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Πεξίιεςε 

 

Ζ πνξεία, πξνο ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε ππήξμε κηα δηαξθήο θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε πάληα κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε αιιά θαη ηελ θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Όκσο, κηα ζεηξά απφ θξίζεηο πνπ εγείξνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο ε νηθνλνκηθή, ε 

κεηαλαζηεπηηθή αιιά θαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο ζέηνπλ ην εγρείξεκα 

ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο ζε ακθηζβήηεζε. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξννπηηθέο αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ ζήκεξα, ζπκβάιινληαο ζηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ γηα ηα Δπξσπατθά ηεθηαηλφκελα. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα κε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Καζέλα απφ απηά 

εκπεξηέρεη ηελ εηζαγσγή, ην θχξην κέξνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. ην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο θαη ε θξηηηθή 

απνηίκεζε απηήο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη ην World Economic forum. ην 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηάδνρνο ηξαηεγηθή, Δπξψπε 2020 θαη ε ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε απηήο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν Οξίδνληαο 

2020 θαη ε ζπλαθφινπζε αμηνιφγεζε ηνπ κέρξη ζηηγκήο. ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε 

απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ ηε δηέπεη. ην πέκπην θεθάιαην πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν παξνπζηάδεηαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο κε ηηο επαθφινπζεο πξνθιήζεηο θαη 

πξννπηηθέο γηα ηελ Έλσζε θαζψο θαη ε ζρέζε πνπ δηέπεη ηηο δχν ρψξεο κε ηελ ΔΔ. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, 

απαηηείηαη κεγαιχηεξε ζχκπλνηα θαη ζπλνρή αλάκεζα ζηα Δπξσπατθά θξάηε γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

φπνηεο επθαηξίεο αλαδχνληαη ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΧΝΑ ΚΑΗ Ζ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΧΝΑ  2000-2010  

 

 

Δηζαγσγή 

 

ηηο απαξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ε Δπξσπατθή Έλσζε βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

πξνθιήζεσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Οη ζπλζήθεο 

εληεηλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε λέα 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

δηακφξθσζαλ έλα λέν ηνπίν αληαγσληζκνχ. ην λέν απηφ ηνπίν αληαγσληζκνχ, ε 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απνηεινχζαλ 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. Χο εθ ηνχηνπ ,γηα λα κπνξέζεη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο απηέο θαη λα ζπλαγσληζηεί  ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηνπ 

θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο πνπ ήηαλ ε Ηαπσλία θαη νη Ζ.Π.Α, έπξεπε λα πξνβεί ζε 

ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

 

1.1 H πλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο 

 

 

Ζ απφξξηςε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο απφ ηελ Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία ην 2005 

κέζσ δεκνςεθίζκαηνο, νδήγεζε ηελ Δπξψπε ζε θξίζε. Παξφηη, ε απφξξηςε ηνπ 

πληάγκαηνο, δελ ζπλεπαγφηαλ ηελ απφξξηςε ηνπ Δπξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, ε 

Έλσζε κεηά θαη ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε ηνπ 2007 απαξηζκνχζε πιένλ 27 θξάηε θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη δεκνθξαηηθά ρσξίο 

ηελ χπαξμε ηνπ πληάγκαηνο (Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει. 9). Ζ αλάιεςε ηεο θπιηφκελεο 

πξνεδξίαο απφ ηελ Γεξκαλία ην 2007 έδσζε λέα ψζεζε ζηε δηαδηθαζία θαη φξηζε έλα 

ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηλνχξγηα πλζήθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζέηεζε ε Γεξκαλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ πξψηνλ λα 

δηαζσζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πληάγκαηνο θαη δεχηεξνλ λα δηαηππψζεη έλα 

θείκελν πνπ δε ζα ρξεηαδφηαλ ηελ πξνζθπγή ζε δεκνςήθηζκα γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ 

(Ησαθεηκίδεο, 2010:ζει 20). Έηζη, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο (γλσζηή θαη σο ε 

Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε) πνπ ηξνπνπνηεί ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ππνγξάθηεθε ηειηθά ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007. 
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Σν 2008, ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε κε δεζκεπηηθφ ηξφπν ππέξ ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζζαβψλαο. Χζηφζν, γηα λα κπνξέζεη λα ηεζεί ζε ηζρχ, έπξεπε λα επηθπξσζεί 

απφ φια ηα θξάηε κέιε. χκθσλα, κε ην αξρηθφ νξηζζέλ ρξνλνδηάγξακκα, ππφ ηελ 

Γεξκαληθή πξνεδξία, έπξεπε λα έρεη επηθπξσζεί ην 2008 θαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Δληνχηνηο, απηφ δελ ζηάζεθε εθηθηφ ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ Ηξιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Σζερία. Έηζη, ε πλζήθε 

ηεο Ληζζαβψλαο ηέζεθε επίζεκα ζε ηζρχ ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009. 

