
10881/10 ΠΜ/ριτ 1
DG G I EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06)
(OR. en)

10881/10

CO EUR-PREP 37
ECOFIN 359
COMPET 195
ENV 404
EDUC 113
RECH 226
SOC 411
POLGEN 93

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
του : Συμβουλίου (Ecofin)
προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ecofin της 8ης Ιουνίου 2010.

________________________

Συνημμ.
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Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Ευρώπη 2020

1. Η Ευρώπη 2020 αποτελεί τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση. Αποτελεί το κεντρικό

στοιχείο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χειρότερη οικονομική κρίση που έζησε 

ο πλανήτης από τη δεκαετία του 1930 και που απειλεί τη μακροοικονομική και 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και που χωρίς συνεχιζόμενη πολιτική δράση θα μπορούσε να 

έχει ισχυρό αντίκτυπο στο αναπτυξιακό δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας τα προσεχή έτη.

Η «Ευρώπη 2020» αντιμετωπίζει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της 

μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Προβλέπει το κατάλληλο πλαίσιο 

για την εφαρμογή στρατηγικών εξόδου από βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης, συνδυάζοντας

την έγκαιρη απόσυρση των δημοσιονομικών κινήτρων, μέτρα στήριξης της πραγματικής 

οικονομίας, και τη στήριξη του δημοσιονομικού τομέα με σταδιακή εφαρμογή 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για προώθηση της 

ανάπτυξης. Η στρατηγική αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

συνδέονται με τη δημογραφική γήρανση, την παγκοσμιοποίηση, και την κλιματική αλλαγή, τα 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, που προϋπήρχαν

της οικονομικής κρίσης.

2. Στον πυρήνα της νέας στρατηγικής βρίσκεται το πλαίσιο για ενισχυμένη συνεργασία των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών με βάση την ενισχυμένη εποπτεία των χωρών η 

οποία καλύπτει όλες τις σχετικές μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές με 

ολοκληρωμένο τρόπο. Το ενισχυμένο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διευκολύνει την άμεση 

εφαρμογή στρατηγικών εξόδου και να αντιμετωπίσει την επείγουσα ανάγκη δημοσιονομικής 

εξυγίανσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα μέσω πιο φιλικών προς την 

ανάπτυξη στρατηγικών δημοσιονομικής εξυγίανσης που επικεντρώνονται στον περιορισμό 

των δαπανών, και θα πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών για 

την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων.
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Στόχοι

3. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σημειωθείσα πρόοδο στον καθορισμό των τιμών αναφοράς 
των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της παιδεία και όσον αφορά τους αναπτυξιακούς δείκτες 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Οι πρωταρχικοί στόχοι θα πρέπει να αποτελούν μέρος 
των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι στόχοι πρέπει 
να συνάδουν με τους συνολικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - ανάπτυξη και 
απασχόληση - και με την ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση. Ειδικότερα, ο ενωσιακός 
στόχος σχετικά με την κοινωνική ένταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάσταση της αγοράς 
εργασίας.

4. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ επίσης την επιτευχθείσα πρόοδο των κρατών μελών στον 
προσδιορισμό των εθνικών τους στόχων μετά τη διαδικασία διαλόγου με την Επιτροπή, 
προκειμένου να ελέγχεται η συνοχή μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων. Το 
Συμβούλιο ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες με τις εθνικές αρχές που 
οδηγούν στον καθορισμό ρεαλιστικών και φιλόδοξων εθνικών στόχων στα επόμενα Εθνικά 
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, που ανταποκρίνονται στα μακρο-διαρθρωτικά 
προβληματικά σημεία που έχουν εντοπισθεί στην ανάπτυξη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
προσωρινοί εθνικοί στόχοι φαίνεται να συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τους ενωσιακούς 
στόχους.

