλών, θεωρείται κατ’ αρχήν αισιόδοξο µήνυµα. Στόχος και της νέας στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», που αντικαθιστά τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, είναι να διατηρηθεί το 

κοινωνικό µοντέλο της Ένωσης, να ενισχυθεί η κοινωνία της γνώσης, να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα, να επιτευχθούν εκ νέου θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης και να 

δηµιουργηθούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.  

Η κρίση δυστυχώς ανέδειξε την απουσία πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων να 

τηρήσουν τα όσα προβλέπει στους τοµείς ευθύνης τους η συνθήκη της ΕΕ. Η νέα 
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στρατηγική µπορεί να πετύχει αυτή τη φορά τους στόχους που θέτει, µόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη θα δεχτούν να συντονίσουν την οικονοµική τους πολιτική 

και να δηµιουργήσουν τους αναγκαίους µηχανισµούς στήριξης οι οποίοι όπως 

αποδείχτηκε είναι αναγκαίοι αν θέλουµε η Ευρωπαϊκή Ενωση να αποκτήσει ουσιαστική 

συνοχή και να εξακολουθήσει να υφίσταται στο µέλλον.  

Εποµένως η Ένωση ως πρωταρχικό στόχο οφείλει να θέσει την προώθηση ενός 

νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα επαναπροσδιορίζει τα θεµελιώδη ζητήµατα της 

παραγωγής και δίκαιης κατανοµής  του πλούτου µε κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική 

ευθύνη. Παράλληλα µε τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική σταθερότητα προβάλλει η 

ανάγκη αναπροσαρµογών στα νέα δεδοµένα µε νέους κανόνες σταθεροποίησης της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και νέους αναπτυξιακούς προσανατολισµούς, επενδύοντας 

ουσιαστικότερα στη γνώση και την καινοτοµία.  

Εν τέλει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα αποδείξει αν η Ευρώπη θέλει να 

προχωρήσει την ολοκλήρωσή της σε Οικονοµική και Πολιτική Ένωση, κάτι το οποίο 

µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει. Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης ανάµεσα στα κράτη µέλη 

και οι ανοµοιογενείς στρατηγικοί προσανατολισµοί αποδυναµώνουν την εσωτερική 

συνοχή και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη διεθνή σκηνή. Οι αδυναµίες 

αυτές επιτάθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης και 

των ευρύτερων παγκόσµιων προβληµάτων, από τη διεύρυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων και τις κλιµατικές αλλαγές µέχρι τη µετανάστευση. Τα νέα δεδοµένα 

αποτέλεσαν αφορµή για την ένταση της κρίσης στρατηγικού προσανατολισµού που 

βιώνει η Ευρώπη ως θεσµική και πολιτική συγκρότηση, ήδη από την προετοιµασία της 

Συνθήκης της Λισαβόνας το 2007.  Μία κρίση που επεκτείνεται και στους πολίτες καθώς 

σε µεγάλο βαθµό νοιώθουν ότι  παρεµβάλλεται µεγάλη απόσταση µεταξύ αυτών και των 

ευρωπαϊκών θεσµών. Οι πολίτες αισθάνονται ότι πολλά διεξάγονται ερήµην τους και 

επιθυµούν περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο.  

Αναµφισβήτητα εποµένως και ανεξάρτητα από την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η 

ΕΕ βρίσκεται στο µεταίχµιο κρίσιµων εξελίξεων –σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Η περιοχή δράσης στην οποία πρέπει να στραφεί είναι πρώτιστα η εξασφάλιση 

µακροβιότητας στο ευρωπαϊκό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να ξεπεράσει τα προβλήµατα της εκτεταµένης διεύρυνσής της, ώστε να 

εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατά της και να καταφέρει να αποκτήσει ισχυρότερη πολιτική 

οντότητα για να µην εγκλωβιστεί σε µία µορφή οικονοµικής αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο η 



 11 

ΕΕ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της προκειµένου να αποφύγει την 

παρακµή µε βάση τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Βασικές αρχές πρέπει αδιαµφισβήτητα να συνεχίσουν να αποτελούν η 

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών. Η Ένωση δεν 

έχει καταφέρει ακόµα να αναπτύξει µια ενιαία θέση σε θέµατα εξωτερικών υποθέσεων, 

ασφάλειας και άµυνας. Η ενιαία εξωτερική πολιτική στηριζόµενη στις αρχές του 

ανθρωπισµού και της ανοιχτής κοινωνίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να έχει η 

Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην προστασία των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων. 

� Οι ανάγκες που δηµιουργούνται και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται δεν είναι 

ίδιες σε κάθε κράτος µέλος. Οι διαφορές σε οικονοµικό, κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό 

επίπεδο είναι πολλές φορές σηµαντικές και απαιτούν εξατοµικευµένη αντιµετώπιση. Η 

ΕΕ θα πρέπει να χρησιµοποιεί τα εργαλεία που διαθέτει µε ευελιξία, αλλά και να 

δηµιουργήσει νέους µηχανισµούς στήριξης ώστε αυτά να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται σε κρίσιµες καταστάσεις. Οι µεγάλες προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, 

της στενότητας των πόρων και της γήρανσης του πληθυσµού, πρέπει να 

αντιµετωπίζονται συλλογικά και συντονισµένα. Οποιαδήποτε στρατηγική, όσο φιλόδοξη 

και αν είναι, δεν µπορεί να επιτύχει τους στόχους της, χωρίς µια ολοκληρωµένη κοινή 

οικονοµική και κοινωνική πολιτική στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

� Η εφαρµογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (Ευρωσύνταγµα), παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις, αποτελεί τη βάση προκειµένου να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ τόσο στο 

εσωτερικό της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον παρέχει δέσµευση για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής 

ανεπάρκειας, καθώς και νέες δυνατότητες στην αντιµετώπιση διασυνοριακών 

προβληµάτων σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων από τη δηµόσια υγεία µέχρι την 

καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. 