 

1.1.1 Γνκή θαη δηάξζξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβώλαο 

 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο δελ απνηειεί λέν πνιηηηθφ θείκελν αιιά ηερληθή 

πξνζαξκνγή ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πλζήθεο ηεο Έλσζεο. Καη επέθηαζε, ν φξνο 

χληαγκα, ηα ζχκβνια ηεο Έλσζεο θαη ε νξνινγία θξαηηθήο πξνέιεπζεο 

εγθαηαιείπνληαη κε απνηέιεζκα λα απνζηεξείηαη ε Έλσζε ηεο πνιηηηθήο δπλακηθήο 

πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζε Πνιηηηθή Έλσζε θαη ζα ηεο πξνζέδηδε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

δηαθάλεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή θνηλή γλψκε. Χζηφζν, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο δηαηεξεί θαη θαζηζηά 

δεζκεπηηθφ ηνλ ράξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 

νπνίν βαζίδεηαη ε Έλσζε σο θνηλφηεηα αμηψλ (Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει 31-33). O 

ράξηεο πεξηιακβάλεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηνπο θνηλσληθνχο ράξηεο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηελ 

ΔΔ θαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο απνηειείηαη απφ επηά άξζξα. 

Σν πξψην πνπ ηξνπνπνηεί ηελ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ην δεχηεξν 

πνπ ηξνπνπνηεί ηελ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα φπσο απηή έρεη ήδε 

ηξνπνπνηεζεί απφ κεηαγελέζηεξεο πλζήθεο θαη ηα ππφινηπα πέληε πνπ απαξηίδνληαη 

απφ ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ επηθχξσζε θαη έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο. Αλ θαη ην 

θείκελν ηεο πλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν επηρεηξείηαη κηα εμνξζνινγηθνπνίεζε 

ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Έλσζεο κέζσ ησλ θάησζη ξπζκίζεσλ (Ησαθεηκίδεο, 

2010: ζει. 35-36). 

 

 Καηάξγεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 
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 Καηάξγεζε ηεο δνκήο ησλ ηξηψλ ππιψλσλ. 

 Αλαγλψξηζε Ννκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ Έλσζε. 

 Δκπέδσζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σαμηλφκεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ. 

 Απινπνίεζε ζηνλ ηξφπν ηξνπνπνίεζεο ησλ πλζεθψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο νξηνζεηνχληαη ζε ηξείο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

 

 Σηο απνθιεηζηηθέο αξκνδηόηεηεο 

 Σεισληαθή Έλσζε. 

 Θέζπηζε θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. 

 Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη Δπξψ. 

 Γηαηήξεζε ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ ζηα πιαίζηα ηεο αιηεπηηθή πνιηηηθήο. 

 Κνηλή Δκπνξηθή πνιηηηθή.  

 

 Σηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηόηεηεο  

 ηνπο ηνκείο ηεο Δζσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. 

 ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη αιηείαο. 

 ηνπο ηνκείο πεξηβάιινληνο θαη κεηαθνξψλ. 

 ηνπο ηνκείο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 ηα δηεπξσπαηθά δίθηπα ελέξγεηαο. 

 ηνλ Υψξν Διεπζεξίαο Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. 

 ηελ αζθάιεηα θαη ηε δεκφζηα πγεία 

 

 Σηο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηόηεηεο 

 ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 ηνλ ηνπξηζκφ. 

 ηνλ πνιηηηζκφ. 

 ηελ παηδεία 

 ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία. 
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1.1.2 Θεζκηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο πλζήθεο 

 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο είλαη κηα θαηά βάζε ζεζκηθνχ πεξηερνκέλνπ πλζήθε ε 

νπνία εηζάγεη κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο κε απψηεξν ζηφρν, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ Έλσζε. Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο εληνπίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 Δπξσπατθό πκβνύιην 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, αλαγλσξίδεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην σο ζεζκηθφ 

φξγαλν ηεο Έλσζεο.1Απαξηίδεηαη απφ ηνπ αξρεγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ή 

θπβεξλήζεσλ, ηνλ πξφεδξν ηνπ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Καζνξίδεη ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο ελψ 

ζπλέξρεηαη δχν θνξέο ην εμάκελν θαη απνθαζίδεη κε ζπλαίλεζε. Αλ θαη δελ αζθεί 

λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπ αλαηίζεηαη ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή θαηλνηνκία έγθεηηαη ζηελ δεκηνπξγία ηεο ζέζεο 

ζηαζεξνχ πξνέδξνπ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ εθιέγεηαη κε εηδηθή πιεηνςεθία θαη ζεηεία δπφκηζε ρξφλσλ. Δπίζεο, δελ 

πξέπεη λα έρεη εμνπζίεο πνπ λα αληίθεηληαη θαη λα ππνλνκεχνπλ ηηο εμνπζίεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζα πξνέξρεηαη απφ πξνζσπηθφηεηα πνπ 

δελ έρεη εζληθφ αμίσκα κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 

 Πξνεδξεχεη, δηεπζχλεη θαη πξνεηνηκάδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

κεξηκλψληαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλνρήο θαη ζπλαίλεζεο. 

