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Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρώπη 

2020, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ECOFIN στις 16 Μαρτίου 2010.

______________________

Συνημμ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ευρώπη 2020

Συμπεράσματα του Συμβουλίου
Στόχοι και προτεραιότητες

1. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - μια 
στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Η ανακοίνωση 
παρέχει ένα πρόσφορο πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη για την έξοδο 
από την κρίση και για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής 
οικονομίας καθώς και των μακροοικονομικών προκλήσεων που έχουν αυξηθεί με την κρίση. 
Εν γένει η προσέγγιση ανταποκρίνεται καλά στις απόψεις που εκφράσθηκαν κατά το 
Συμβούλιο Ecofin της 2ας Δεκεμβρίου 2009 στο πλαίσιο της «Στρατηγικής της Λισσαβώνας 
μετά το 2010».

2. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ πρέπει να προσανατολισθεί σταθερά σε μια ανοδική οδό 
βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης και ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τις τρεις 
προτεινόμενες προτεραιότητες της «Ευρώπης 2020 - μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Το Συμβούλιο ΚΡΙΝΕΙ ότι οι «πρωτοπόρες 
πρωτοβουλίες» που έχει ορίσει η Επιτροπή παρέχουν μια ικανοποιητική βάση 
προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες εστιάζονται στους 
ενδεικνυόμενους τομείς.

3. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ επίσης ότι η αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας 
και η επάνοδος των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών σε μια βιώσιμη οδό 
αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και ότι η ανάπτυξη είναι 
σημαντική για τη στήριξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο 
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική εξυγίανση στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πρέπει να συμβαδίζουν και 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη εξασφάλισης της πλήρους τήρησης των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών περιορισμών καθότι αποτελούν προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των κοινωνικών μας μοντέλων.

4. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η Στρατηγική 2020 θα πρέπει να γίνει μια ατζέντα για όλα τα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αφετηρίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας, η οποία θα προωθεί την ανάπτυξη για όλους.
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Εξάλλου, ΚΡΙΝΕΙ ότι η Στρατηγική θα συμβάλει στην υποστήριξη της οικονομικής, της 
κοινωνικής και της εδαφικής συνοχής μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών της ΕΕ.

Κινητοποίηση μέσων στο επίπεδο της ΕΕ

5. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόταση κινητοποίησης των ενωσιακών πολιτικών και 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και χρηματοοικονομικών μέσων 
(συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή), για την επιδίωξη των στόχων ΕΕ2020. 
Το Συμβούλιο, ειδικότερα, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την πρόταση:
· για την πλήρη αξιοποίηση της πολιτικής της ενιαίας αγοράς προκειμένου να μειωθεί ο 

κατακερματισμός και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες,

· για την ανάπτυξη ισχυρής εξωτερικής οικονομικής ατζέντας, και
· για τη βελτίωση των μέσων που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της Ευρώπης -

2020. Εν προκειμένω, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της 
ανάπτυξης των υφισταμένων κοινοτικών μέσων πολιτικής και στην ευθυγράμμιση των 
προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, χωρίς να 
προκαταλαμβάνονται οι επικείμενες συζητήσεις σχετικά με το νέο χρηματοοικονομικό 
πλαίσιο· και με το σχεδιασμό καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως με προτάσεις 
σε συνεργασία με την Ομάδα ΕΤΕπ για τον εξορθολογισμό και την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ και της χρηματοδότησης της Ομάδας 
ΕΤΕπ.

Στρατηγικές εξόδου και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

6. Το Συμβούλιο ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η Στρατηγική Ευρώπη 2020, ως επακόλουθο της κρίσης, 
πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση την οποία συνιστά ο αναπροσανατολισμός των 
πολιτικών από τη διαχείριση της κρίσης προς την εισαγωγή μεσοπρόθεσμων και πλέον 
μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών και ενισχύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης. Το Συμβούλιο έχει ήδη αναλάβει 
ενεργό ρόλο συμφωνώντας όσον αφορά αρχές για μια συντονισμένη στρατηγική για την 
απόσυρση των δημοσιονομικών κινήτρων και των μέτρων στήριξης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και τη χρονική ακολουθία της σταδιακής 
κατάργησης των βραχυπρόθεσμων μέτρων που σχετίζονται με την κρίση στις αγορές 
εργασίας και προϊόντων. Το Συμβούλιο ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να εξακολουθήσει να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των στρατηγικών εξόδου στους διάφορους τομείς.

7. Το Συμβούλιο ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι πρέπει να αρχίσουν να προσδιορίζονται οι τομείς που 
συνιστούν σημεία συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, για την ανάπτυξη σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και να σχεδιάζονται πολιτικές που θα παρέχουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον.
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Αυτό θα συμβάλει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συνεργασθεί 
περαιτέρω με τα κράτη μέλη και με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και με την 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, με βάση τα υφιστάμενα αναλυτικά πλαίσια, ώστε 
να συμβάλει στον προσδιορισμό των μεγαλύτερων σημείων συμφόρησης που αντιμετωπίζει η 
ανάπτυξη κάθε κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγκαίρως για το Συμβούλιο Ecofin 
του Ιουνίου.

8. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιμο να αρχίσει αμέσως η υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να δρομολογηθούν αμελλητί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
χαμηλού κόστους και οι οποίες θα έχουν περιορισμένο κίνδυνο να επιφέρουν αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην παρούσα συγκυρία (π.χ. επί των 
δημοσιονομικών πλαισίων, επί της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, επί των συντάξεων 
και άλλων επιδομάτων, επί των πολιτικών για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και επί των 
πρωτοβουλιών για τη μείωση αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου). Επί πλέον, θα πρέπει να 
μελετηθούν άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, λόγου χάρη στην αγορά εργασίας.

Στόχοι

9. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόταση για τον καθορισμό πέντε πρωταρχικών στόχων για 
την ΕΕ που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020, και για τη μετάφρασή τους σε εθνικούς 
στόχους. Όσον αφορά την επιλογή των πρωταρχικών στόχων, το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι 
είναι σκόπιμο αφενός οι στόχοι να έχουν ως γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων και 
αφετέρου να εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πρωταρχικών στόχων και μεταξύ 
των στόχων ενωσιακού και εθνικού επιπέδου. Το Συμβούλιο, εξάλλου, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ 
την ανάγκη σαφούς διασύνδεσης με την ενίσχυση της παραγωγικότητας και με την ανάπτυξη 
και την απασχόληση καθώς και την ανάγκη να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας. Το 
Συμβούλιο ΚΡΙΝΕΙ ότι θα πρέπει να μελετηθεί επειγόντως ο καθορισμός ενός ευρύτερου 
δείκτη που θα αντικατοπτρίζει την Ε&Α και την καινοτομία. Θα πρέπει να μελετηθεί 
περαιτέρω η αρχή και ο ορθός σχεδιασμός πιθανού στόχου κοινωνικής ένταξης. Απαιτείται 
περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων των τιμών αναφοράς σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο
που θα βασίζεται σε διαδικασία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών 
και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές θέσεις εκκίνησης και περιστάσεις.

10. Το Συμβούλιο ΣΥΝΙΣΤΑ η πορεία για την επίτευξη των ενωσιακών και των εθνικών στόχων 
να παρακολουθείται σε ετήσια βάση τουλάχιστον, και με αυστηρό πνεύμα από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο με βάση τις συμβολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων συνθέσεων 
του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να θέλει να μελετήσει το ενδεχόμενο 
καθορισμού ενδιάμεσων στόχων στην πορεία για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
καθορισθεί για το 2020.
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Διακυβέρνηση

11. Το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που προτείνεται 
για την Ευρώπη 2020. Το Συμβούλιο ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την προσέγγιση που συνίσταται στην 
επιδίωξη της νέας ατζέντας μεταρρυθμίσεων μέσω ενωσιακών και εθνικών πρωτοβουλιών, 
καθώς και στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων, στο πλαίσιο θεματικής προσέγγισης, 
αφενός, και μέσω αποτελεσματικής επιτήρησης της χώρας, με εστίαση στην υλοποίηση 
στρατηγικών εξόδου· μακροοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένων μακροοικονομικών ανισορροπιών και 
μακροοικονομικής σταθερότητας·και εξασφαλίζοντας βιώσιμα δημόσια οικονομικά, 
αφετέρου. Ειδικότερα, το Συμβούλιο ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την ενεργό συμμετοχή και οικείωση 
από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφενός με τη συζήτηση σε τακτική βάση των 
ζητημάτων αυτών και για την παροχή πολιτικής καθοδήγησης σε μεμονωμένους τομείς 
πολιτικής και αφετέρου για την εκτίμηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρώπης 2020.

12. Το Συμβούλιο ΚΡΙΝΕΙ ότι ο χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα πρέπει να εκτιμηθεί ούτως 
ώστε να ενισχυθεί η συνολική συνοχή και συνέπεια των πολιτικών συμβουλών προς τα κράτη 
μέλη. Το Συμβούλιο ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τις στενές πολιτικές διασυνδέσεις μεταξύ 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημόσιων οικονομικών: οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
συμβάλλουν σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά τόσο άμεσα (π.χ. συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις) όσο και έμμεσα με την υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

13. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι κατά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο των Γενικών 
Προσανατολισμών Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ, Άρθρο 121, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης), θα εστιασθούν στην παροχή πολιτικών συμβουλών για την αντιμετώπιση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· και για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν βασικούς μοχλούς της ανάπτυξης. Το 
Συμβούλιο ΘΑ διερευνήσει τρόπους και μέσα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω κατά 
χώρα συστάσεις στο πλαίσιο των ΓΠΟΠ είναι σύμφωνες με τα εθνικά και ενωσιακά 
δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς των δημόσιων οικονομικών. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί γενική συνέπεια και συνοχή μεταξύ του μακρο/δημοσιονομικού πλαισίου και 
των θεματικών ατζεντών, το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόταση να εξετασθούν, στο 
πλαίσιο των ΓΠΟΠ, συστάσεις για τα προτεινόμενα θεματικά ζητήματα που έχουν 
σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις.

