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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 20201,, μιας νέας 
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία, βασιζόμενη στο μεγαλύτερο 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, θα εστιαστεί σε νευραλγικούς τομείς στους οποίους 
απαιτείται δράση ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό διατηρήσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμφώνησε να καθοριστούν οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούν τους κοινούς 
στόχους που θα καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Με βάση 
αυτούς τους στόχους, τα κράτη μέλη [έχουν ορίσει] τους εθνικούς τους στόχους. Από 
πλευράς της, σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την εφαρμογή της στρατηγικής, 
και ιδίως των επτά «εμβληματικών πρωτοβουλιών» της, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην 
ανακοίνωσή της για την Ευρώπη 2020.

Η συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικονομικές 
τους πολιτικές και την προώθηση της απασχόλησης ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τις 
συντονίζουν στα πλαίσια του Συμβουλίου. Σε δύο χωριστά άρθρα, προβλέπει ότι το 
Συμβούλιο θεσπίζει γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (άρθρο 121) και 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (άρθρο 148), ενώ διευκρινίζεται ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη νομική βάση, οι κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση και τις οικονομικές πολιτικές παρουσιάζονται ως δύο χωριστά 
— αλλά εγγενώς αλληλένδετα— νομικά μέσα. 

· Μία σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης - Μέρος Ι των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020·

· Μία απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών - Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων 
γραμμών για την Ευρώπη 2020. 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται από τα προαναφερθέντα νομικά μέσα 
αποτελούν από κοινού τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

Οι «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020» αποτελούν το 
πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και των μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών. Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
περιορισμένες σε αριθμό και αντανακλούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές είναι ολοκληρωμένες για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές τόσο σε 
επίπεδο εθνικό όσο και ΕΕ συμβάλλουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
για την Ευρώπη 2020. Η τήρησή τους με συγχρονισμένο τρόπο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να αξιοποιήσουν τα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα των συντονισμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ. 

  
1 COM(2010) 2020 της 3.3.2010
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Σε αυτήν τη βάση, τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στα 
οποία θα προσδιορίζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα αναλάβουν βάσει της νέας 
στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την επίτευξη των εθνικών στόχων και 
στα μέτρα για την εξάλειψη των προβληματικών σημείων που περιορίζουν τη διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τους ελέγχους της Επιτροπής και τις εργασίες που 
πραγματοποιούνται στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογεί κάθε έτος τη 
συνολική πρόοδο που συντελείται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για την 
εφαρμογή της στρατηγικής. Οι μακροοικονομικές και διαρθρωτικές εξελίξεις και η πρόοδος 
σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και συνολικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα 
εξετάζονται ταυτόχρονα.
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Οι «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020» είναι οι εξής: 

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Εξασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, 
ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής 
οικονομίας 

Κατευθυντήρια γραμμή 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κατευθυντήρια γραμμή 6: Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας 

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας 
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Σύσταση για 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27.4.2010

σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και της Ένωσης

Μέρος Ι των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 
2,

τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα 
κοινού ενδιαφέροντος και τις συντονίζουν στα πλαίσια του Συμβουλίου. Σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε και έθεσε σε εφαρμογή 
μέσα συντονισμού των πολιτικών για τη δημοσιονομική πολιτική (το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης) και μακρο-διαρθρωτικές πολιτικές. 

(2) Η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση και γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για την 
καθοδήγηση των κρατών μελών κατά την κατάρτιση των πολιτικών τους.

(3) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής και της 
γήρανσης του πληθυσμού Η στρατηγική της Λισαβόνας επαναδρομολογήθηκε το 
2005, μετά από ενδιάμεση επανεξέταση που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. 

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη 
δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
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Συμβούλιο θέσπισε το 20052, και αναθεώρησε το 20083 γενικούς προσανατολισμούς 
των οικονομικών πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης. Οι 24 κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και παρουσιάζουν τις βασικές προτεραιότητες για την 
ΕΕ ως σύνολο όσον αφορά τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές 
μεταρρυθμίσεις καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η 
εμπειρία έδειξε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν αρκετά σαφείς 
προτεραιότητες και ότι η αλληλεξάρτησή τους θα έπρεπε να είναι ισχυρότερη. Αυτό 
περιόρισε τον αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών. 

