Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας
(2005)
Ο ενδιάµεσος απολογισµός της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ιδίως τα
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στον τοµέα της απασχόλησης δεν είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Επιτροπή, προκειµένου να δώσει νέα ώθηση στη
στρατηγική, προτείνει µια απλουστευµένη διαδικασία συντονισµού µε εστίαση
των προσπαθειών στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣ∆). Παύει να δίνει πλέον
έµφαση στους αριθµητικούς στόχους και διατηρεί µόνο το στόχο του 3% του
ΑΕγχΠ έως το 2010 για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση το
κέντρο βάρους µετατοπίζεται από τους µεσοπρόθεσµους και
µακροπρόθεσµους στόχους στις επείγουσες ενέργειες που πρέπει να
εφαρµοστούν στα κράτη µέλη.

ΠΡΑΞΗ
Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, µε
τίτλο «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο ξεκίνηµα
για τη στρατηγική της Λισσαβόνας (2005)». Ανακοίνωση του προέδρου Barroso σε
συνεννόηση µε τον αντιπρόεδρο Verheugen. [COM(2005) 24 τελικό - ∆εν έχει
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ
Πέντε χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας , η Επιτροπή
προβαίνει σε έναν όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό απολογισµό των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.
Οι προβλεπόµενες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε θέµατα ανάπτυξης,
παραγωγικότητας και απασχόλησης δεν επιτεύχθηκαν. Ο ρυθµός δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης επιβραδύνθηκε και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη εξακολουθούν
να είναι ανεπαρκείς.
Η Επιτροπή, για τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, βασίστηκε στην έκθεση της οµάδας
υψηλού επιπέδου ( DE ) ( EN ) ( FR ) µε τίτλο «Η αντιµετώπιση των προκλήσεων: η
στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» του Νοεµβρίου 2004. Η
εν λόγω αξιολόγηση, η οποία διεξάχθηκε καθ' υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Μαρτίου 2004, εξετάζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας και είναι δριµεία: απουσία ανάληψης αποφασιστικής πολιτικής δράσης και
αδυναµία πλήρους εφαρµογής της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και δηµιουργίας
αγοράς υπηρεσιών. Στην έκθεση καυτηριάζεται επίσης η υπερφορτωµένη ατζέντα, ο
ανεπαρκής συντονισµός και οι ασυνδύαστες προτεραιότητες.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το µεγαλύτερο βάρος στις ενέργειες
που πρέπει να αναληφθούν και όχι στους αριθµητικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
Η καταληκτική χρονολογία του 2010 και οι στόχοι που συνδέονται µε τα διάφορα ποσοστά
απασχόλησης παύουν να χαρακτηρίζονται προτεραιότητες. Η ανακοίνωση παρουσιάζεται στο
πλαίσιο αυτό ως µια προσπάθεια επανακαθορισµού των πολιτικών προτεραιοτήτων κυρίως σε
θέµατα οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης.

1. Μεγαλύτερη οικονοµική µεγέθυνση
Για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα, τα κράτη µέλη πρέπει να επικεντρώσουν τις
προσπάθειές τους στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της
στρατηγικής και να εφαρµόσουν µακροοικονοµικές πολιτικές που θα επικεντρώνονται στη
σταθερότητα και βιώσιµες δηµοσιονοµικές πολιτικές. Είναι αναγκαία µια νέα εταιρική σχέση για
την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση προκειµένου να δοθεί νέα ώθηση στη
στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή, για να ενισχύσει την οικονοµική µεγέθυνση,
σκοπεύει:
•

•

να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ελκυστικότερη για τους επενδυτές και
τους εργαζόµενους αναπτύσσοντας την εσωτερική αγορά, βελτιώνοντας τις
ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις, διασφαλίζοντας την ύπαρξη ανοικτών
και ανταγωνιστικών αγορών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, και τέλος επεκτείνοντας
και βελτιώνοντας τις ευρωπαϊκές υποδοµές·
να ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτοµία, βελτιώνοντας τις επενδύσεις στην
έρευνα και στην ανάπτυξη, διευκολύνοντας την καινοτοµία, την εφαρµογή των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τη βιώσιµη χρήση των πόρων,
και τέλος συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας σταθερής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής
βάσης.

2. Καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας
Η Επιτροπή προβλέπει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το
2005. Εξάλλου η νέα πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την
περίοδο 2007-2013 αντιπροσωπεύει µια αλλαγή στόχευσης προς όφελος της οικονοµικής
µεγέθυνσης και της απασχόλησης. Για να δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας
καλύτερης ποιότητας, η Επιτροπή προβλέπει:
•

•

•

να προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό ατόµων στην αγορά εργασίας και να
εκσυγχρονίσει τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Τα κράτη µέλη και οι
κοινωνικοί εταίροι καλούνται να εφαρµόσουν πολιτικές που θα παρακινούν τους
εργαζόµενους να παραµένουν στην ενεργό επαγγελµατική ζωή και θα τους
αποτρέπουν από το να εγκαταλείπουν πρόωρα την αγορά εργασίας. Πρέπει επίσης
να µεταρρυθµίσουν το σύστηµα κοινωνικής προστασίας για την επίτευξη καλύτερης
ισορροπίας µεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας·
να βελτιώσει την ικανότητα προσαρµογής των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων και να αυξήσει την ευελιξία των αγορών εργασίας προκειµένου να
µπορέσει η Ευρώπη να προσαρµοστεί στις αναδιαρθρώσεις και στην εξέλιξη
των αγορών. Η απλούστευση της αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων θα διευκολύνει την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταργήσουν το ταχύτερο δυνατόν όλους
τους περιορισµούς στον εν λόγω τοµέα·
να επενδύσει περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Η Επιτροπή προβλέπει ιδίως την έγκριση
κοινοτικού προγράµµατος για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα κράτη µέλη θα
παρουσιάσουν, επίσης, µια εθνική στρατηγική στον εν λόγω τοµέα το 2006.

3. Καλύτερη διακυβέρνηση
Η Επιτροπή δίνει, επίσης, έµφαση στην επίτευξη ενός σαφέστερου και αποτελεσµατικότερου
καταµερισµού των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων. Η επικάλυψη των εκθέσεων, η επαχθής

γραφειοκρατία και η ανεπαρκής πολιτική οικειοποίηση επιβραδύνουν την πρόοδο. Θα
παρουσιάσει πρόγραµµα δράσης για τη στρατηγική της Λισσαβόνας προκειµένου να
διευκρινίσει τους προς επίτευξη στόχους.
Προτείνει µια απλουστευµένη διαδικασία συντονισµού µε µείωση του αριθµού των
εκθέσεων και απλούστερη διαδικασία υποβολής τους. Προτείνεται, επίσης, τα εθνικά
προγράµµατα που αφορούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας να παρουσιάζονται µε µορφή που
θα συνδυάζει τρεις διαδικασίες συντονισµού:
•
•
•

πολιτικές της αγοράς απασχόλησης (διαδικασία του Λουξεµβούργου),
µικροοικονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (διαδικασία του Κάρντιφ),
µακροοικονοµικά και δηµοσιονοµικά µέτρα (διαδικασία της Κολωνίας).

Κατά τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα είναι σε θέση κάθε άνοιξη να παρουσιάζει
πρακτικούς προσανατολισµούς και η Επιτροπή να εξακριβώνει ευκολότερα τη συντελεσθείσα
πρόοδο.
Προβλέπει, επίσης, την παρουσίαση σε ένα ενιαίο έγγραφο ολοκληρωµένων
κατευθυντήριων γραµµών που θα αφορούν ταυτόχρονα την απασχόληση και τους γενικούς
προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα
αφορούν ταυτόχρονα τις µακροοικονοµικές πολιτικές, την απασχόληση και τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις.
Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, το διορισµό σε κάθε εθνική διοίκηση µιας «κυρίας» ή
ενός «κυρίου Λισσαβόνα», που θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρµογής
των µεταρρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Επίσης, η προσοχή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει
να εστιαστεί σε πολιτικά θέµατα ουσίας. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσεται πλέον µόνο µία
έκθεση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε την πρόοδο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να συµβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο για την
οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση ( DE ) ( EN ) ( FR ).

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συµπεράσµατα της προεδρίας του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών
της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 όσον αφορά την ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής
της Λισσαβόνας.
Η εαρινή σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του 2005 προσέφερε την
ευκαιρία για την έγκριση των απλουστευµένων στόχων της Λισσαβόνας που προτάθηκαν κατά
την ενδιάµεση επανεξέταση. Ωστόσο, στα συµπεράσµατα της προεδρίας γίνεται αναφορά σε
σχεδόν 100 διαφορετικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί υπογραµµίζουν την εφαρµογή των
απαραίτητων µεταρρυθµίσεων για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση.
Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2005, µε τίτλο «Κινητοποίηση του
πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης: ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να

εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας» [COM(2005)
152 τελικό - ∆εν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα].
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004: «Προώθηση
της στρατηγικής της Λισσαβόνας - Μεταρρυθµίσεις για µια διευρυµένη Ένωση»
[COM(2004) 29 τελικό/2 - ∆εν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα].
Ηµεροµηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.05.2005

ΠΗΓΗ:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11325.htm