� Ιδιαίτερα σηµαντικός θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕ στην ενίσχυση της 

παραγωγικής της βάσης και στη τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της προωθώντας 

οριζόντιες κυρίως πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτοµίας, στην αύξηση των επενδύσεων και τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, στη 

βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην δηµιουργία νέων και ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης. 
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� Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Ευρώπης θα πρέπει να δώσουν έµφαση στην 

ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τα µεταναστευτικά ζητήµατα, την ενέργεια και το 

περιβάλλον. Η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί µιας ουσιαστικής περιβαλλοντικής 

διπλωµατίας, µιας πολυµερούς διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της 

παγκόσµιας κλιµατικής ασφάλειας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η Ευρώπη 

θα πρέπει να εξασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια, προωθώντας µέτρα για την 

εξοικονόµηση ενέργειας και την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 

διασφαλίζοντας την οµαλή και πολύπλευρη τροφοδότηση της µε φυσικό αέριο.  

� Τέλος, στο διεθνές επίπεδο, η Ε.Ε. θα πρέπει να αποσυνδέσει την ύπαρξή της 

από αποκλειστικά οικονοµικούς στόχους. ∆εδοµένου ότι οι κίνδυνοι µιας διεθνούς 

περιθωριοποίησης της ΕΕ, µπροστά στη δυναµική που αναπτύσσεται µεταξύ των ΗΠΑ 

και των µεγάλων ασιατικών δυνάµεων, αλλά και της Ρωσίας, είναι περισσότερο από 

υπαρκτοί, η ΕΕ πρέπει να µετασχηµατισθεί σε µια σοβαρή στρατηγική δύναµή που θα 

µιλά µε µια φωνή και θα υπερασπίζεται κοινά συµφέροντα.  



 13 

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  «ΕΥΡΩΠΗ 2020 

Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη οικονοµική κρίση είναι η µεγαλύτερη των τελευταίων 

50 ετών και αποτελεί αιτία απώλειας πολλών πλεονεκτηµάτων που εξασφάλισε η 

προηγούµενη µακρόχρονη περίοδος υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Το ξέσπασµα της 

κρίσης δηµιούργησε αρκετά ερωτήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των αγορών και το 

ρόλο του κράτους, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων στην οικονοµία.  

Στο κείµενο της ΕΕ ορθώς αναγνωρίζεται ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να 

αποφύγουµε την επιστροφή στην προ της κρίσης κατάσταση, καθώς ακόµα και τότε 

υπήρχαν αρκετοί τοµείς στους οποίους η πρόοδος ήταν ανεπαρκής, ενώ αρκετά 

διαρθρωτικά προβλήµατα βγήκαν στην επιφάνεια µε αφορµή την κρίση. Η χαµηλή 

συγκριτικά µε τις ΗΠΑ παραγωγικότητα, λόγω κυρίως των περιορισµένων επενδύσεων 

σε έρευνα και καινοτοµία, το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης και η δηµογραφική 

γήρανση αποτελούν τις κύριες διαρθρωτικές αδυναµίες της Ευρώπης όπως αναφέρεται 

και στο κείµενο της νέας στρατηγικής της Ευρώπης.  

Επίσης όπως αναφέρει η Επιτροπή, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα 

όραµα για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόµενη δεκαετία 

και βασίζεται σε τρεις τοµείς προτεραιότητας: α) την ανάπτυξη, µε τη θεµελίωση της 

οικονοµίας στη γνώση και την καινοτοµία, β) τη βιώσιµη ανάπτυξη, µε την προώθηση 

µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα, που θα αξιοποιεί 

αποτελεσµατικά τους πόρους που διαθέτει και γ) την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, η 

οποία θα προάγει µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και 

γεωγραφική συνοχή. 

Η πρόοδος για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων θα µετράται σε 

συνάρτηση µε πέντε αντιπροσωπευτικούς πρωταρχικούς στόχους, οι οποίοι τίθενται σε 

επίπεδο ΕΕ και τους οποίους τα κράτη-µέλη θα κληθούν να µετασχηµατίσουν σε 

εθνικούς στόχους µε γνώµονα τα εξής: 

- Την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργάσιµων ηλικιών 20-64 ετών στο 

75%. 

- Την διάθεση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

- Οι στόχοι «20/20/20», που έχουν τεθεί για το κλίµα και την ενέργεια, θα πρέπει να 

επιτευχθούν. 
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- Το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι κατώτερο του 10%, ενώ ποσοστό τουλάχιστον 40% της νέας γενιάς θα 

πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 

- Την µείωση κατά 20 εκατοµµύρια του αριθµού των ατόµων που διατρέχουν 

κίνδυνο φτώχειας. 

Αξιολογώντας στη συνέχεια το κείµενο της Ε.Ε. για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

η ΟΚΕ έχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Α. Η ΟΚΕ καταρχάς συµφωνεί µε το τρίπτυχο των κεντρικών θεµατικών 

προτεραιοτήτων καθώς και µε τους προτεινόµενους ποσοτικούς στόχους στα θέµατα 

απασχόλησης και καταπολέµησης της φτώχειας. Αναµένει όµως την 

εκτίµηση/αξιολόγηση τόσο των δυνατοτήτων αντιµετώπισης, όσο και ελέγχου των 

παραµέτρων αντιµετώπισης τους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτό να 

υλοποιηθούν οι συγκεκριµένοι στόχοι, και να επανέλθει η οικονοµία της ΕΕ σε υγιή 

τροχιά. Τέλος, και όσον αφορά το ζήτηµα καταπολέµησης της φτώχειας, επειδή αποτελεί 

θέµα µείζονος σηµασίας η ΟΚΕ προτείνει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της νέας 

στρατηγικής.        