 Μεηά ηηο ζπλφδνπο παξνπζηάδεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  

 Δθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζε ηνκείο ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Αζθάιεηαο. 

Δπνκέλσο, θαηά πνιινχο ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα θαζήθνληα 

αξρεγνχ θξάηνπο πξνζδίδνληαο ζηελ Έλσζε ραξαθηεξηζηηθά θξαηηθνχ κνξθψκαηνο. 

Γηα άιινπο βέβαηα, ηα θαζήθνληα απηά είλαη θαζαξά δηαδηθαζηηθά θαη ν ξφινο ηνπ 

                                                           
1 Βι. ζρεηηθά: https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon 
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Πξνέδξνπ έγθεηηαη ηειηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν (Ησαθεηκίδεο, 

2010: ζει 58-60). 

 

   πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ άζθεζε ηεο πξνεδξίαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ, αζθεί καδί κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λνκνζεηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά θαζήθνληα. Απαξηίδεηαη απφ έλαλ αληηπξφζσπν θάζε θξάηνπο κέινπο ν 

φπνηνο δεζκεχεη κε ηελ ςήθν ηνπ ην θξάηνο. Σν ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε δχν 

ζρεκαηηζκνχο ήηνη ην πκβνχιην Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ελψ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα φηαλ αζθεί ηα λνκνζεηηθά ηνπ θαζήθνληα. ε φηη 

αθνξά ηελ πξνεδξία δηαηεξείηαη ε εμάκελε ελαιιαγή ελψ πξνζηίζεληαη θάπνηεο 

ξπζκίζεηο ζην πξφηππν ηεο νκαδηθήο πξνεδξίαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία 

ςεθνθνξίαο, αληηθαζίζηαηαη ε νκνθσλία κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία εθηφο απφ ηα ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη θνξνινγηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει 61-63). 

 

   Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 

 

Ζ ζπλζήθε νξίδεη ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζε 751 καδί κε ηνλ πξφεδξν 

ηα νπνία λννχληαη σο νη «αληηπξφζσπνη ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ». Αλεμάξηεηα δε απφ ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ν ειάρηζηνο αξηζκφο εδξψλ πνπ δίλεηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο 

είλαη 6 ελψ ν κέγηζηνο 96 ελψ ε θαηαλνκή ζα γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο «θζίλνπζαο 

αλαινγηθφηεηαο» (Ησαθεηκίδεο 2010: ζει 87-88). Ζ λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα θαζψο ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο επεθηείλεηαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο θαη κεηνλνκάδεηαη ζε «ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία». ηνπο ππφινηπνπο 

ηνκείο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαηά ηελ «εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία» έρεη ην 

δηθαίσκα είηε λα ζπλαηλέζεη είηε φρη. Σν πκβνχιην απφ ηελ άιιε έρεη κφλν ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπκβνπιεπηεί ην Κνηλνβνχιην πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηεο εθάζηνηε 

πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Δπνκέλσο, ην πκβνχιην δε δεζκεχεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

 

 Δλίζρπζε Δζληθώλ Κνηλνβνπιίσλ 

 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο εληζρχεη ην ξφιν ησλ εζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ σο πξνο ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Καη‟ αξράο, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 
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ζπκβάιινπλ ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο κε ην λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ηνπο 

θνηλνπνηνχληαη ηα ζρέδηα ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηεο 

Έλσζεο, Δλ ζπλερεία, κε ην λα κεξηκλνχλ ψζηε λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

θαη ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ρψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. Σέινο, κε ην λα 

ζπκπξάηηνπλ ζηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ πλζεθψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

δηεχξπλζεο ηεο Έλσζεο αιιά θαη ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαθνηλνβνπιεπηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απφ ην 2014, απαξηίδεηαη απφ αξηζκφ κειψλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηα δχν ηξίηα ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα επηιέγνληαη βάζε 

ηζφηηκεο ελαιιαγήο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ο πξφεδξνο εθιέγεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ. Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο 

(Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει 87-88). 

