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Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2010 

Eυρώπη 2020: Η Επιτροπή προτείνει νέα οικονοµική 
στρατηγική για την Ευρώπη.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήµερα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε 
στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιµασία της οικονοµίας της ΕΕ 
για την επόµενη δεκαετία. Η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις κύριους µοχλούς 
ανάπτυξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν µε συγκεκριµένες δράσεις σε επίπεδο 
ΕΕ και κρατών µελών: έξυπνη ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της 
καινοτοµίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής κοινωνίας), βιώσιµη 
ανάπτυξη (βελτίωση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο 
της παραγωγικής διαδικασίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς µας) και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς (αύξηση της συµµετοχής στην αγορά 
εργασίας και ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων και της καταπολέµησης 
της φτώχειας). Ο αγώνας αυτός για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
πρέπει να γίνει αποδεκτός ως προτεραιότητα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο 
και επιβάλλει τη συστράτευση όλων των ενδιαφεροµένων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τίθενται πέντε στόχοι, βάσει των οποίων καθορίζεται το σηµείο στο 
οποίο θα πρέπει να φθάσει η ΕΕ έως το 2020 και σε συνάρτηση µε τους 
οποίους είναι δυνατό να εκτιµηθεί η πρόοδος που συντελείται.  

Ο πρόεδρος Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" 
περιλαµβάνει το τι πρέπει να πράξουµε σήµερα και αύριο για να επαναφέρουµε την 
οικονοµία της ΕΕ σε υγιή τροχιά. Η κρίση έφερε στην επιφάνεια θεµελιώδη ζητήµατα 
και µη βιώσιµες τάσεις, που δεν µπορούµε πλέον να παραγνωρίζουµε. Η Ευρώπη 
χαρακτηρίζεται από ένα έλλειµµα ανάπτυξης, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το µέλλον 
µας. Πρέπει να καταβάλουµε αποφασιστικές προσπάθειες για να θεραπεύσουµε τις 
αδυναµίες µας και να εκµεταλλευτούµε τα πολλά ισχυρά µας σηµεία. Καλούµαστε να 
οικοδοµήσουµε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο, βασισµένο στη γνώση, σε µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα και σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Ο αγώνας 
αυτός απαιτεί τη συστράτευση όλων των ενδιαφεροµένων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.»  

Καταρχάς, η Ευρώπη πρέπει να αντλήσει διδάγµατα από την παγκόσµια οικονοµική 
και χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι οικονοµίες µας είναι πλέον αλληλένδετες κατά τρόπο 
αναπόδραστο. Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσµατικά 
στις παγκόσµιες προκλήσεις µε µεµονωµένες ενέργειες. Είµαστε πιο ισχυροί όταν 
καταβάλλουµε από κοινού προσπάθειες και, για τον λόγο αυτό, η επιτυχής έξοδος 
από την κρίση εξαρτάται από τον στενό συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι µια «χαµένη δεκαετία», 
που θα χαρακτηρίζεται από σχετικά φθίνουσα πορεία, µονίµως χωλαίνουσα 
ανάπτυξη και διαρθρωτικά υψηλή ανεργία.  
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Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει, εποµένως, ένα όραµα για µια κοινωνική 
οικονοµία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόµενη δεκαετία και βασίζεται σε 
τρεις συναρθρωµένους και αλληλοενισχυόµενους τοµείς προτεραιότητας: έξυπνη 
ανάπτυξη, µε τη θεµελίωση της οικονοµίας στη γνώση και την καινοτοµία· βιώσιµη 
ανάπτυξη, µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα που θα αξιοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους που διαθέτει· και ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισµούς, η οποία θα προάγει µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης και 
θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.  

Η πρόοδος που συντελείται 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 συγκεκριµένα σηµεία εκκίνησης:  

- Το 75 % του πληθυσµού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να εργάζεται. 
- Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α. 
- Οι στόχοι «20/20/20» που έχουν τεθεί για το κλίµα και την ενέργεια θα πρέπει να 

επιτευχθούν. 
- 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. 

- Θα πρέπει να µειωθούν κατά 20 εκατοµµύρια τα άτοµα που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας. 