5. Το Συμβούλιο ΕΚΤΙΜΑ ότι οι πρωταρχικοί στόχοι θα πρέπει να θεωρηθούν ότι 
αντιπροσωπεύουν τη συνολική πρόοδο για την κατάκτηση του οράματος «Ευρώπη 2020». Το 
Συμβούλιο ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να είναι σύμφωνοι οι εθνικοί πρωταρχικοί στόχοι με τις ακόλουθες 
αρχές:

· Οι εθνικοί στόχοι πρέπει να είναι ταυτόχρονα φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί. Πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τα εθνικά μακρο-διαρθρωτικά αναπτυξιακά προβλήματα και τις 
ειδικές για κάθε χώρα περιστάσεις όσον αφορά την κατάσταση της οικονομικής 
ανάπτυξης καθώς και τις μακροοικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα.

· Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τους εθνικούς τους στόχους χωρίς 
να αναλαμβάνουν δέσμευση για τον επιμερισμό των βαρών. Ωστόσο, στόχος θα πρέπει 
επίσης να είναι η ευρεία συνοχή και συνέπεια μεταξύ των στόχων κάθε κράτους μέλους 
αλλά και σε επίπεδο ΕΕ. Το Συμβούλιο ECOFIN διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τους γενικούς δημοσιονομικούς 
περιορισμούς.



10881/10 ΠΜ/ριτ 4
DG G I EL

· Μολονότι δεν πρόκειται για επιμερισμό των βαρών, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην επίτευξη προόδου· ωστόσο, τα κράτη με σημαντικότερες αποκλίσεις 
θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο προς την επίτευξης του συνολικού στόχου,
παραμένοντας ταυτόχρονα συνεπή προς την απαιτούμενη δημοσιονομική εξυγίανση.

· Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων, δεδομένου ότι 
η επίτευξη ενός στόχου μπορεί να είναι χρήσιμη στην επίτευξη άλλων.

· Η πρόοδος προς τους πρωταρχικούς στόχους θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά, και αν 
κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να διεξάγεται ενδιάμεση επισκόπηση.

6. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε πολιτικές σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο που ενισχύουν συστήματα παροχής κινήτρων για την επίτευξη των στόχων,
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για δημοσιονομική εξυγίανση που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά 
το στόχο σχετικά με το ποσοστό των δαπανών στην Ε&Α (όπου θα πρέπει να αυξηθούν 
κυρίως οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα), το στόχο για κοινωνική ένταξη/καταπολέμηση της 
φτώχειας (όπου η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, π.χ. των νυν κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων, θα πρέπει να συμβάλει κατά το μεγαλύτερο μέρος στη πρόοδο) και 
το στόχο για ενεργειακή απόδοση (όπου οι χρήστες ενέργειας που επωφελούνται από την 
εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει γενικά να επωμίζονται τα πρόσθετα έξοδα των 
επενδύσεων).

Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές

7. Το Συμβούλιο ΕΓΚΡΙΝΕΙ, υπόψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης 
Ιουνίου, την έκθεση σχετικά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής ως 
μέρος των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Οι προτεινόμενοι Γενικοί 
Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής προβλέπουν το ορθό πλαίσιο αναφοράς των 
κρατών μελών και της ΕΕ για τις οικονομικές τους πολιτικές. Το Συμβούλιο ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι 
ΓΠΟΠ αποτελούν τη νομική βάση των συστάσεων ειδικά για κάθε χώρα δυνάμει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 και ως εκ τούτου έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ.
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Κυριότερα προβληματικά σημεία στη βιώσιμη ανάπτυξη

8. Το Συμβούλιο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι σκόπιμο να εντοπιστούν τα πλέον σημαντικά εθνικά 
μακρο-διαρθρωτικά αναπτυξιακά προβλήματα και να σχεδιασθούν πολιτικές για την 
αντιμετώπισή τους, ώστε να παρασχεθούν οι κατάλληλες συνθήκες για βιώσιμη και ισόρροπη 
ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον. Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 
ΤΟΥ για τις σχετικές εργασίες που ανέλαβε η Επιτροπή με τα κράτη μέλη και με την 
Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση της ΟΔΕ και της ΕΟΠ σχετικά με την επισήμανση των πλέον 
σημαντικών εθνικών μακρο-διαρθρωτικών αναπτυξιακών προβλημάτων. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να λάβουν υπόψη τις προτάσεις αυτές κατά τον καθορισμό των προβληματικών 
σημείων στα οικεία Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων.

