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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευρώπη 2020 – δηµόσια διαβούλευση
Πρώτη επισκόπηση των απαντήσεων
Η δηµόσια διαβούλευση για την Ευρώπη 2020, την οποία άρχισε η Επιτροπή στις 24
Νοεµβρίου 2009, έληξε επισήµως στις 15 Ιανουαρίου 2010. Από τότε υποβλήθηκε ακόµη
σηµαντικός αριθµός παρατηρήσεων. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή έχει λάβει πολύ
περισσότερες από 1500 παρατηρήσεις από ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων µερών: κράτη
µέλη, οργανώσεις της ΕΕ και εθνικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, τόσο από την ΕΕ
όσο και από τα κράτη µέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και
επαγγελµατικές οµοσπονδίες, µεµονωµένες εταιρείες, ΜΚΟ, οµάδες προβληµατισµού,
εκπροσώπους του ακαδηµαϊκού χώρου και πολυάριθµους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης
ανταποκρίθηκαν ορισµένες τρίτες χώρες και ενδιαφερόµενοι.
Πολλές από τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν είναι ουσιαστικές και πλούσιες σε απόψεις και
προοπτικές. Η Επιτροπή καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες να αναλύσει αυτές τις απαντήσεις,
ώστε να µπορέσει να τις λάβει υπόψη στην προετοιµασία των προτάσεών της που θα
συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Αν και θα χρειαστεί κάπως περισσότερος χρόνος για
να περατωθεί η ανάλυση, η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να παράσχει προκαταρκτικές
ενδείξεις όσον αφορά τις βασικές τάσεις που προκύπτουν από τη διαβούλευση πριν από
το άτυπο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που θα συνέλθει στις 11 Φεβρουαρίου. Αναλυτικότερη
επισκόπηση των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης θα υπάρχει σε λίγες εβδοµάδες.
1. Κράτη µέλη:
Όλα τα κράτη µέλη συνέβαλαν στη διαβούλευση.
Γενικά, τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ευρέως τις θεµατικές προτεραιότητες (ανάπτυξη από
την απόκτηση γνώσεων, κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς και πιο πράσινη και ανταγωνιστική
οικονοµία) που προτείνονταν στο έγγραφο της διαβούλευσης. Στο σηµερινό πλαίσιο
οικονοµικής κρίσης και αυξανόµενης ανεργίας, πολλά κράτη µέλη τονίζουν τη σηµασία να
διατηρηθεί η εστίαση της Ευρώπης 2020 στην (έξυπνη) ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας. Τα µισά περίπου από τα κράτη µέλη εγκρίνουν σαφώς τους ισχυρούς δεσµούς
µεταξύ του οικονοµικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού πυλώνα. Πολλά ζητούν να
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η Ευρώπη 2020 πρέπει να
συνδεθεί καλύτερα µε άλλες στρατηγικές (όπως η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, η
κοινωνική ατζέντα, η πολιτική συνοχής, η ενέργεια και η αλλαγή του κλίµατος).
Πολλά κράτη µέλη επισηµαίνουν ως κρίσιµο ζήτηµα την επιδείνωση των δηµόσιων
οικονοµικών λόγω της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Η ανάγκη επενδύσεων σε
(νέες) πηγές ανάπτυξης θα πρέπει εποµένως να εξεταστεί στο πλαίσιο δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης κατά τα επόµενα έτη.
Ο σηµαντικός ρόλος της µεταποιητικής βιοµηχανίας, η συµβολή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη
και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η δηµιουργία
χρηµατοπιστωτικής και µακροοικονοµικής σταθερότητας αναφέρονται από πολλά κράτη
µέλη ως τοµείς στους οποίους πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στη νέα στρατηγική.
Πολλά κράτη µέλη ζητούν επίσης να ενισχυθεί η εξωτερική της διάσταση.