 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Επιτροπή προτείνει ένα 
θεµατολόγιο µε την ονοµασία «Ευρώπη 2020», το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά 
εµβληµατικών πρωτοβουλιών. Η υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών αποτελεί 
κοινή προτεραιότητα, και θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα: 
οργανισµών που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ, κρατών µελών και τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. 

- Ένωση καινοτοµίας  - επανεστίαση της πολιτικής Ε&Α και καινοτοµίας σε 
µείζονες προκλήσεις, µε ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ επιστήµης 
και αγοράς ούτως ώστε οι εφευρέσεις να µετατρέπονται σε προϊόντα. 
Παραδείγµατος χάρη, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα επέτρεπε στις 
επιχειρήσεις να εξοικονοµήσουν 289 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.  

- Νεολαία σε κίνηση – βελτίωση της ποιοτικής στάθµης και της διεθνούς 
ελκυστικότητας του συστήµατος ανώτερης εκπαίδευσης της Ευρώπης µε την 
προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και των επαγγελµατιών νεαρής 
ηλικίας. Ένα χειροπιαστό µέτρο εν προκειµένω θα ήταν να καταστούν οι κενές 
θέσεις εργασίας σε όλα τα κράτη µέλη περισσότερο προσπελάσιµες για τους 
ενδιαφερόµενους απανταχού στην Ευρώπη και να αναγνωρίζονται δεόντως τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η επαγγελµατική πείρα.  

- Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη – επίτευξη βιώσιµων οικονοµικών και 
κοινωνικών ωφελειών χάρη σε µια ψηφιακή ενιαία αγορά βασισµένη στο 
∆ιαδίκτυο πολύ υψηλών ταχυτήτων. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει µέχρι το 2013 
να διαθέτουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.  

- Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους της – στήριξη της 
µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα η οποία χρησιµοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους που διαθέτει. Η Ευρώπη θα πρέπει να προσηλωθεί 
στους στόχους που έχει θέσει για το 2020 σε ό,τι αφορά την παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε, 
µέχρι το 2020, µείωση κατά 60 δισεκατοµµύρια ευρώ του ποσού που δαπανάται 
για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
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- Μια βιοµηχανική πολιτική για πράσινη ανάπτυξη – παροχή βοήθειας στη 

βιοµηχανική βάση της ΕΕ έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική στον κόσµο που θα 
προκύψει µετά την κρίση, µε την προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και την 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθούν εκατοµµύρια 
νέες θέσεις εργασίας.  

- Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας – δηµιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας, µε επιδίωξη την άνοδο 
των επιπέδων απασχόλησης και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 
κοινωνικών µας µοντέλων, σε µια περίοδο κατά την οποία συνταξιοδοτούνται 
όσοι γεννήθηκαν την εποχή της µεταπολεµικής δηµογραφικής έκρηξης· και 

- Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας – διασφάλιση της 
οικονοµικής, κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής, µε την παροχή συνδροµής 
σε φτωχά και κοινωνικώς αποκλεισµένα άτοµα, έτσι ώστε να µπορούν να 
διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. 

 
Η φιλοδοξία της «Ευρώπης 2020» σηµαίνει ότι το ηγετικό πνεύµα και η ανάληψη 
ευθύνης πρέπει να ανυψωθούν σε νέο επίπεδο. Η Επιτροπή καλεί τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων να ενστερνισθούν τη νέα αυτή στρατηγική και να την 
εγκρίνουν κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Συγχρόνως θα αναβαθµιστεί ο 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Οι µέθοδοι διακυβέρνησης θα ενισχυθούν προκειµένου να διασφαλίζεται ο 
µετασχηµατισµός των δεσµεύσεων σε έµπρακτα και αποτελεσµατικά µέτρα. Η 
Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο. Οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και 
αξιολόγησης στο πλαίσιο τόσο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσο και του 
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης («ΣΣΑ») θα διεξάγονται ταυτόχρονα (χωρίς 
ωστόσο να παύσουν να αποτελούν διακριτούς µηχανισµούς), προκειµένου να 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη συνεκτικότητα. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει σε 
αµφότερες τις στρατηγικές να κατατείνουν στην επίτευξη παρεµφερών 
µεταρρυθµιστικών στόχων, χωρίς να χάνουν τη λειτουργική τους αυτοτέλεια. 

 

Further information : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
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