9. Η αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών σημείων συνεπάγεται τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών πλαισίου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε μακροοικονομικό 
επίπεδο για τη διόρθωση δημοσιονομικών και μακρο-οικονομικών προβλημάτων καθώς και 
εξωτερικών ανισορροπιών. Απαιτεί επίσης πολιτικές για να απελευθερωθούν μοχλοί 
ανάπτυξης με αντίκτυπο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όπως πολιτικές σχετικά με την αγορά 
εργασίας και την αγορά προϊόντων, καθώς και πολιτικές σε θέματα καινοτομίας, Ε&Α, 
κλιματικής αλλαγής και παιδείας. Είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν πολιτικές 
που αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα προβληματικά σημεία και να παρέχουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον

Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και χρονοδιάγραμμα

10. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στο σύνολο της ΕΕ και στην ευρωζώνη ειδικά, που 
περιλαμβάνει προτάσεις ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ευρύτερη 
εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων και των εξελίξεων της ανταγωνιστικότητας εντός 
της ευρωζώνης και πιο ολοκληρωμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ΕΕ.

11. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το έργο της ειδικής ομάδας την οποία συγκρότησε ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναμένει τις προτάσεις της, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση 
του συντονισμού των πολιτικών και την ενδυνάμωση του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.
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12. Το Συμβούλιο ΘΕΩΡΕΙ ότι η εποπτεία δυνάμει της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να οργανωθεί ως εξής:

· Ο τρόπος υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί και να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Όλοι αυτοί οι τομείς πολιτικής θα πρέπει να αναλύονται ολοκληρωμένα· 
ωστόσο, τα μέσα θα πρέπει να παραμένουν σαφώς διακριτά. Η ακεραιότητα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα διασφαλίζεται πλήρως όπως και οι ειδικές 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου ECOFIN κατά την εποπτεία της εφαρμογής του·

· Η εποπτεία θα πρέπει να είναι ευρύτερη, βαθύτερη και αποτελεσματικότερη, δίδοντας 
μεγαλύτερη προσοχή στην ουσία και λαμβάνοντας καλύτερη υπόψη τη διάσταση της 
ευρωζώνης·

· Η εποπτεία θα πρέπει να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και να 

εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή σε ενωσιακή κλίμακα και στην ευρωζώνη συνολικά. Το 

θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω από την ειδική ομάδα. 

· Το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης εκθέσεων και κατευθυντηρίων γραμμών θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας σε εθνικό επίπεδο και να καθιστά 

δυνατή την αξιολόγηση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών κατά την πλέον 

ενδεδειγμένη στιγμή, με παράλληλο σεβασμό του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων.

· Οι αλληλεπιδράσεις και οι συμπληρωματικότητες μεταξύ πολιτικών ενωσιακού και 

εθνικού επιπέδου θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως. 

· Η επικάλυψη των διαδικασιών θα πρέπει να αποφεύγεται και ο φόρτος υποβολής 

εκθέσεων που επιβάλλεται στα κράτη μέλη θα πρέπει να ελαχιστοποιείται.
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13. Το Συμβούλιο ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να επισκοπήσει τα προβληματικά σημεία σε επίπεδο ΕΕ 

που θίγονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες και να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

θεματικοί πυλώνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρτιση συστάσεων πολιτικής για τα 

κράτη μέλη. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί, στο πλαίσιο του διαλόγου με 

τα κράτη μέλη, τη θέσπιση των κατάλληλων πλαισίων αξιολόγησης για το σκοπό αυτό.