Όσον αφορά τα διδάγµατα που απορρέουν από την κρίση, οι περισσότεροι συµφωνούν ότι η
«διακυβέρνηση» πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλυφθεί το χάσµα εφαρµογής της

EL

2

EL

στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλά κράτη µέλη ζητούν µεγαλύτερο συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών και δεσµευτικότερες ρυθµίσεις διακυβέρνησης. Η πλειοψηφία των
κρατών µελών συµφωνεί ότι πρέπει να είναι περιορισµένος ο αριθµός των στόχων της ΕΕ που
εκφράζονται σε εθνικούς στόχους. Η αποτελεσµατική παρακολούθηση, η συγκριτική
αξιολόγηση, η εταιρική σχέση (µε στενότερη συµµετοχή των περιφερειών), καθώς και η
ενισχυµένη ανάληψη ευθύνης των ενδιαφεροµένων και η βελτίωση της επικοινωνίας
τονίζονται από κοινού ως κρίσιµοι παράγοντες για την εκτέλεση της νέας στρατηγικής.
Γενικά υποστηρίζεται θερµά η ανάθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της κύριας ευθύνης για
τον συντονισµό της νέας στρατηγικής και την καθοδήγηση των εργασιών των άλλων
σχηµάτων του Συµβουλίου. Λίγα κράτη µέλη τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της
Επιτροπής στην παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής.
Αν και όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις ισχυρές διασυνδέσεις µεταξύ δηµοσιονοµικής
πολιτικής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων την επαύριον της κρίσης και εποµένως την
ανάγκη για συνεκτικές συµβουλές σε θέµατα πολιτικής, ορισµένα κράτη µέλη επιθυµούν να
διατηρηθεί ο ρόλος των διαφόρων οργάνων συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών
στη Συνθήκη, ούτως ώστε να µη δοθεί ενδεχοµένως η εντύπωση ότι το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποδυναµώνεται. Τέλος, πολλά κράτη µέλη τάσσονται υπέρ
της ισχυρότερης σχέσης µεταξύ του προϋπολογισµού της ΕΕ και των προτεραιοτήτων της
νέας στρατηγικής.
2. Περιφερειακές και τοπικές αρχές:
Απαντήσεις έστειλαν 120 περίπου περιφερειακές και τοπικές αρχές από τα δύο τρίτα περίπου
των κρατών µελών.
Υπάρχει ευρεία συµφωνία όσον αφορά τους προτεινόµενους στόχους και τις ρυθµίσεις
διακυβέρνησης. Το σταθερό µήνυµα που προκύπτει από πολλές, αν όχι όλες, τις
παρατηρήσεις είναι η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος τους στη στρατηγική, ώστε να
εξασφαλιστεί πλήρης και ίση εταιρική σχέση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης
(πολυεπίπεδη διακυβέρνηση). Αυτό, κατά την άποψή τους, πρέπει να συµβαδίζει µε στενή
ευθυγράµµιση της στρατηγικής µε την πολιτική συνοχής και τα µέσα της. Επιπλέον, πολλές
περιφερειακές και τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι διαθέτουν σηµαντικές ικανότητες, οι
οποίες συνδυάζονται µε πόρους, σε βασικούς τοµείς της στρατηγικής, και εποµένως µπορούν
να συµβάλουν σηµαντικά στην επιτόπου υλοποίηση µεταρρυθµίσεων. Παρέχονται πολλά
παραδείγµατα αυτού του ρόλου, όπως οι πολιτικές για την εκπαίδευση και την καινοτοµία, η
υποδοµή, η αγορά εργασίας και η κοινωνική ένταξη, το επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και η πολιτική για τις ΤΠΕ.
3. Ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, οργανισµοί και φορείς:
Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσαν
γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την στρατηγική της ΕΕ 2020.