 

 Δλίζρπζε ηνπ Γηθαηνδνηηθνύ πζηήκαηνο ηεο  ΔΔ 

 

χκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ πεξηιακβάλεη ην 

Γηθαζηήξην, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ηα εηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα. Ζ πλζήθε πξνβιέπεη 

παξάιιεια ηελ χζηαζε Δπηηξνπήο γηα γλσκνδφηεζε αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ 

δηθαζηψλ θαη απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ Γεληθψλ εηζαγγειέσλ απφ νρηψ ζε έληεθα. Σέινο, 

επεθηείλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ ρψξν Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο 

ελψ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζεζκψλ ζην Γηθαζηήξην 

(Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει 71-73). 

 

 Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Αζθάιεηα 

 

ηελ πξνζπάζεηα γηα κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε 

πλζήθε ηεο Ληζζαβψλα δεκηνχξγεζε ηελ ζέζε ηνπ «Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο 

Έλσζεο γηα ηηο Δμσηεξηθέο Τπνζέζεηο θαη ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο» ν νπνίνο ζα 

θαηέρεη παξάιιεια ην ξφιν ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηνπ ζπληνληζηή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο. Παξάιιεια ζην πιαίζην απηφ ε πλζήθε 
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πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ζηέθνληαη αιιειέγγπα ζε πεξίπησζε 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ελψ πξνζβιέπεη φηη ε πνιηηηθή 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο ζα νδεγήζεη κειινληηθά θαη ππφ ηεο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζε κηα θνηλή ακπληηθή πνιηηηθή γηα ηελ „Έλσζε. Σέινο, ε ΔΔ 

κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ είλαη πιένλ κηα ελνπνηεκέλε νληφηεηα ε νπνία 

κπνξεί πιένλ λα ππνγξάθεη θαη λα θπξψλεη δηεζλείο ζπκθσλίεο ζην φλνκα ηεο.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο ελ αληηζέζεη κε ην Δπξσπατθφ χληαγκα, 

απνηειεί έλα θείκελν ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη δπζλφεην ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ κε απνηέιεζκα λα κε ζπκβάιιεη ζηελ απινπνίεζε θαη 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο Έλσζεο. Ζ αθαίξεζε ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο θξαηηθήο 

νξνινγίαο, απνζηεξνχλ ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε απφ ηελ Έλσζε θαη ηελ θαζηζηνχλ έλα 

ηερλνθξαηηθφ κφξθσκα, ηελ ψξα πνπ ε πνιηηηθή ζχγθιηζε είλαη πην απαξαίηεηε απφ 

πνηέ. Αληίζεηα, κε ηηο πξνεγνχκελεο πλζήθεο δελ έρεη ζαθέο πνιηηηθφ ζρέδην γεγνλφο 

πνπ δπζρεξάλεη ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

ηεο Έλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο πλζήθε ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα 

(Ησαθεηκίδεο, 2010: ζει 135-136). 

 

1.2 H ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβώλαο 

 

 

Καηά ηελ ζχλνδν θνξπθήο ηεο Ληζζαβψλαο (Μάξηηνο, 2000) νη εγέηεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ έζεζαλ έλα λέν ζηξαηεγηθφ ζηφρν. 2 Ο ζηφρνο απηφο ήηαλ λα αλαδείμνπλ ηελ ΔΔ, 

σο ην 2010"ζηελ πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή, βαζηζκέλε ζηε γλψζε νηθνλνκία 

ζηνλ θφζκν, ηθαλή γηα αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή"(European Council, 2000). θνπφο 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο ήηαλ λα πξνσζήζεη κηα αλνηθηή δπλακηθή νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο ζηα πξφηππα ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε πεξηζζφηεξεο θαη 

θαιχηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη πεξηθεξεηαθή ζπλνρή. Ζ καθξννηθνλνκηθή 

ζπγθπξία εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ε επλντθφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ. Ο ξπζκφο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλεξρφηαλ ζην 3,5%, ην πνζνζηφ 

ηεο αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζην 8,7% κεηά απφ κία ηξηεηία ζπλερνχο κεηψζεσο, ελψ θαηά 

                                                           
2
 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί ζηα «πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, 23&24 Μαξηίνπ 2000» ηνπ 

Δπξσπατθνχ  πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβψλαο». Όπνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί άιιε πεγή ζα αλαθέξεηαη ξεηά είηε κέζα ζην 
θείκελν είηε σο ππνζεκείσζε ζηελ ίδηα ζειίδα. 
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ην ίδην δηάζηεκα ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο απμήζεθε απφ 60,7% ζε 62,1.Δπσκέλσο, 

ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα επηδηψμεη έλαλ κέζν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 3% ηα επφκελα έηε. Χο εθ ηνχηνπ, ήηαλ απαξαίηεηε κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα απνζθνπνχζε ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 

 ηελ δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο δπλακηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 

βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

 ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε γλψκνλα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη δηθαηνζχλε.   

 ηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ 

κείγκαηνο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζεζπίζηεθε ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ) ε 

νπνία απνηέιεζε έλα λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κε δεζκεπηηθνχ 

δηθαίνπ. Ο ιφγνο πηνζέηεζεο ηεο κεζφδνπ απηήο ήηαλ ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ θξαηψλ 

λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ λνκνζεζία ηνπο θαη λα απνλείκνπλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο 

ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ. Έηζη, κέζσ ηεο ΑΜ ηα πεξηζζφηεξα κέηξα πνπ 

απνθαζίζηεθαλ ήηαλ δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη θηλήζεθαλ κε γλψκνλα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηα ζπγθξηηηθά πξφηππα κεηαμχ ησλ θξαηψλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο 

επηηξνπήο ζηελ επνπηεία. Χζηφζν, φπνπ απαηηείην λα ζεζπηζηνχλ κέηξα θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηείρε ηνλ θχξην ξφιν. 

 

1.2.1 Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβώλαο 

 

 

 Κνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

 

ηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ε γλψζε θαη ε πιεξνθνξία απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν 

κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επεκεξίαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβψλαο (ηΛ) επηρείξεζε λα θαηαδείμεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο γλψζεο θαη λα 

αμηνπνηήζεη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηηο επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. θνπφο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο ήηαλ λα επηηχρεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε θζελή αιιά πςειήο πνηφηεηαο ππνδνκή επηθνηλσληψλ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηελ πξφιεςε απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δεκφζηεο 
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δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ. Παξάιιεια, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

3αλάγθεο θαη ηφληζε ηελ αλάγθε, ν θάζε πνιίηεο λα απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο 

γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θάιεζε ζε δξάζε ηα θξάηε 

κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο πξνο ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 

 Σελ ξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην εληφο ηνπ 

2000. 

 Σελ θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κέρξη ην 2001. 

 Σελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ 

πξφζβαζεο. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ζρνιείσλ ζην Γηαδίθηπν θαη ζε 

πνιπκέζα κέρξη ην 2001. 

 Σελ γεληθεπκέλε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κέρξη ην 

2003. 

 Σελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο  δξάζεο γηα κηα ειεθηξνληθή 

Δπξψπε (eEurope Action Plan) κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο πιένλ εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 

 

 Πξνο έλα Δπξσπατθό ρώξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 

 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ε θαηλνηνκία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζε θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ ηφλσζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. εκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηελ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο απνηειεί ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε  (Δ&Α). Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θάιεζε ζε δξάζε ηελ Δπηηξνπή, ην 

πκβνχιην θαη ηα θξάηε κέιε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 

                                                           
3 Βι.ζρεηηθά: http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html 
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 Σελ δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, επηρεηξεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη ηελ παξνρή επαξθνχο ζηήξημεο απφ ηελ ΔΣΔπ.  

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ θαη ηελ εηζαγσγή επξσπατθνχ πίλαθα επηδφζεσλ κε 

ζθνπφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ Δ&Α έσο ην 2000 θαη 

ην  2001 αληίζηνηρα.  

 Σελ δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο  δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο έσο ην 2001.  

 Σελ πξνζέιθπζε θαη ηελ ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα ησλ Δξεπλεηψλ ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν έσο ην 2002. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ επξεζηηερληψλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο έσο ην 2001. 

 

 Έλα επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηηο θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ Δπξψπε έρεη αλάγθε απφ πεξηζζφηεξεο δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. 

ηφρνο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο, ηδίσο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ. Χζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ άξζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο, δηαηχπσζε ηελ αλάγθε απηή θαζψο 

θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ησλ δηεπαθψλ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ θαηλνηνκίαο φπσο νη 

επηρεηξήζεηο νη θεθαιαηαγνξέο θαη ηα ηδξχκαηα Δ&Α.   

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίζεθε θαηάιιειε ε εθαξκνγή ηεο (ΑΜ) θαη δεηήζεθε 

απφ: 

 

 Σελ επηηξνπή θαη ην πκβνχιην, ε εθπφλεζε κηαο ζεηξάο ζπγθξηηηθψλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θξάηε κέιε κέρξη ηα 

ηέινο ηνπ 2000.   

 Σελ επηηξνπή θαη ην πκβνχιην, ε ζέζπηζε Δπξσπατθνχ ράξηε γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κέζα ζην 2000. 