Β. Οσον αφορά τις διαρθρωτικές αδυναµίες της Ευρώπης οι οποίες αναφέρονται 

στο κείµενο της Επιτροπής η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει σε αυτές να προστεθούν και οι 

θεσµικές αδυναµίες της ΕΕ και ειδικότερα της ευρωζώνης, καθώς µε αφορµή το έντονο 

πρόβληµα της χώρας µας έγινε εµφανής η αδυναµία διαµόρφωσης µιας κοινής πολιτικής 

για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων µιας χώρας ώστε να 

διασφαλιστεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Οι τελευταίες βέβαια 

αποφάσεις της Συνόδου του Μαρτίου για την δηµιουργία µηχανισµού στήριξης της 

Ελλάδας, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την παροχή συντονισµένων διµερών 

δανείων σε εθελοντική βάση προς την Ελλάδα όταν η χρηµατοδότηση από τις αγορές θα 

είναι ανεπαρκής κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική και έρχεται να περιορίσει τους 

κλυδωνισµούς της Ευρωπαϊκής ενότητας. Στην ίδια θετική κατεύθυνση κινείται και η 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρατείνει µέχρι και το 2011 την 

αποδοχή των ελληνικών οµολόγων, ως εγγύηση, ανεξαρτήτως της αξιολόγησης τους, 

για τη διασφάλιση ρευστότητας, η οποία όµως θα πρέπει να διοχετευθεί στη συνέχεια 

στην πραγµατική οικονοµία.  

Γ. Σύµφωνα µε το κείµενο της ΕΕ, οι βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η 

Ευρώπη είναι ο εντεινόµενος ανταγωνισµός από αναπτυγµένες και αναδυόµενες 
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οικονοµίες, η ανάγκη ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής και η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως των ενεργειακών. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η Ευρώπη την 

τρέχουσα περίοδο είναι η έξοδος από την οικονοµική κρίση. Παρόλο που η ύφεση 

σύµφωνα µε τα στοιχεία πλησιάζει στο τέλος της, οι αβεβαιότητες είναι ακόµα πολλές.  

Οι εκτιµήσεις για την απασχόληση, την ανεργία, τις επενδύσεις και τα δηµόσια 

οικονοµικά των ευρωπαϊκών χωρών για το τρέχον και το επόµενο έτος δεν είναι 

αισιόδοξες. Η ανεργία αναµένεται να αυξηθεί στο 10%, οι ιδιωτικές επενδύσεις 

προβλέπονται µειωµένες κατά 15% σε σχέση µε τα επίπεδα του 2008, το χρέος 

πιθανότατα θα φτάσει το 80% του ΑΕΠ και το έλλειµµα θα διαµορφωθεί στο 7% του 

ΑΕΠ. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση γίνεται δυσκολότερη καθώς οι 

πιστωτικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξηµένοι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις 

πιέσεις στα επιτόκια, ως αποτέλεσµα των δηµοσιονοµικών προβληµάτων, λειτουργεί 

ανασταλτικά στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και στην ανάκαµψη της 

οικονοµίας.  

Οσον αφορά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι προσπάθειες 

πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην ουσιαστική και αυστηρότερη εποπτεία των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και δευτερευόντως σε πρόσθετες ρυθµίσεις.  

∆. Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη 

συντονισµού των δράσεων των κρατών – µελών της ΕΕ. Η νέα στρατηγική «Ευρώπη 

2020», όπως και η Στρατηγική της Λισαβόνας και η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού σχεδίου 

για την ανάκαµψη της οικονοµίας στις αρχές του 2009, αποτελούν σηµαντικά εργαλεία 

µίας συντονισµένης ευρωπαϊκής προσπάθειας µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

και της κοινωνίας των πολιτών. 

Επιπρόσθετα η ΟΚΕ θεωρεί ότι προκειµένου να αποφύγει την παρακµή η ΕΕ θα 

πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της µεταξύ άλλων στην ενίσχυση του ρόλου της 

στην παγκόσµια οικονοµία. Σήµερα η Ευρώπη αποτελεί τον µεγαλύτερο εξαγωγέα 

προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσµο, όµως, καθώς οι αναδυόµενες οικονοµίες 

αυξάνουν το µερίδιό τους στο παγκόσµιο εµπόριο, κινδυνεύει να υποστεί σηµαντικές 

απώλειες ενώ υπολογίζεται ότι έως το 2025 θα έχει χάσει αυτή την πρωτιά. Εποµένως, 

είναι αναγκαία η υλοποίηση συντονισµένων δράσεων στα κράτη – µέλη της ΕΕ ώστε η 

Ευρώπη να µπορέσει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να αντιµετωπίσει τις 
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διαρθρωτικές αδυναµίες της, αλλά και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάστηκαν µε την 

κρίση.  

Η εµπειρία από το παρελθόν έχει δείξει ότι η Ευρώπη µπορεί να πετύχει 

σηµαντικούς στόχους, όπως η ΟΝΕ και η διεύρυνση. Κατά την τρέχουσα περίοδο 

στοίχηµα αποτελεί η έξοδος από την κρίση και η οικονοµική ανάκαµψη. Η ΟΚΕ θεωρεί 

ότι βασική προϋπόθεση για να κερδίσει η ΕΕ αυτό το στοίχηµα είναι η έµπρακτη πολιτική 

και θεσµική αλληλεγγύη των ευρωπαίων εταίρων και η συνεργασία στο πλαίσιο µίας 

ενιαίας οικονοµικής πολιτικής µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.  
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

4.1. Οικονοµική πολιτική 

Από την αρχή της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας µέχρι σήµερα 

σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία. Η συµµετοχή της ΕΕ και 

των ΗΠΑ στο παγκόσµιο ΑΕΠ µειώθηκε αρκετά δίνοντας σηµαντικά µερίδια σε Κίνα, 

Βραζιλία, Ρωσία και Ινδία. Η τρέχουσα οικονοµική κρίση επιτάχυνε αυτές τις αλλαγές 

αυξάνοντας τον κίνδυνο συρρίκνωσης της οικονοµίας της ΕΕ στο παγκόσµιο οικονοµικό 

περιβάλλον, ενώ παράλληλα ανέδειξε τα διαρθρωτικά προβλήµατα των ευρωπαϊκών 

οικονοµιών.  