Το Ευρωσύστηµα υπέβαλε παρατήρηση η οποία υποστηρίζει την ενσωµάτωση των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στην στρατηγική της ΕΕ 2020, ενώ διατηρεί τη
συνολική εστίασή του στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να δοθεί στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας, στις πολιτικές εσωτερικής
αγοράς, στον ανταγωνισµό και την καινοτοµία, τα υγιή χρηµατοπιστωτικά συστήµατα και
στην αυστηρή εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι κοινωνικοί και
περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να στηρίζονται, στο µέτρο του δυνατού, σε µέσα που
βασίζονται στην αγορά. Το Ευρωσύστηµα συµφωνεί εν γένει µε τις δοµές διακυβέρνησης που
προτείνονται από την Επιτροπή.
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ 2020 πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερείς πολιτικές για την
καινοτοµία και την δηµιουργικότητα και, ειδικότερα, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,
συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι εταιρικές σχέσεις
µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων πρέπει να περιλαµβάνουν τις αρχές
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να συµβάλουν στην αντιστοίχιση των δεξιοτήτων µε τις
θέσεις εργασίας.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ERC) τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί ηγετικός ρόλος
στον τοµέα της γνώσης, ως βάση για την καινοτοµία, την πιο πράσινη οικονοµία, την
ανταγωνιστικότητα και την ευηµερία. Ζητεί παγκοσµίου κύρους γνωσιακές υποδοµές, καθώς
και τη διατήρηση και τον επαναπατρισµό κορυφαίων επιστηµόνων από την ΕΕ και εκτός
αυτής.
Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) τονίζουν τον ρόλο
που µπορεί να διαδραµατίσει η τυποποίηση για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής της
ΕΕ 2020, και ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.
4. Ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα:
Η Επιτροπή έλαβε µέχρι στιγµής παρατηρήσεις των S&D, ALDE και ECR.
Το S&D ζητά να συναχθούν διδάγµατα από την κρίση και µελλοντικά η εστίαση να γίνεται
στη δίκαιη ανάπτυξη και σε µια πιο βιώσιµη οικονοµία. Προτείνει πέντε προτεραιότητες: µια
νέα συµφωνία για τη βιωσιµότητα· πλήρη απασχόληση υψηλής ποιότητας µε αξιοπρεπή
εργασία και κοινωνική ένταξη· καταπολέµηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και της
ανασφάλειας· οικονοµία της γνώσης υψηλής παραγωγικότητας· κοινωνική και εδαφική
συνοχή. Σε κάθε τοµέα διατυπώνεται µια σειρά πολιτικών προτάσεων. Μία πρόταση είναι να
ενωθούν η στρατηγική της Λισαβόνας, η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε µία ενιαία στρατηγική. Σχετικά µε τη
διακυβέρνηση, το S&D δεν συµφωνεί µε την άποψη να δοθεί κεντρικός ρόλος στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι πρέπει να συµµετέχουν καλύτερα τα
τοµεακά Συµβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια Το S&D
συµφωνεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των
περιφερειών. Επιπλέον, το S&D ζητεί να συνδεθούν στενότερα το πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο και η στρατηγική Ευρώπη 2020. Επίσης, για τη χρηµατοδότηση της νέας
στρατηγικής, προτείνει να χρησιµοποιηθούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, καθώς και τα ευρωοµόλογα και οι πράσινοι φόροι.
Το ALDE συµφωνεί µε τις βασικές προτεραιότητες (πράσινες και έξυπνες), αλλά ζητά να
δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην εσωτερική αγορά, στην ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων και στη χρηµατοπιστωτική εποπτεία. Επικρίνει τη στρατηγική της Λισαβόνας ως
«ασθενή ανοιχτή µέθοδο συντονισµού». Σχετικά µε τη διακυβέρνηση, το ALDE ζητά να
αναλάβει η Επιτροπή κεντρικό ρόλο και να εφαρµόζει τη µέθοδο του «καρότου και της
ράβδου» (παραδείγµατος χάριν ανταµείβοντας τις πολύ καλές επιδόσεις µε πρόσθετα
κονδύλια από τα διαρθρωτικά Ταµεία και επιβάλλοντας οικονοµικές κυρώσεις στα κράτη που
δεν υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά µε την ορθή δαπάνη των κονδυλίων της ΕΕ για τις
προτεραιότητες της ΕΕ 2020). Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε τους δείκτες και
τα κριτήρια σύγκλισης για να αποφευχθεί το «κοινωνικό ντάµπινγκ» ή η υπονόµευση της
ανταγωνιστικότητας των άλλων κρατών µελών. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί ακόµη
καλύτερα το ΣΣΑ. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει να ευθυγραµµιστεί καλύτερα µε τις
προτεραιότητες της ΕΕ 2020. Τέλος, το ALDE υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
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των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί η
επικοινωνία ως «µέσο για την άσκηση πιέσεων».