 Σελ επηηξνπή, λα πξνβεί ζε αλαθνίλσζε γηα κηα λέα επηρεηξεκαηηθή θαη 

θαηλνηφκν Δπξψπε. 
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 Σελ επηηξνπή, λα πξνβεί ζε αλαθνίλσζε γηα ν Πνιπεηέο Πξφγξακκα ππέξ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πλεχκαηνο 2001-2005.  

 Σελ επηηξνπή θαη ην πκβνχιην, ε εθπφλεζε έθζεζεο ζρεηηθά κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ.  

 

 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

 

Ζ νινθιήξσζε θαη ε πιήξεο  ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ  επηρεηξήζεσλ, ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο πξνέθξηλε ηελ 

νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ κέζσ ελφο 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δηαξθνχο βειηίσζεο θαη επαλεμέηαζεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο πνπ ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Διζίλθη. Παξάιιεια, ηφληζε ηελ αλάγθε χπαξμεο δίθαησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη 

εληζρχζεσλ θαη πξνέηξεςε ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο πξνο ηηο 

εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 

 Σελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000. 

 Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ππεξεζηψλ γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ν ειεθηξηζκφο, ην αέξην θαη νη 

ηαρπδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ βειηησκέλσλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

πξνο φθεινο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) κέρξη ην 2003. 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ online δηελέξγεηα ησλ 

δηαγσληζκψλ θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ  έσο ην 2003. 

 Σελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ-ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ επίπεδν κέρξη ην 2001. 

 Σελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ζε ζέκαηα θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Σελ δηελέξγεηα δηαξζξσηηθψλ βειηηψζεσλ θαη ηελ ζηελή παξαθνινχζεζε 

ησλ δεηθηψλ δηαξζξσηηθψλ επηδφζεσλ. 

 Σελ αλαπξνζαξκνγή  ηεο αλαθνίλσζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ 1996 πεξί ησλ 

ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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 Γπλακηθέο θαη νινθιεξσκέλεο Κεθαιαηαγνξέο 

 

Οη θεθαιαηαγνξέο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία 

πξνάγνληαο ην επηρεηξείλ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο, 

δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο Δπξσπατθήο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ απνηέιεζε 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο πξνέθξηλε ηα εμήο : 

 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ Τπεξεζηψλ σο ην 2005.  

 Σελ ηαρχηαηε πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ σο ην 2003. 

 Σελ επηηάρπλζε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ θαη ηελ ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ξπζκίζεσλ. 

 Σελ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο 

εμαγνξάο κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε θαη εθθαζάξηζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. 

 Σνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζην δήηεκα  ηεο εθθξεκνχο 

δέζκεο θνξνινγηθψλ κέηξσλ.  

 

 πληνληζκόο ησλ Μαθξννηθνλνκηθώλ Πνιηηηθώλ 

 

Ο ζπληνληζκφο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απνηέιεζε χςηζηε πξνηεξαηφηεηα 

ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιφγσ ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο αιιά θαη ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο. ην πιαίζην απηφ, 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κηαο γεληθφηεξεο πξνζέγγηζεο ε νπνία ζα 

πεξηιάκβαλε έλα ζπλδπαζκφ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ε 

δηαδηθαζία ηεο Κνισλίαο θαηέδεημε ηελ αλάγθε ελφο καθξννηθνλνκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε βαζηθφ άμνλα ηελ ζπκβνιή ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

ζηελ νηθνλνµηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Χο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο πξνέθξηλε ηα εμήο: 
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 Σελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγηθήο πίεζεο επί ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ  γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

 Σελ αλαθαηεχζπλζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πξνο ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 Σελ επηδίσμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

 

Σν πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή ζα αμηνινγνχζαλ βάζεη δεηθηψλ, ηελ πξφνδν ζηνπο 

ηνκείο απηνχο θαη ζα ππέβαιιαλ ζρεηηθή έθζεζε κέρξη ην 2001. 

 

 Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

 

ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ε εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηάξηηζε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο γηα πξψηε θνξά, 

αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο απαζρφιεζεο. Ζ λέα απηή 

πξνζέγγηζε, είρε σο ζηφρν ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ θαηάξηηζεο ζε δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο νη νπνίεο θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ ιφγσ ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο πξνέθξηλε : 

 

 Σελ αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε εηήζην 

ξπζκφ. 

 Σνλ ππνδηπιαζηαζκφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ηνλ θαηψηεξν 

θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έσο ην 2010. 

 Σελ δηαζχλδεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηα θέληξσλ θαηάξηηζεο κε ην δηαδίθηπν 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπο ζε πνιπιεηηνπξγηθά θέληξα κάζεζεο. 

 Σελ αλάπηπμε ελφο Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ δηα 

βίνπ κάζεζε. 