Σήµερα και παρά την έξοδο από την κρίση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλος ο 

κίνδυνος να διατηρηθούν οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης σε αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ για 

µια µεγάλη χρονική περίοδο. Επίσης, δεδοµένων των προβληµάτων που αντιµετωπίζει 

ολόκληρη η Ευρώπη, τα οποία σχετίζονται µε θέµατα όπως η γήρανση του πληθυσµού, 

η ενεργειακή εξάρτηση, η κλιµατική αλλαγή και η µετανάστευση, η τρέχουσα ανάκαµψη 

που παρατηρείται είναι εξαιρετικά εύθραυστη. 

 Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται η προώθηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο για την τόνωση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης 

ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν µε βάση τους άξονες που 

θέτει η ΕΕ στη νέα της στρατηγική: την αύξηση της παραγωγικότητας, την προώθηση 

µιας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση και την καινοτοµία, την ανάπτυξη µιας νέας 

προσέγγισης στη βιοµηχανική πολιτική και την βιώσιµη αξιοποίηση των πόρων, ειδικά 

των ενεργειακών. 

Το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό είναι ότι 

αρκετές από τις πολιτικές κατευθύνσεις της νέας στρατηγικής της ΕΕ, είχαν υιοθετηθεί 

και κατά την προηγούµενη δεκαετία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, ειδικά 

µετά την αναθεώρησή της το 2005. Το γεγονός εποµένως ότι επαναυιοθετούνται 

σηµαίνει ότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, ή ότι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως. Στο σχετικό 

κείµενο της ΕΕ1 αναφέρεται ότι αν και οι βασικοί ποσοτικοί στόχοι της Λισαβόνας, όπως 

π..χ η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 70% και των δαπανών για Ε&Α στο 3% 

του ΑΕΠ, δεν εκπληρώθηκαν, παρόλα αυτά οι διαρθρωτικές αλλαγές οι όποιες 

                                                 
1 SEC(2010) 114 final, “Commission Staff Working Document – Lisbon Strategy evaluation document” 
Brussels, 2/2/2010 
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συντελέστηκαν, βελτίωσαν τις επιδόσεις της ΕΕ σε αρκετούς τοµείς και κατέστησαν την 

ευρωπαϊκή οικονοµία περισσότερο ανθεκτική στην κρίση. 

Η ΟΚΕ αξιολογώντας συνοπτικά την Στρατηγική της Λισαβόνας σηµειώνει ότι στην 

πραγµατικότητα οι λόγοι που οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας δεν επιτεύχθηκαν 

έχουν να κάνουν µε το ότι: α) η στρατηγική ήταν από την αρχή υπερβολικά φιλόδοξη, β) 

δεν υπήρξε πολιτική δέσµευση στην υλοποίηση των στόχων και γ) οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις έδειξαν απροθυµία στην προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων. Αλλά 

η βασικότερη αιτία αποτυχία είναι η αδυναµία επεξεργασίας και ανάπτυξης µιας 

συγκροτηµένης ευρωπαϊκής µακροοικονοµικής πολιτικής, ικανής να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά την παγκόσµια δυσµενή συγκυρία. Ετσι η κρίση που ξέσπασε το 2008 

αποτέλεσε πρόσθετο εµπόδιο και παράγοντα οπισθοδρόµησης στην εκπλήρωση των 

στόχων της ΣτΛ. 

Αναφορικά µε τη νέα στρατηγική και τις κατευθύνσεις της, θα πρέπει καταρχήν να 

σηµειωθεί ότι σε καµία περίπτωση δεν αµφισβητείται η αναγκαιότητα ύπαρξης κοινής 

στρατηγικής και δέσµευσης των κρατών µελών για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. 

Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΕ δεν θα µπορέσει να διαδραµατίσει ενεργητικό ρόλο στο 

περιβάλλον της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», σε ότι 

αφορά τους οικονοµικούς στόχους, θέτει πράγµατι συγκεκριµένες κατευθύνσεις τις 

οποίες η Ευρώπη χρειάζεται µε βάση τις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζει. Η 

δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής, διασυνδεδεµένης και πιο πράσινης οικονοµίας είναι  

ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας. Εκείνο όµως, που φαίνεται να απουσιάζει από τις νέες 

κατευθύνσεις και γενικότερα από το ύφος του κειµένου της ΕΕ, είναι το επείγον της 

κατάστασης, ενώ δεν δίνεται έµφαση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας που είναι ζωτικής 

σηµασίας για την εξασφάλιση µιας µακροπρόθεσµης και βιώσιµης ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε τις απόψεις της ΟΚΕ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έµφαση πρέπει να δοθεί 

στα παρακάτω θέµατα τα οποία αποτελούν και προϋποθέσεις επιτυχίας των κοινών 

στόχων της Ευρώπης: 

� ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, χωρίς οι όποιες 

πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής να υποσκάπτουν την ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.  

� Εξασφάλιση χρηµατοπιστωτικής και νοµισµατικής σταθερότητας µε 

ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη εποπτεία των αγορών. 
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� Συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της Ενιαίας 

Αγοράς και αξιοποίηση των ευκαιριών για ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης που 

προσφέρονται µέσω αυτής της προοπτικής. 

� Εγκαιρη και ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ καθώς και η µείωση του 

διοικητικού βάρους, ιδιαίτερα στις χώρες µε κακές επιδόσεις σε αυτά τα σηµεία.  

Οσον αφορά την χώρα µας η κρίση επέτεινε τα διαρθρωτικά προβλήµατα που 

υπήρχαν επί χρόνια και που αποτυπώνονται στο τεράστιο δηµόσιο χρέος και  έλλειµµα 

και στο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα και η 

προσανατολισµένη στην εγχώρια αγορά παραγωγή, περιόρισαν τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες και οδήγησαν σε σοβαρή επιβράδυνση την οικονοµία µε αρνητικές 

επιπτώσεις στην απασχόληση και εκτόξευση της ανεργίας. Η επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, όπως έχει σηµειώσει η ΟΚΕ,  οφείλεται 

κύρια στο χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας, στις ατέλειες στην ανταγωνιστική λειτουργία των 

αγορών, στην υψηλή γραφειοκρατία, στο πολύπλοκο και ασαφές ρυθµιστικό 

περιβάλλον, καθώς επίσης και στο υψηλό επίπεδο διαφθοράς και αδιαφάνειας.  