Το ECR ζητά να επικεντρωθεί η νέα στρατηγική στα συγκριτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα
της Ευρώπης και στις υφιστάµενες υποχρεώσεις αντί να ανοιχτεί σε «νέους» τοµείς. Η
πρόταση για τη νέα στρατηγική πρέπει να επανεξεταστεί µε βάση τα διδάγµατα που
αποκοµίσθηκαν από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Το ECR προτείνει την εστίαση σε µια
σειρά προτάσεων ώστε (i) να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών
(περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) αλλά και Ε&Α και ενέργειας,
(ii) να µειωθούν περαιτέρω τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων και η εστίαση να είναι στις
ΜΜΕ, (iii) να ευνοηθούν οι καινοτόµες δηµόσιες συµβάσεις και οι συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα. Κατά τη χάραξη κοινωνικών πολιτικών πρέπει να τηρείται η αρχή της
επικουρικότητας. Η ευελιξία των µισθών θεωρείται καθοριστικής σηµασίας και οι νέοι πρέπει
να είναι προετοιµασµένοι καλύτερα για την αγορά εργασίας. Τα πανεπιστήµια και η ποιότητα
της εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθούν δεδοµένου ότι οι δεξιότητες έχουν ουσιαστική
σηµασία. Οι νοµοθετικές δέσµες για το κλίµα και την ενέργεια πρέπει να εφαρµοστούν κατά
προτεραιότητα.
5. Ενδιαφερόµενα µέρη:
Εκτός από τις πολυάριθµες παρατηρήσεις που εστάλησαν από τους οργανισµούς και τα
ενδιαφερόµενα µέρη που είναι εγγεγραµµένα σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε πολλές
παρατηρήσεις και από εθνικούς οργανισµούς (µέλη), που επιβεβαιώνουν ότι οι µελλοντικές
προτεραιότητες αποτελούν αντικείµενο έντονων συζητήσεων όχι µόνο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά
και σε εθνικό επίπεδο.
5.1 Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι
Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι συµφωνούν ότι πρέπει να βελτιωθούν η εκπαίδευση και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (UEAPME) όσο και η BusinessEurope ζητούν να καταργηθούν τα εµπόδια
που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά, να µειωθεί περαιτέρω το διοικητικό
βάρος και να δοθεί «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» κατά την κατάρτιση της
νοµοθεσίας, να υπάρχει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και ευελιξία µε ασφάλεια στην
απασχόληση. Η BusinessEurope τάσσεται υπέρ ευρέων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για
να εξασφαλιστούν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και βιώσιµα δηµόσια οικονοµικά.
Η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) χαρακτηρίζει τη στρατηγική της
Λισαβόνας ως «υπερβολικά φιλελεύθερη προσέγγιση» η οποία προτείνει να αλλάξει µε την
ενίσχυση του «κοινωνικού προφίλ» της ΕΕ και την ανάπτυξη κοινωνικού προγράµµατος (που
θα βασίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κεκτηµένου και στις πολιτικές για την αγορά
εργασίας από πλευράς ζήτησης). Πρέπει να αντιµετωπιστεί επειγόντως η τάση για
βραχυπρόθεσµη προσέγγιση στην εταιρική διακυβέρνηση. Η ETUC συµφωνεί µε τον στόχο
της πράσινης και έξυπνης ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) τονίζει τις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ και ζητά να βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγορές
(εσωτερική αγορά και αγορές τρίτων χωρών), θεµιτό ανταγωνισµό και ισότιµους όρους
ανταγωνισµού. Όσον αφορά τον «νόµο για τις µικρές επιχειρήσεις», τονίζει τη σηµασία της
πραγµατικής τήρησης των πολιτικών δεσµεύσεων.