(5) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης και μείωση της δυνητικής παραγωγής με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας4 βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση για μακροοικονομική σταθερότητα. Συνεπώς, 
η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. Η 
κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών. 

(6) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 20205, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη 
από την κρίση, και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις 
αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των 
εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη. 

(7) Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών εξόδου» από την οικονομική κρίση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν φιλόδοξα προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να αρθούν με συντονισμένο τρόπο όταν 
διασφαλιστεί η ανάκαμψη. Τα δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν και να 
συντονιστούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην 
ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της διάδοσης των γνώσεων σε 
όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουν τις 
δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν 

  
2 COM(2005) 141
3 COM(2007) 803
4 COM(2009) 615 της 19.11.2009
5 COM(2010) 2020 της 3.3.2010
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να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η 
πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. 

(9) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη «διατηρήσιμης ανάπτυξης». Διατηρήσιμη ανάπτυξη 
σημαίνει αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, 
οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά, καθώς και δίκαιη κατανομή του κόστους και των 
ωφελειών και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για 
την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πράσινων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
απασχόλησης και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση. 

(10) Τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει, τέλος, να αποσκοπούν 
επίσης στην επίτευξη «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». Ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει 
στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, 
επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς, οι 
μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 
ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα 
με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα 
οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες τις 
περιφέρειες. Συνεπώς, για να μειωθεί η φτώχεια, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας και συγχρόνως η εξασφάλιση κατάλληλης 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης. 

(11) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
εάν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν 
νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και της συμμετοχής της σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

(12) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη 
σειρά πολιτικών τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως και με τον 
ίδιο ρυθμό, ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.
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(13) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλες 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι 
οποίοι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, 
στην εφαρμογή τους και στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

(14) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 και 
αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα 
οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας 
σύστασης, συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης του Συμβουλίου 
[…] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την Ευρώπη 2020». 

(15) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και 
για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αντανακλώντας την αλληλεξάρτηση και την 
εναρμόνισή τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν από το Συμβούλιο στα κράτη μέλη, ή, στην 
περίπτωση των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, για την 
προειδοποίηση που μπορεί να απευθύνει η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή 
πολιτικών, σε περίπτωση που η συνέχεια που δίνεται σε ειδικές κατά χώρα συστάσεις 
είναι ανεπαρκής. 

(16) Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητες μέχρι το 2014, ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή τους.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: 

(1) Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η ΕΕ λαμβάνουν υπόψη στις 
οικονομικές πολιτικές τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα και αποτελούν μέρος των «ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την Ευρώπη 2020». 

(2) Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων τα οποία 
συνάδουν με τους στόχους που ορίζονται στις «ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020».

Βρυξέλλες, 27.4.2010

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Παράρτημα: 
Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της 

Ένωσης

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Εξασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών

Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν στρατηγικές δημοσιονομικής εξυγίανσης βάσει του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ιδίως τις συστάσεις που απευθύνονται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, και/ή σε μνημόνια 
συμφωνίας, στην περίπτωση στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτύχουν εξυγίανση που θα υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό αναφοράς του 0,5 
% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ετησίως σε διαρθρωτικούς όρους έως ότου 
επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει 
να αρχίσει το 2011 το αργότερο, νωρίτερα δε σε ορισμένα κράτη μέλη όπου το επιτρέπει η 
οικονομική κατάσταση, εφόσον οι προβλέψεις της Επιτροπής εξακολουθούν να δείχνουν ότι 
η ανάκαμψη ενισχύεται και καθίσταται αυτοτροφοδοτούμενη.

Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των στρατηγικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, πρέπει 
γενικά να προτιμηθούν οι φόροι που δεν θίγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και να 
δοθεί προτεραιότητα σε τομείς δαπανών που προωθούν την ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση, οι 
δεξιότητες και η απασχολησιμότητα, η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και η καινοτομία καθώς 
και οι επενδύσεις σε δίκτυα, π.χ. Διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, διασυνδέσεις ενέργειας και 
μεταφορών. Στις περιπτώσεις που οι φόροι πρέπει ενδεχομένως να αυξηθούν, αυτό πρέπει να 
γίνει, στο μέτρο του δυνατού, με παράλληλα μέτρα ώστε τα φορολογικά συστήματα να 
καταστούν πιο φιλικά προς την ανάπτυξη με τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την 
εργασία προς άλλες βάσεις, για παράδειγμα προς τις επιζήμιες για το περιβάλλον 
δραστηριότητες. Τα συστήματα φορολογίας και παροχών πρέπει να παρέχουν κίνητρα ώστε η 
εργασία να ανταμείβεται. 

Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, να 
βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων δαπανών και τη διατηρησιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών μέσω στρατηγικής τριών στόχων που θα είναι η ταχεία μείωση του χρέους, η 
μεταρρύθμιση των δημόσιων δαπανών που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση, όπως οι 
δαπάνες υγείας, και η αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση είναι 
οικονομικά βιώσιμες, κοινωνικά επαρκείς και προσιτές. 

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τις δυσβάστακτες μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι 
οποίες οφείλονται κυρίως στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, στις αγορές περιουσιακών 
στοιχείων και στους ισολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη 
που έχουν μεγάλες ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω έλλειψης 
ανταγωνιστικότητας μόνιμου χαρακτήρα ή εποπτικών και φορολογικών πολιτικών, πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια με τη λήψη μέτρων όσον αφορά τη δημοσιονομική 
πολιτική, την εξέλιξη των μισθών, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων 
και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις αγορές εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση, καθώς και όσον αφορά κάθε άλλο σχετικό τομέα. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν τις σωστές συνθήκες-πλαίσιο για τα συστήματα 
διαπραγμάτευσης των μισθών και την εξέλιξη του κόστους εργασίας που πρέπει να είναι 



EL 10 EL

συμβατές με τη σταθερότητα των τιμών, την εξέλιξη της παραγωγικότητας και την ανάγκη να 
μειωθούν οι εξωτερικές ανισορροπίες. Η εξέλιξη των μισθών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορές ως προς τις δεξιότητες και τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να 
ανταποκρίνεται στις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών μιας χώρας όσον αφορά τις 
οικονομικές επιδόσεις. 

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ

Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να θεωρούν τις μεγάλες και εμμένουσες διαφορές 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των ανισορροπιών, όταν είναι 
απαραίτητο. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που έχουν μεγάλα και εμμένοντα 
ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα οποία οφείλονται σε έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας μόνιμου χαρακτήρα πρέπει να επιτύχουν σημαντική ετήσια μείωση σε 
διαρθρωτικούς όρους. Τα κράτη μέλη αυτά πρέπει επίσης να θέσουν ως στόχο τη μείωση του 
πραγματικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να λάβουν μέτρα για 
την άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στην ιδιωτική εγχώρια ζήτηση. Ομοίως, τα κράτη 
μέλη αυτά πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε μορφής μακροοικονομικής 
ανισορροπίας όπως η υπερβολική συσσώρευση ιδιωτικού χρέους και η απόκλιση των 
ποσοστών πληθωρισμού. Γι’ αυτό τον λόγο οι μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει να 
παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ομάδας του ευρώ (Eurogroup), η οποία θα πρέπει να 
προτείνει διορθωτικά μέτρα, όταν είναι απαραίτητο.