14. Το Συμβούλιο ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ενισχυμένη επιτήρηση των χωρών θα είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Το 
εγχείρημα αυτό περιλαμβάνει αφενός την έκδοση ακριβέστερων και αμερόληπτων 
συστάσεων πολιτικής προς τα κράτη μέλη και στενότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των 
συστάσεων από ό,τι κατά το παρελθόν.
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Θα απαιτηθεί επίσης στενός συντονισμός των στρατηγικών εξόδου για τη διασφάλιση της 
συνοχής και την αποφυγή των αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ.

15. Λόγω της ύπαρξης στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης αρνητικών δευτερογενών 
επιπτώσεων, το Συμβούλιο ΚΡΙΝΕΙ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει στενότερος 
συντονισμός των στρατηγικών εξόδου, ισχυρότεροι μηχανισμοί παρακολούθησης στον τομέα 
της επιτήρησης των χωρών και παροχή ειλικρινέστερων συμβουλών πολιτικής εντός της 
ζώνης ευρώ ώστε να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία της ΟΝΕ. Εν προκειμένω, η Συνθήκη 
της Λισσαβώνας (άρθρο 136) έχει ανοίξει νέες δυνατότητες. Το Συμβούλιο ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ 
στις προτάσεις της Επιτροπής για ένα πιο τυποποιημένο πλαίσιο που θα υποβληθούν 
εγκαίρως για το Συμβούλιο Ecofin του Ιουνίου.

16. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιμο να καταρτισθούν διαφανή τεκμηριωμένα πλαίσια 
αξιολόγησης ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της επιτήρησης τόσο σε επίπεδο 
χώρας όσο και στο επίπεδο των θεματικών πυλώνων καθώς και συνεκτικές συστάσεις και 
ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής να συμβάλει ώστε τα πλαίσια αυτά να 
καταρτισθούν εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

17. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ περαιτέρω ότι πρέπει να εξεταστεί η ενίσχυση της ενωσιακής 
διάστασης και ο έλεγχος των ενωσιακών μέσων προκειμένου να επιτευχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα σε ενωσιακό επίπεδο και να ενισχυθεί περαιτέρω η παρακολούθηση της 
προόδου των δράσεων στο επίπεδο της ΕΕ, ώστε να εξασφαλισθεί γνήσιο, συγκεκριμένο και 
συντονισμένο θεματολόγιο πολιτικής και ώστε η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών της 
ΕΕ και των εθνικών πολιτικών να αλληλοενισχύονται.

Επικοινωνία

18. Το Συμβούλιο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ, επίσης, τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της στήριξης 
από μέρους του κοινού για την επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων. 
Προς τούτο, το Συμβούλιο ΚΡΙΝΕΙ ότι η παροχή συμβουλών πολιτικής θα πρέπει να γίνεται 
δημοσία. Εξάλλου, η πορεία για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 καθώς και άλλων βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται, με βάση τους κατάλληλους δείκτες που θα συνδέονται στενά με την 
επίτευξη των τελικών στόχων.
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Τελικές παρατηρήσεις

19. Το Συμβούλιο (Ecofin) ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟ να διεξαγάγει περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τη 

δομή διακυβέρνησης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, μεταξύ άλλων για την κατάρτιση των 

νέων ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών με βάση πρόταση της Επιτροπής την οποία 

θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Το Συμβούλιο (Ecofin) ΕΙΝΑΙ επίσης 

ΠΡΟΘΥΜΟ:

· να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εφόσον του ζητηθεί, παρέχοντάς του 

στρατηγική καθοδήγηση, μεταξύ άλλων για την πιθανή διεξαγωγή Ετήσιας 

Οικονομικής Διάσκεψης Κορυφής,

· να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στην προτεινόμενη οργάνωση 

μακρο-διαρθρωτικής οικονομικής επιτήρησης των χωρών στο πλαίσιο της Ευρώπης 

2020, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνοχή και τη συνέπεια των πολιτικών 

στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, ιδίως όσον αφορά την αυστηρή τήρηση των 

μακροοικονομικών και δημοσιονομικών περιορισμών των κρατών μελών,

· να συνεργασθεί στενά με άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου για την παροχή αναλυτικής 

στήριξης για τις μεμονωμένες πρωτοπόρες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του θεματικού 

πυλώνα της νέας στρατηγικής, και

· να αναπτύξει και να διενεργήσει μακρο-διαρθρωτική επιτήρηση των χωρών, 

εστιάζοντας σε ζητήματα δημόσιων οικονομικών, ανισορροπίες και δυνητικούς 

μοχλούς ανάπτυξης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη παράπλευρα αποτελέσματα.

Τέλος, το Συμβούλιο ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τη χρησιμότητα της διεξαγωγής ενδιάμεσης 

επισκόπησης της Στρατηγικής το 2013/14.

________________