5.2 Οργανώσεις καταναλωτών
Το Ευρωπαϊκό γραφείο των ενώσεων καταναλωτών (BEUC) συµφωνεί µα τους στόχους που
προτείνονται στην Ευρώπη 2020, αν και συνιστά να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην
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κοινωνική ένταξη και τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Επίσης κρίνει ότι πρέπει να γίνουν
περισσότερα για την ενίσχυση της θέσης των πολιτών. Η ενιαία αγορά πρέπει να προχωρήσει
βαθύτερα και η προστασία των καταναλωτών να καταστεί προτεραιότητα καίριας σηµασίας
στη νέα στρατηγική.
Πολλές εθνικές οργανώσεις καταναλωτών συνέβαλαν επίσης στη διαβούλευση. Συµφωνούν
µε τις γενικές απόψεις που εκφράστηκαν από το BEUC σχετικά µε τη σηµασία της πολιτικής
για τους καταναλωτές στη νέα στρατηγική. Επίσης τονίζουν τη σηµασία να διασφαλιστεί
κατάλληλη νοµική προστασία για την επιγραµµική εµπορική δραστηριότητα και να
αντιµετωπιστεί γενικότερα ο κατακερµατισµός του ηλεκτρονικού εµπορίου.
5.3. Ενδιαφερόµενα µέρη από την επιχειρηµατική κοινότητα:
Τα ενδιαφερόµενα µέρη από την επιχειρηµατική κοινότητα συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε
τις βασικές προτεραιότητες που επισήµανε η Επιτροπή, αλλά αποδίδουν σχετικά µεγαλύτερη
σηµασία στη «δηµιουργία ανάπτυξης και γνώσης» και στη «δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής,
διασυνδεδεµένης και πιο πράσινης οικονοµίας». Η πλειοψηφία τονίζει τη σηµασία της ενιαίας
αγοράς, του νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις και της βελτίωσης της νοµοθεσίας για την
επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής. Η εξωτερική διάσταση θεωρείται βασική για να
εξασφαλιστεί στις εµπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις πρόσβαση σε αγορές
εξωτερικού, καθώς και για τη δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά πρότυπα. Θεωρούν δε βασικά τα ζητήµατα διακυβέρνησης για την επιτυχία
της στρατηγικής και την κάλυψη του χάσµατος εφαρµογής. Πρέπει να βελτιωθεί η συµµετοχή
των ενδιαφερόµενων µερών και να καταστεί αποτελεσµατικότερη η επικοινωνία.
5.4 Ενδιαφερόµενα µέρη µε κοινωνική δραστηριότητα:
Τα ενδιαφερόµενα µέρη µε κοινωνική δραστηριότητα υποστηρίζουν γενικά τις προτεινόµενες
από την Επιτροπή προτεραιότητες, αλλά θεωρούν το πεδίο εφαρµογής τους πολύ
περιορισµένο. Πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα µέτρα και στα µέσα
για την επίτευξη της προτεραιότητας «κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς» πέρα από την
εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Πρέπει επίσης να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στις «κοινωνίες
χωρίς αποκλεισµούς» στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας της ανάπτυξης που βασίζεται
στη γνώση. Η γενική εντύπωση είναι ότι η κοινωνική διάσταση είναι περιορισµένη, αν όχι
ανύπαρκτη, παρά τις προθέσεις που δηλώθηκαν.