Εποµένως, οι βασικοί στόχοι της Ελλάδας σχετίζονται άµεσα µε τους στόχους της 

νέας Στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Κατά τη νέα περίοδο η Ελλάδα θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση αποφασιστικών αλλαγών, ώστε να 

µπορέσει να αναπτύξει την εξωστρέφειά της και να περιορίσει την εξάρτηση του ΑΕΠ 

από την εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, να ενισχύσει την έρευνα και την καινοτοµία και 

να στρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στην πράσινη ανάπτυξη.  

Μετά την ανακοίνωση των νέων µέτρων από την ελληνική κυβέρνηση (µείωση 

µισθών και επιδοµάτων δηµοσίων υπαλλήλων, αύξηση έµµεσων φόρων, αύξηση Φ.Π.Α. 

κτλ) φαίνεται ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός της χώρας 

µας. Όµως είναι ορατός ο κίνδυνος η Ελλάδα να διολισθήσει σε βαθιά ύφεση, αν αυτά τα 

µέτρα δεν συνοδευτούν από ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό ο οποίος θα 

πρέπει να συµπεριλάβει, πέραν της πρόσφατης φορολογικής µεταρρύθµισης, µέτρα και 

δράσεις:  

• άµεσης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, 

• ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηµατικότητας, 

• απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων,  
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• προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, αλλά και γενικότερα προσέλκυσης κεφαλαίων 

από το εξωτερικό. Μόνο µε νέες επενδύσεις σε στοχευµένους τοµείς (πράσινη 

οικονοµία, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής πληροφοριών , δίκτυα οπτικών 

ινών και ασύρµατη ευρωζωνική κάλυψη) θα µπορέσει η χώρα µας να ξεφύγει 

από την ύφεση και να αντιµετωπίσει την ανεργία, η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι 

από το 2008 διογκώνεται επικίνδυνα 

• µείωσης του µη µισθολογικού κόστους αλλά ταυτόχρονα και επιδότησης του 

κόστους κοινωνικής ασφάλισης για την πρόσληψη νέων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι πολύ θετική η εξαγγελία της κυβέρνησης για επιδότηση των 

ασφαλιστικών εισφορών για 4 χρόνια (100%, 75%,  50%, 25%) σε επιχειρήσεις 

που προσλαµβάνουν νέους ανέργους εργαζόµενους 

• απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελµάτων και των υπηρεσιών 

• ενοποίησης του δηµόσιου συστήµατος προµηθειών µε στόχο την εξοικονόµηση 

πόρων αλλά και τη διαφάνεια. Άµεσα το σύστηµα αυτό οφείλει να εγκατασταθεί 

στο χώρο της υγείας, όπου το κόστος των φαρµάκων ξεπέρασε ήδη τα 5 

δισεκατοµµύρια € ετησίως και οι δαπάνες υγείας τρέχουν µε ρυθµό 17% ετησίως 

 

4.2. Περιβάλλον 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ευρώπη ανέλαβε σταθερές δεσµεύσεις 

όσον αφορά το περιβάλλον: προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των 

υδάτων, διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, διαχείριση των 

αποβλήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι σηµερινές προτεραιότητες της ΕΕ είναι η καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, η 

προστασία της βιοποικιλότητας, η µείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην υγεία και 

η αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η 

ορθολογική χρήση της ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών, της ηλεκτροπαραγωγής 

και τον οικιακό – τριτογενή τοµέα. Μέτρα που συµβάλλουν στον έλεγχο και περιορισµό 

των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα είναι:  

• Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) µε αύξηση της 

ποσοστιαίας συµµετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή και ταυτόχρονη απεξάρτηση από 

τα συµβατικά καύσιµα. 
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• Η προτεραιότητα στη χρήση φυσικού αερίου έναντι των άλλων ορυκτών 

καυσίµων, καθώς αποτελεί φιλικότερη προς το περιβάλλον µορφή καυσίµου. 

• Η ενίσχυση της συµµετοχής των Μέσων Μαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό 

έργο, ιδιαίτερα των αστικών κέντρων. 

• Ο καθορισµός µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων. 

Η πολιτική της Ε.Ε. για το κλίµα και την ενέργεια, προβλέπει για το 2020 τους 

ακόλουθους φιλόδοξους στόχους: 

• Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε 

σχέση µε τα επίπεδα του 1990 (κατά 30% εάν και άλλες ανεπτυγµένες χώρες 

δεσµευτούν για ανάλογες µειώσεις) 

• Αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

βιοµάζα κτλ.) σε 20% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής (από 8,5% περίπου που 

είναι σήµερα) 

• Περιορισµός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% των προβλεπόµενων για 

το 2020 επιπέδων µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

Οι προαναφερόµενοι στόχοι προτείνεται να υλοποιηθούν ως εξής: 

α) Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενεργοβόρες βιοµηχανίες 

πρέπει έως το 2020 να µειώσουν τις εκποµπές τους στο 23% του επιπέδου του 2005. 

Αυτό θα γίνει µε τη χορήγηση µειωµένων δικαιωµάτων εκποµπών στο πλαίσιο του 

Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕ∆Ε) της Ε.Ε. (Αυτό καλύπτει το 40% 

περίπου των συνολικών εκποµπών της Ε.Ε.). 

β) Οι τοµείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από το ΣΕ∆Ε, όπως οι 

µεταφορές(εξαιρουµένων των αεροπορικών οι οποίες θα ενταχθούν το 2012), ο 

γεωργικός τοµέας, τα απόβλητα και τα νοικοκυριά, πρέπει έως το 2020 να µειώσουν τις 

εκποµπές τους στο 10% του επιπέδου του 2005. Αυτό θα γίνει µε τη θέσπιση 

δεσµευτικών εθνικών στόχων, µεγαλύτερες µειώσεις για τις πλουσιότερες χώρες και 

περιορισµένες για τις φτωχότερες 

γ) Έως το 2020 το 20% της συνολικής ενέργειας της Ε.Ε. θα παράγεται από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Και αυτό το µέτρο θα εφαρµοστεί µε τη θέσπιση 

δεσµευτικών εθνικών στόχων . Επιπλέον, το 10% τουλάχιστον των καυσίµων που 
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χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές σε κάθε χώρα πρέπει να προέρχεται από Α.Π.Ε. 