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, 
ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής 
οικονομίας 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα εθνικά (και περιφερειακά) συστήματα Ε&Α και 
καινοτομίας, εξασφαλίζοντας κατάλληλες και αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις και 
μεριμνώντας ώστε αυτές να συμβάλουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως π.χ. η ενέργεια, η αποδοτικότητα 
στη χρήση των πόρων, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική συνοχή, η γήρανση του πληθυσμού, 
η υγεία και η ασφάλεια). Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προωθήσουν την αριστεία και την 
έξυπνη εξειδίκευση, να ενισχύσουν την επιστημονική αξιοπιστία των μελετών, τη συνεργασία 
μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του 
τριτογενούς τομέα, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και διεθνώς, και να εξασφαλίσουν τη 
δημιουργία υποδομών και δικτύων που προωθούν τη διάδοση των γνώσεων. Η διακυβέρνηση 
των ερευνητικών ιδρυμάτων πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικότερα τα εθνικά ερευνητικά συστήματα. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί η πανεπιστημιακή έρευνα, να αναπτυχθούν οι υποδομές παγκόσμιας 
εμβέλειας και να προωθηθούν οι ελκυστικές σταδιοδρομίες και η κινητικότητα των 
ερευνητών. Τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και τα καθεστώτα ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων πρέπει να προσαρμοστούν και να απλουστευθούν ώστε να διευκολύνουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία, τη μεταβίβαση γνώσης και τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν τις πολιτικές τους για την Ε&Α και την καινοτομία σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες συγκέντρωσης των δημόσιων και 
ιδιωτικών πόρων σε τομείς με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, να εκμεταλλευθούν τις 
συνέργειες με τους πόρους της ΕΕ ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να φθάσουν σε επαρκή 
κλίμακα και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός. 
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Τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν την καινοτομία σε όλες τις σχετικές πολιτικές και να 
προωθήσουν την καινοτομία υπό την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής καινοτομίας). Για να προωθήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες-πλαίσιο — ιδίως όσον αφορά 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις ανταγωνιστικές και ανοικτές αγορές — να συνδυάσουν τα 
φορολογικά κίνητρα και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με μέτρα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ιδιωτική χρηματοδότηση (μεταξύ άλλων σε επιχειρηματικά κεφάλαια), να 
τονώσουν τη ζήτηση, ιδιαίτερα στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας (ιδίως μέσω 
δημοσίων συμβάσεων και διαλειτουργικών προτύπων), να προωθήσουν φιλικές προς την 
καινοτομία αγορές και ρυθμίσεις και να παράσχουν αποτελεσματική και προσιτή οικονομικά 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 8 και 9, τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την απόκτηση από τα άτομα ευρέως φάσματος 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καινοτομία σε όλες τις μορφές της, και θα πρέπει 
να διασφαλίσουν επαρκή προσφορά πτυχιούχων από τους κλάδους των φυσικών επιστημών, 
των μαθηματικών και της μηχανολογίας. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την διάδοση και ανάπτυξη του Διαδικτύου υψηλής 
ταχύτητας, που αποτελεί βασικό μέσο για την πρόσβαση στη γνώση και τη συμμετοχή στη 
δημιουργία της. Επίσης πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες-πλαίσιο για την 
ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που παρέχει ευρεία πρόσβαση σε επιγραμμικά 
περιεχόμενα και υπηρεσίες. Η δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής και 
αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να στοχεύουν σε τομείς που δεν καλύπτονται από ιδιωτικές 
επενδύσεις. Οι πολιτικές πρέπει να σέβονται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να μειωθεί το κόστος της ανάπτυξης των δικτύων, 
συντονίζοντας τα δημόσια έργα, να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση 
σύγχρονων και προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υπογραφής, της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας και της ηλεκτρονικής πληρωμής, να στηρίξουν την ενεργό συμμετοχή στην 
ψηφιακή κοινωνία, μεταξύ άλλων με τα μέσα επικοινωνίας και την ψηφιακή μόρφωση, και να 
προωθήσουν κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους εθνικούς 
τους στόχους, είναι να επενδυθεί, έως το 2020, το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ στην Ε&Α. Επί του 
παρόντος μελετάται δείκτης που θα αντικατοπτρίζει την ένταση Ε&Α και καινοτομίας. 