Σχετικά µε τη διακυβέρνηση, προτείνουν µια στρατηγική που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες
(οργανωµένη γύρω από την κοινωνική διάσταση, τη διάσταση της απασχόλησης, την
οικονοµική και την περιβαλλοντική διάσταση), που έχουν όλοι το ίδιο βάρος. Πρέπει να
ενισχυθούν η ενοποίηση και η παρακολούθηση των πολιτικών. Ο καθορισµός στόχων θα
συµβάλει στην υλοποίησή τους. Πρέπει να δηµιουργηθούν δείκτες «πέραν του ΑΕγχΠ» και
να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της προόδου. Θεωρούν βασική τη συµµετοχή όλων
των σχετικών ενδιαφερόµενων µερών σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης. Η εφαρµογή πρέπει να βασίζεται στους υφιστάµενους µηχανισµούς, όπως η
ενίσχυση της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού για τα κοινωνικά ζητήµατα.
5.5 Ενδιαφερόµενα µέρη µε περιβαλλοντική δραστηριότητα:
Τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα του περιβάλλοντος υποστηρίζουν τις προτεραιότητες που
επισήµανε η Επιτροπή και συγχρόνως ζητούν να ενταχθούν καλύτερα τα περιβαλλοντικά
ζητήµατα στις άλλες πολιτικές. Η οικονοµική σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος
και των οικοσυστηµάτων, καθώς και η οικολογική αποδοτικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η
κοινωνική συνοχή, η υγεία και η ευεξία αναφέρονται ως πρόσθετες προτεραιότητες. Η
απώλεια βιοποικιλότητας και η ρύπανση δεν πρέπει να λησµονηθούν στη νέα στρατηγική.
Μεγάλος αριθµός ενδιαφερόµενων µερών απαιτεί σφαιρική προσέγγιση του ζητήµατος. Η
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πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της ισχυρότερης σχέσης µε τη στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη, το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής.
Σχετικά µε τη διακυβέρνηση, τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι
υπέρ του καθορισµού στόχων (σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο), της µεγαλύτερης
συµµετοχής των ενδιαφερόµενων µερών, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της
συγκριτικής αξιολόγησης, της ενίσχυσης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και των
προτάσεων για την απλοποίηση των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών.
5.6 Ενδιαφερόµενα µέρη από την εκπαιδευτική και/ή την ερευνητική κοινότητα:
Τα ενδιαφερόµενα µέρη από την εκπαιδευτική κοινότητα τονίζουν τη σηµασία της
εκπαίδευσης για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης αλλά και ενεργού συµµετοχής του πολίτη.
Επίσης τονίζουν ότι η νέα στρατηγική δεν πρέπει να επικεντρωθεί µόνο στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, αλλά και στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια. Η προσχολική εκπαίδευση
αναφέρεται επίσης από ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα ενδιαφερόµενα µέρη του τοµέα
της εκπαίδευσης τονίζουν ότι η κοινωνική ένταξη απαιτεί ευρύ φάσµα δεξιοτήτων. Πολλοί
ζητούν να διευρυνθεί η εταιρική σχέση µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και των πανεπιστηµίων.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη από την ερευνητική κοινότητα συµφωνούν γενικά µε τις τρεις
προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή για τη νέα στρατηγική. Η γενική άποψη είναι ότι
για την επίτευξη των τριών προτεραιοτήτων απαιτείται ακµάζων Ευρωπαϊκός Χώρος
Έρευνας που βασίζεται στο ανοικτό πνεύµα και την αριστεία. Ενθαρρύνονται οι συνέργειες
µεταξύ των σηµερινών προγραµµάτων έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτοµίας. Πολλά
ενδιαφερόµενα µέρη επισηµαίνουν ότι η νέα στρατηγική δεν πρέπει να προσπαθήσει να
διαδώσει την αριστεία εξίσου σε όλα τα ιδρύµατα. Η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων µερών
υπογραµµίζει ότι η σηµασία της έρευνας στη νέα στρατηγική πρέπει να φαίνεται στον
προσεχή προϋπολογισµό της ΕΕ. Τέλος, χαιρετίζεται η πρόταση για το διορισµό κύριου
επιστηµονικού συµβούλου.