(βιοκαύσιµα, υδρογόνο, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια κλπ) 

δ) Προαγωγή της ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών δέσµευσης και γεωλογικής 

αποθήκευσης του άνθρακα (CCS), οι οποίες ενδεχοµένως θα µπορούσαν να εξαλείψουν 

το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών άνθρακα από τα ορυκτά καύσιµα που 

χρησιµοποιούνται στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιοµηχανία.  

Αν η όλη προσπάθεια πετύχει θα δηµιουργηθούν ένα εκατοµµύριο περίπου νέες 

θέσεις απασχόλησης στον ευρωπαϊκό κλάδο Α.Π.Ε. έως το 2020, ενώ θέσεις 

απασχόλησης θα δηµιουργηθούν σε κλάδους που σχετίζονται µε το περιβάλλον. Οι 

δαπάνες δε για την εισαγωγή πετρελαίου και αερίου θα µειωθούν κατά 50 δις€ ετησίως 

έως το 2020 

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η κοινή δράση των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. 

επιβάλλεται αφού µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα των λαµβανόµενων µέτρων 

αλλά και δηµιουργεί οικονοµίες κλίµατος ώστε η εφαρµογή των µέτρων να είναι λιγότερο 

δαπανηρή και να µην διαταράσσονται οι συναλλαγές στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.. 

Αναφορικά µε την Ελλάδα ο εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της ενέργειας που 

παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, καθορίζεται στο 

20%  µέχρι το 2020. Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 

καθορίζεται στο 40% τουλάχιστον µέχρι το 2020. 

Η ΕΕ οφείλει να πρωτοστατεί παγκοσµίως στον αγώνα κατά της αλλαγής του 

κλίµατος. Να δώσει το παράδειγµα, θέτοντας αυστηρούς στόχους όσον αφορά τη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών στα κράτη µέλη, στηρίζοντας επίσης 

τις προσπάθειες θέσπισης παρόµοιων πολιτικών σε όλο τον κόσµο, ειδικότερα στις 

βιοµηχανικές χώρες και στις µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες ιδιαίτερα ενόψει και της 

επερχόµενης λήξης του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η απροθυµία των ισχυρών του κόσµου 

να συµφωνήσουν στην Κοπεγχάγη για ένα πρόβληµα που διαρκώς διογκώνεται και 

πλήττει την πραγµατική οικονοµία και την καθηµερινότητα δισεκατοµµυρίων πολιτών σε 

όλο τον πλανήτη, οφείλει να αποτελέσει το κινητήριο µοχλό για την ΕΕ προκειµένου να 

διεκδικήσει σε παγκόσµια κλίµακα τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες και δεσµεύσεις 

για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των επερχόµενων γενεών να ζήσουν µε την ίδια 

επάρκεια σε υλικούς και ενεργειακούς πόρους. 
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4.3. Μετανάστευση 

Η σύγχρονη µεταναστευτική πολιτική αφορά τη ρύθµιση και τον έλεγχο των όρων 

εισόδου, απασχόλησης, παραµονής και αναχώρησης των µεταναστών σε µία χώρα. 

Ταυτόχρονα διαµορφώνεται και από τις επιµέρους κοινωνικές πολιτικές (εκπαιδευτική 

πολιτική, πολιτική στέγασης, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης) που καθορίζουν τις 

συνθήκες διαβίωσης των ήδη εγκατεστηµένων σε µία χώρα µεταναστών.  

Όπως είναι γνωστό στο εσωτερικό της ΕΕ δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για µια 

σειρά ζητηµάτων που αφορούν το µεταναστευτικό, όπως η χορήγηση ασύλου, ενώ το 

Σύµφωνο για την µετανάστευση δεν έχει νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Οι χώρες 

εποµένως του Μεσογειακού Νότου που είναι αυτές που δέχονται σήµερα τα µεγάλα 

µεταναστευτικά ρεύµατα καθορίζουν τις µεταναστευτικές πολιτικές τους µε βάση τις 

εθνικές τους ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές της ένωσης οι 

οποίες δεν είναι δεσµευτικές. 

Στο βαθµό που τα προηγούµενα µοντέλα µεταναστευτικής πολιτικής δεν έχουν 

σήµερα τη δυνατότητα να αναβιώσουν και να είναι αποδοτικά, το ζητούµενο είναι µε 

ποιο τρόπο είναι δυνατό να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι 

µεταναστευτικές εισροές, όταν µάλιστα οι τάσεις δείχνουν ότι θα οξυνθούν ακόµα 

περισσότερο στο µέλλον.  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το κενό το οποίο δηµιουργεί η απουσία ενιαίας ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής µπορεί να καλυφθεί µε την ανάπτυξη περιφερειακών 

συνεργασιών, οι οποίες θα αποτελέσουν και το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη στη 

συνέχεια µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το µεταναστευτικό ζήτηµα. Πρώτιστος 

στόχος των διαπεριφερειακών αυτών συνεργασιών είναι η επιτυχής διαχείριση της 

εισροής µεταναστευτικών ρευµάτων ώστε να αποφευχθεί η όξυνση των κοινωνικών 

προβληµάτων που δηµιουργούνται. Άποψη της ΟΚΕ είναι πως οι δύο πυλώνες, οι 

οποίοι πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε µέτρο και πρακτική που άπτεται των ζητηµάτων 

της µετανάστευσης είναι: αφενός ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για το 

σύνολο των ατόµων που διαβιούν στην ελληνική/ευρωπαϊκή επικράτεια και αφετέρου η 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε συνδυασµό µε την εγγύηση της ασφάλειας των 