Κατευθυντήρια γραμμή 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Τα κράτη μέλη πρέπει να αποσυνδέσουν την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, 
μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και χρησιμοποιώντας 
αποτελεσματικότερα τους φυσικούς τους πόρους. Για να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα σε ένα πλαίσιο ολοένα μεγαλύτερων παγκοσμίως περιορισμών όσον αφορά τις 
εκπομπές άνθρακα και τη χρήση πόρων, πρέπει να υλοποιήσουν τις απαραίτητες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για να μειώσουν τις εκπομπές, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν ευρέως τα μέσα που βασίζονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της 
φορολογίας, προκειμένου να στηρίξουν την πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση, να δώσουν 
κίνητρα για τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρών, ανθεκτικών στην 
κλιματική αλλαγή τεχνολογιών και να προωθήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
οικολογική καινοτομία. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τις επιζήμιες για το 
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περιβάλλον επιδοτήσεις και να μεριμνήσουν για τη δίκαιη κατανομή του κόστους και των 
κερδών τους, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στα άτομα με κοινωνικές ανάγκες. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κανονιστικά, μη κανονιστικά και φορολογικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προτύπων απόδοσης για τα προϊόντα και τα κτίρια, 
τις επιδοτήσεις, τα προτιμησιακά δάνεια και τις «πράσινες δημόσιες συμβάσεις», για να 
παράσχουν κίνητρα για αποτελεσματική ως προς το κόστος προσαρμογή των προτύπων 
παραγωγής και κατανάλωσης, να προωθήσουν την ανακύκλωση, να επιτύχουν τη μετάβαση 
προς μια οικονομία αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και να προχωρήσουν προς την απαλλαγή των μεταφορών και της παραγωγής ενέργειας από 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές συνέργειες 
στον τομέα αυτόν. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν έξυπνες, αναβαθμισμένες και 
πλήρως διασυνδεόμενες υποδομές μεταφορών και ενέργειας, να χρησιμοποιήσουν τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4, να 
εξασφαλίσουν αύξηση της παραγωγικότητας και συντονισμένη εφαρμογή των σχεδίων 
υποδομών και να στηρίξουν την ανάπτυξη ανοικτών, ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων 
αγορών δικτύων. Τα κράτη μέλη πρέπει να κινητοποιήσουν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για 
να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους εθνικούς 
τους στόχους, είναι να μειωθούν, έως το 2020, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι6· να 
αυξηθεί το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική μας κατανάλωση ενέργειας 
σε 20% και να αυξηθεί κατά 20% η ενεργειακή απόδοση.

Κατευθυντήρια γραμμή 6: Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών για τους 
πολίτες και τους καταναλωτές. Πρέπει να δημιουργήσουν προβλέψιμες συνθήκες-πλαίσιο και 
να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία, το άνοιγμα και την ανταγωνιστικότητα των 
αγορών αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως με την προώθηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς 
και της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των 
κανόνων ανταγωνισμού και με την ανάπτυξη της απαραίτητης υλικής υποδομής. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον εκσυγχρονίζοντας 
τη δημόσια διοίκηση, περιορίζοντας τις διοικητικές επιβαρύνσεις, μεταξύ άλλων με την 
περαιτέρω ανάπτυξη των διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
καταργώντας τα φορολογικά εμπόδια, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
σύμφωνα με την αρχή της «Small Business Act» για την Ευρώπη (μιας πρωτοβουλίας για τις 
μικρές επιχειρήσεις) και της «Προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», εξασφαλίζοντας τη 
σταθερότητα και την ολοκλήρωση των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, βελτιώνοντας τους όρους εφαρμογής 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προωθώντας τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και την 
επιχειρηματικότητα. Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να παρέχουν 

  
6 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10-11 Δεκεμβρίου 2009 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ως μέρος μιας 

παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, η ΕΕ επαναλαμβάνει την υπό 
όρους προσφορά της να προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση κατά 30% έναντι των επιπέδων του 1990, 
αρκεί και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευθούν για συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες που τους 
αναλογούν.
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κίνητρα για καινοτομία, ιδίως για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με τις αρχές του ανοίγματος των 
αγορών, της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν μια σύγχρονη, διαφοροποιημένη, ανταγωνιστική 
βιομηχανική βάση που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και την ενέργεια, εν μέρει 
διευκολύνοντας κάθε απαραίτητη αναδιάρθρωση και με πλήρη τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού της ΕΕ και άλλων σχετικών κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να κινητοποιήσουν πλήρως τους πόρους της ΕΕ. Πρέπει να συνεργαστούν στενά με τη 
βιομηχανία και τους ενδιαφερομένους, ώστε να συμβάλουν στο να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό 
ρόλο και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια διατηρήσιμη ανάπτυξη, ιδίως 
με την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον προσδιορισμό των προβληματικών 
σημείων και την πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών.