5.7 Ακαδηµαϊκός χώρος
Οι περισσότερες παρατηρήσεις από τον ακαδηµαϊκό χώρο συµφωνούν µε τις προκλήσεις που
επεσήµανε η Επιτροπή και υποστηρίζουν γενικά τις θεµατικές προτεραιότητες. Πολλοί υποστηρίζουν
ότι το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης δεν είναι βιώσιµο, ότι τα οφέλη της ανάπτυξης
πρέπει να µοιράζονται πιο δίκαια και ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πρέπει να εξυπηρετεί την
«πραγµατική» οικονοµία. Υποστηρίζεται η ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών
και η µεγαλύτερη συγκριτική αξιολόγηση.

6. Πολίτες:
Περίπου 500 απαντήσεις προέρχονται από πολίτες της ΕΕ από όλα σχεδόν τα κράτη
µέλη. Ιδιαίτερα πολλές ήταν οι απαντήσεις από πολίτες που ζουν στην Ισπανία, αλλά και
στην Πολωνία, τη Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Οι περισσότερες παρατηρήσεις των πολιτών αφορούσαν την εκπαίδευση, την έρευνα και την
κοινωνία της γνώσης, που θεωρούνται καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον της ΕΕ. Πολλοί
πολίτες υποστηρίζουν την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής, απαιτώντας περισσότερο
κοινωνική Ευρώπη. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος
και η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, η ισότητα των φύλων και η διεθνής ανάπτυξη.
Η παγκοσµιοποίηση θεωρείται αφενός απειλή και αφετέρου ευκαιρία.
7. Η διεθνής προοπτική:
7.1 Τρίτες χώρες
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Οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Νορβηγίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη
στρατηγική της ΕΕ 2020. Η Ιαπωνία τόνισε τη σηµασία του διεθνούς εµπορίου για την
οικονοµική ανάπτυξη και εξέφρασε τη βούλησή της για συνέχιση της συνεργασίας. Η
Νορβηγία υποστήριξε ότι οι ελεύθερες συναλλαγές εντός και εκτός της ενιαίας αγοράς πρέπει
να περιληφθούν στις προτεραιότητες της στρατηγικής.
7.2 ∆ιεθνείς οργανισµοί
Το ∆ΝΤ είναι της γνώµης ότι η νέα στρατηγική πρέπει να έχει ως στόχο τη δηµιουργία του
καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για τις αγορές ώστε να στηρίξει την απασχόληση και την
παραγωγικότητα, εστιάζοντας τις προσπάθειες στη µεταρρύθµιση των αγορών εργασίας και
στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τα Ηνωµένα Έθνη τόνισαν τη διεθνή διάσταση της
στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τόνισε τη σηµασία της
έρευνας και της εκπαίδευσης, της αποτελεσµατικότητας της ενιαίας αγοράς, της µείωσης του
διοικητικού βάρους, της τυποποίησης και της πιστοποίησης.
7.3 ∆ιεθνή ενδιαφερόµενα µέρη
Το Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (AmCham) ζητά δυναµική δράση για τη στήριξη
της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και επικροτεί τους προτεινόµενους
στόχους. Το AmCham προτείνει να προστεθούν δύο θεµατικές προτεραιότητες: εµβάθυνση
της ενιαίας αγοράς και «ανοικτή ΕΕ». Το Japan Business Council (συµβούλιο ιαπωνικών
επιχειρήσεων) συνιστά στην ΕΕ να διατηρήσει την προσοχή της στην ανταγωνιστικότητα και
τονίζει τη σηµασία της πλήρους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και των προσπαθειών για
παγκόσµια εναρµόνιση των ρυθµιστικών πλαισίων.
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