συνόρων.2 

                                                 
2 Βλ Γνώµη της ΟΚΕ 232  
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Αντιµέτωπη µε το εύρος και την πολυπλοκότητα της µετανάστευσης, η Ευρώπη 

δεν έχει πολλά περιθώρια επιλογής. Οφείλει να ενισχύσει την κοινή µεταναστευτική 

πολιτική, αναπτύσσοντας µια συνδυασµένη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, 

τόσο µεταξύ των κρατών-µελών όσο και έναντι τρίτων χωρών. Οσο πιο πολλοί οι 

απαγορευτικοί όροι εισόδου τόσο πιο πολύ ευνοείται η ανάπτυξη παράνοµων 

κυκλωµάτων λαθραίας διακίνησης ανθρώπων και αυξάνεται ο αριθµός τον αγνώστων 

και άρα µη ελεγχόµενων µεταναστών. Ταυτόχρονα υπάρχουν ζητήµατα τα οποία πρέπει 

να επανεξετασθούν, όπως ο κανονισµός που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας  

«∆ουβλίνο ΙΙ» και απαγορεύει την µετεγκατάσταση µεταναστών αλλά και ο καταµερισµός 

των δαπανών µεταξύ των κρατών µελών. Η συµβολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού 

για ζητήµατα µετανάστευσης και ασύλου κρίνεται µείζονος σηµασίας για τις χώρες τις 

νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω δεδοµένα, η ΟΚΕ έχει ήδη προτείνει ο διάλογος να 

εστιασθεί στα ακόλουθα θέµατα3:  

• Στις συνέπειες της ολοένα και αυξανόµενης διαχείρισης των ζητηµάτων της 

µετανάστευσης ως ζητηµάτων ασφαλείας. Η προσέγγιση των ζητηµάτων της 

µετανάστευσης θα πρέπει να έχει µία ισόρροπη διαχείριση των διαφόρων παραµέτρων 

του ζητήµατος (οικονοµικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών και βεβαίως 

παραµέτρων σχετιζόµενων µε την ασφάλεια). Μεγαλύτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

στην - έως σήµερα παραµεληµένη διάσταση - των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

• Στη συµπλήρωση της µεταναστευτικής πολιτικής µε συµφωνίες επαενεισδοχής 

µε τρίτες χώρες, που όµως θα πρέπει να εξασφαλίζειται ότι σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και ότι µετά από την υπογραφή της συµφωνίας τηρούν τα συµφωνηθέντα. 

• Στη διαµόρφωση µιας πολιτικής χορήγησης βίζας που αφ’ ενός θα διευκολύνει 

την είσοδο ατόµων που έρχονται να καλύψουν πραγµατικά κενά στις θέσεις εργασίας και 

αφ’ ετέρου θα αποτρέπει καταστρατηγήσεις του συστήµατος. 

• Στην παροχή συνδροµής σε µεσογειακές χώρες που έχουν µετατραπεί  από 

χώρες προέλευσης µεταναστών σε µεταβατικούς σταθµούς. Στο σηµείο αυτό κρίσιµη 

είναι η εξασφάλιση στην πράξη της αλληλεγγύης της ΕΕ προς τα µεσογειακά κράτη µέλη 

                                                 
3 Βλ Γνώµη ΟΚΕ 109 
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• Στην από κοινού µελέτη µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών των 

συνεπειών που έχουν οι πολιτικές για τη νοµιµοποίηση των µεταναστών χωρίς χαρτιά, οι 

απελάσεις και η ανοχή της παράτυπης µετανάστευσης.  

• Στην αναζήτηση τρόπων για πιο ενεργή συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας 

των πολιτών στη διαχείριση του µεταναστευτικού ζητήµατος 

• Ενίσχυση των µέτρων κοινωνικής ένταξης των µεταναστών 2ης γενιάς. 

 

4.4. ∆ιακυβέρνηση 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική για την Ευρώπη 2020 

Η στρατηγική θα βασιστεί αφενός µεν σε µια θεµατική προσέγγιση που θα δώσει 

έµφαση στην επίτευξη των πέντε κύριων στόχων: επενδύσεις σε Ε & Α, εκπαίδευση, 

ενέργεια-κλιµατική αλλαγή, ποσοστό απασχόλησης και µείωση της φτώχειας και 

αφετέρου στην εποπτεία κάθε χώρας. 

Η εποπτεία περιλαµβάνει εκθέσεις και αξιολογήσεις της πορείας των στόχων της 

«Ευρώπης 2020» και του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα 

πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα για καλλίτερο συνδυασµό των µέσων και των στόχων 

και θα γίνονται το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τα 

εν λόγω προγράµµατα, θα υποβάλλει έκθεση ως προς την πρόοδο και έτσι το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των 

αποφάσεων.  

Αναφορικά µε τις εκθέσεις κατά χώρα οι συστάσεις θα διατυπώνονται υπό µορφή 

γνώµης και θα συνοδεύονται από συστάσεις βασιζόµενες στους γενικούς 

προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής. Το θεµατικό σκέλος θα περιλαµβάνει 

συστάσεις για την απασχόληση και για άλλα επιλεγµένα θεµατικά ζητήµατα 

(επιχειρηµατικό περιβάλλον, καινοτοµία, λειτουργία ενιαίας αγοράς, ενέργεια και 

κλιµατική αλλαγή). 

Οσον αφορά τις 24 ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας αυτές θα αντικατασταθούν από µια µικρή δέσµη νέων κατευθυντήριων 

γραµµών οι οποίες θα παραµείνουν αµετάβλητες µέχρι το 2014, ώστε να δοθεί βάρος 

στην εφαρµογή τους. 



 26 

Τέλος, στην έκθεση της Επιτροπής η ανάπτυξη της συνεργασίας αναφέρεται ως 

ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα προκειµένου να επιτευχθούν οι πέντε κύριοι στόχοι της 

Ευρώπης 2020.  

Η ΟΚΕ αξιολογώντας το σύνολο της διακυβέρνησης θεωρεί ότι όλη η διαδικασία 

της εποπτείας και των συστάσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα µας, ιδίως σήµερα 

που αντιµετωπίζει όχι µόνο τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα (ελλείµµατα, χρέη κτλ.) 

αλλά και σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες όπως στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ανάπτυξη, µε το ποσοστό ανάπτυξης για το 2010 να υπολογίζεται στο  -2%.  

Η ΟΚΕ επίσης αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την έµφαση που δίνεται στην ενίσχυση της 

συνεργασίας, καθώς βασική της θέση αποτελεί το ότι στις ευρωπαϊκές οικονοµίες η 

ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης θα γίνουν πραγµατικότητα, µόνον όταν 

συνεργαστούν στενά, αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη και φυσικά επιδείξουν 

περισσότερη αλληλεγγύη, η οποία δυστυχώς δεν επιδεικνύεται στην πρόσφατη 

δηµοσιονοµική κρίση της χώρας µας. ∆ιότι η έκφραση αλληλεγγύης, ιδίως από τα 

ισχυρότερα Κ-Μ, είναι απαραίτητο συστατικό διατήρησης και προαγωγής µιας ισχυρής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Ευρωπαϊκά Οργανα 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

Σήµερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε θέµατα στρατηγικής. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

θα πρέπει να κατευθύνει τη στρατηγική, αφού αποτελεί τον φορέα που διασφαλίζει την 

ολοκλήρωση των πολιτικών και διαχειρίζεται την αλληλεξάρτηση µεταξύ Κ-Μ και ΕΕ. Το 

Ε.Σ. θα πρέπει να διατηρήσει  µια οριζόντια εποπτεία στην εκτέλεση του προγράµµατος 

Ευρώπη 2020 και να δίνει το βάρος του κατά τις προσεχείς συνόδους του σε επιµέρους 

θέµατα, όπως έρευνα και καινοτοµία, αύξηση της απασχόλησης, ενέργεια και κλιµατική 

αλλαγή, δίνοντας παράλληλα κατευθύνσεις και τα αναγκαία κίνητρα. 

Συµβούλιο Υπουργών 

Ανάλογα µε τις συνθέσεις του το Συµβούλιο Υπουργών, θα µπορούσε να εργαστεί 

για την εφαρµογή του προγράµµατος Ευρώπη 2020 και για την επίτευξη των στόχων 

στους αντίστοιχους τοµείς. Επίσης τα κράτη – µέλη θα πρέπει να πάρουν µια σειρά 

πρωτοβουλιών ώστε να επιταχύνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών πολιτικών για 

βέλτιστες πρακτικές. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί ετησίως τη κατάσταση µε βάση µια 

σειρά από δείκτες που παρουσιάζουν τη συνολική πρόοδο προς τον στόχο της έξυπνης, 

πράσινης και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµίας που επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα 

απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η ΕΕ θα εκδίδει ετήσια 

έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής και θα διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις 

πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ενώ θα υποβάλλει και ειδική 

αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στη ζώνη του Ευρώ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Θέση της ΟΚΕ είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί και πρέπει να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στρατηγική, όχι µόνο µε την ιδιότητα του νοµοθέτη 

αλλά ως κινητήρια δύναµη, κινητοποιώντας τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και τα 

εθνικά κοινοβούλια. Θα µπορούσε για παράδειγµα να εκµεταλλευτεί τις συναντήσεις του 

µε τα Εθνικά Κοινοβούλια των Κ-Μ, για συζήτηση της συνεισφοράς του στην Ευρώπη 

2020 και την κοινοποίηση των απόψεών τους στο επόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πολύ σηµαντικός πρέπει να είναι και ο ρόλος των εθνικών 

περιφερειακών και τοπικών αρχών εφαρµόζοντας την εταιρική σχέση µε τη στενή 

σύνδεση κοινοβουλίων καθώς και κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας 

των πολιτών, συµβάλλοντας στην εκπόνηση και εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων 

µεταρρυθµίσεων. 

Οι προτεραιότητες της Ένωσης φθάνουν πιο κοντά στους πολίτες και ενισχύεται η 

απαιτούµενη ανάληψη ευθύνης για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ευρώπη 

2020, όταν υπάρχει και λειτουργεί ένας διαρκής κοινωνικός διάλογος µεταξύ όλων των 

επιπέδων διακυβέρνησης. ∆υστυχώς, στη χώρας µας, αυτός ο προτεινόµενος διάλογος 

«χωλαίνει» σε πολλά σηµεία και σε όλα τα επίπεδά του και πρέπει να καταβληθεί 

τεράστια προσπάθεια από όλους τους συµµετέχοντες προκειµένου να έχουµε το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ιδιαίτερα χρήσιµη µπορεί να αποδειχθεί η στενότερη επαφή των 

πιο πάνω φορέων µε τη διαδικασία αυτή. Τοµείς όπως η ανταλλαγή βέλτιστων 
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πρακτικών, τα κριτήρια αξιολόγησης και η δικτύωση, µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά 

στο πλαίσιο της ανάγκης για µεταρρυθµίσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχία της νέας στρατηγικής θα εξαρτηθεί, σε 

µεγάλο βαθµό από τη σαφήνεια µε την οποία τα όργανα της ΕΕ, τα Κ-Μ και οι 

περιφέρειες εξηγήσουν στους πολίτες τον λόγο που οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις 

είναι απαραίτητες προκειµένου να διατηρηθεί το βιοτικό µας επίπεδο και διασφαλιστούν 

τα κοινωνικά µας πρότυπα µέχρι το 2020, αλλά και ποια συνεισφορά αναµένουν από 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν. 

Για µια επιτυχή διαδικασία µετασχηµατισµού, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 

θα χρειαστεί µεγαλύτερη εστίαση, σαφείς στόχους και διάφανα κριτήρια αξιολόγησης της 

προόδου. Όλα τα παραπάνω για να γίνουν απαιτείται ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης 

που θα εκµεταλλεύεται   τα µέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. 

 

 

 