 Σελ αλάπηπμε θνηλήο κνξθήο βηνγξαθηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ. 
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 Σελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ δηδαζθάισλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαηάξηηζεο έσο ην 2000. 

 

 Αύμεζε θαη Βειηίσζε ηεο Απαζρόιεζεο 

 

H πιήξεο απαζρφιεζε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ππήξμε δηαρξνληθφο ζηφρνο 

ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο. Ζ δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ γηα ηελ 

απαζρφιεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997, έζεζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ππιψλεο ζηνπο 

νπνίνπο ζα έπξεπε λα βαζηζηνχλ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εζληθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο. Οη ππιψλεο απηνί πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ  ηελ ηθαλφηεηα πξνο 

εξγαζία, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ.  Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο ήξζε λα δψζεη λέα ψζεζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο, ζέηνληαο ζαθέζηεξνπο ζηφρνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή θιήζεθαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ιήςε 

κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο θαη ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Σα κέηξα απηά ζα θηλνχληαλ γχξσ απφ ηνπο εμήο ηνκείο:  

 

 Σελ δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο βάζε δεδνκέλσλ γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

πξννπηηθέο  εθκάζεζεο δεμηνηήησλ. 

 Σελ πξναγσγή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ επειημία ζηε αγνξά εξγαζίαο. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Σελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηελ παηδηθή κέξηκλα. 

 

 Βειηίσζε θαη Αλαβάζκηζε ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν επεκεξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βάζε ηνπ άξζξνπ 151 

ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ 

δσήο θαη εξγαζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθή πξνζηαζία. Χο θνηλσληθή πξνζηαζία 

λνείηαη ππφ ηελ ζηελή έλλνηα  ε θνηλσληθή αζθάιηζε ελψ ππφ ηελ επξεία έλλνηα, ηα 

ζπλνιηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν ε κεηάβαζε πξνο ηελ νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο έζεζε σο πξναπαηηνχκελν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κνληέινπ θνηλσληθήο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ. Ζ αλαβάζκηζε απηή ζα έπξεπε λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ην πιαίζην απηφ ην πκβνχιην επηθνξηίζηεθε κε: 

 

 Σελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.  

 Σελ αλάζεζε κειέηεο, ζηελ Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία, αλαθνξηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηελ καθξνπξφζεζκε πνξεία ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έσο ην 2020. 

 

 Πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο έληαμεο 

 

Ζ ΔΔ κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη πξνζηαζία κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ λέα θνηλσλία ηεο γλψζεο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη επεκεξία αιιά ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

απαμίσζεο ησλ δεμηνηήησλ, φζσλ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ηελ 

πιεξνθνξία. Τπφ ην πξίζκα απηφ θαη παξφιν πνπ ε θνηλσληθή πνιηηηθή εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, ε ΔΔ κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο 

επηρείξεζε λα ελζαξξχλεη ηηο Δζληθέο θπβεξλήζεηο θαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή αλέιαβαλ: 

 

 Nα ελζαξξχλνπλ ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ βάζεη απφ θνηλνχ 

θαζνξηζκέλσλ δεηθηψλ. 

 Να ηνλψζνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα θνηλσληθή έληαμε παξέρνληαο 

κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε πγεία. 

 Να αλαπηχμνπλ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα εππαζείο νκάδεο. 
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1.3 Ζ Αλαλεσκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβώλαο 2005 

 

 

Πέληε ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο, ηα απνηειέζκαηα 

δελ ήηαλ μεθάζαξα. Παξά ηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, νη 

επηδφζεηο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο δελ 

ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. Οη θαζπζηεξήζεηο θαη νη αλνινθιήξσηεο κεηαξξπζκίζεηο 

ζπλέηεηλαλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ αληαγσληζηψλ 

ηεο. Μάιηζηα, ε αμηνιφγεζε  ηεο νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ κε ηίηιν: «Ζ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ: ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε» Ννέκβξηνο 2004 ππήξμε θαηαπέιηεο σο πξνο ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

ηηο πνιιέο θαη αζπκβίβαζηεο πξνηεξαηφηεηεο αιιά θαη ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο δξάζεο 

θαη βνχιεζεο. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε ε επαλεθθίλεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο κε 

ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο βάζεο. 4 Ζ αλαλεσκέλε 

ζηξαηεγηθή ζε κηα πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηηο πξνηεξαηνηήησλ 

ζηξάθεθε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ έκθαζε ζα 

δηλφηαλ πιένλ ζηηο δξάζεηο πνπ έπξεπε λα αλαιεθζνχλ θαη φρη ζηνπο πνζνηηθνχο 

ζηφρνπο. Έηζη, ηα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή απνθάζηζαλ λα εληείλνπλ ηελ κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζία θαη ζπκθψλεζαλ νκφθσλα ζε νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνιηηηθήο πνπ ζα εθαξκφδνληαλ µέζσ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Ληζζαβψλαο αιιά θαη  µέζσ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξχζκηζεο. Σέινο, ε 

ζηξαηεγηθή ζα νξγαλσλφηαλ πιένλ ζε ηξηεηήο θχθινπο γηα ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ επηηεπρζέλησλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνθαζίζηεθαλ αθνξνχζαλ ηνπο 

εμήο ηνκείο: 

 

 Σελ επέλδπζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. 

 Σελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δπλαηνηήησλ ηε ΔΔ κέζσ ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο πνπ λα επλνεί ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ. 

 Σελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

                                                           
4
 . Βι. ζρεηηθά: Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ: πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, 22&23 Μαξηίνπ 2005 
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 Σελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ.  

 Σελ πξνψζεζε ηεο επειημίαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. 

 

1.4 Απνινγηζκόο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβώλαο 2000-2010 

 

 

Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο ήηαλ λα βειηηψζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, έπξεπε λα ππάξμεη ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ κε ηα θξάηε κέιε, θαζψο νη νηθνλνκίεο απηψλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ε κία επεξεάδεη ηελ άιιε θαη ηελ ΔΔ σο 

ζχλνιν. Χζηφζν, ε αξρηθή ζηξαηεγηθή θαηέιεμε ζε έλα  κφξθσκα κε πεξίπινθε δνκή, 

πνιιαπινχο ζηφρνπο θαη δξάζεηο θαη αζαθείο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

 

Παξάιιεια, ηε δεθαεηία πνπ κεζνιάβεζε ε ΔΔ βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

πξσηνθαλψλ εμειίμεσλ. Μεηαμχ ηνπ 2004-2007 ηα θξάηε κέιε απμήζεθαλ απφ 15 ζε 

27, ην επξψ αλαδείρηεθε σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά λνκίζκαηα ηνπ θφζκνπ θαη νη 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο απμήζεθαλ απφ 12 ζε 16. Δπηπιένλ, ην 2007-2008 ε ΔΔ 

επιήγε απφ ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ γλψξηζε ε παγθφζκηα νηθνλνκία, κεηά 

ηελ κεγάιε χθεζε ηνπ 1930. Χο απφξξνηα νη θπξηφηεξνη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ έζεζε 

δελ επεηεχρζεζαλ. Ο δείθηεο ηεο απαζρφιεζεο ππαλαρψξεζε ζεκαληηθά σο ζπλέπεηα 

ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξέζεη λα επηηχρεη ην 70% πνπ αξρηθά εηέζε σο 

ζηφρνο. Δπίζεο, νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθαλ 

νξηαθά κφλν, κέλνληαο πνιχ πίζσ ζε ζρέζε κε ηνλ δεδεισκέλν ζηφρν ηνπ 3%. Σν 

ΑΔΠ έθηαζε ζην 4% ελψ ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα άγγημαλ ην 7% ηνπ ΑΔΠ θαη ηα 

πνζνζηά δεκνζίνπ ρξένπο απμήζεθαλ θαηά 20%.Δλ ηνχηνηο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

απιντθφ λα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο απέηπρε 

βαζηδφκελνη κφλν ζε πνζνηηθά θξηηήξηα. Ζ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβψλα απνηππψλεηαη πιεξέζηεξα κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο αιιά θαη ηνπ World Economic Forum. 

 

1.4.1 Ζ Αμηνιόγεζε ηεο ηξαηεγηθήο από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Ζ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη ηα επηηεχγκαηα απηήο θαη λα θαηαδείμεη ηα ζεκεία εθείλα πνπ ε 

πξφνδνο ππήξμε ειιηπήο. 5 ην πξψην θνκκάηη αλαιχεη ηα θχξηα επξήκαηα δίλνληαο 

έκθαζε ζηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ελψ ζην δεχηεξν θνκκάηη αλαιχεη ηα πνζνηηθά 

απνηειέζκαηα αλά ηνκέα πνιηηηθήο. 

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θπξηφηεξα επξήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

 Ζ ηΛ θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη επξεία ζπλαίλεζε ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ζέηνληαο σο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε, ηελ επέλδπζε ζηνλ άλζξσπν, ην άλνηγκα δηεμφδσλ ζηηο ΜΜΔ θαη 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Απέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο απμάλνληαο ηελ απαζρφιεζε, κεηψλνληαο ηελ γξαθεηνθξαηία, 

πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη δηαζθαιίδνληαο 

έλα πην δηαηεξήζηκν κέιινλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο δελ ππήξμε επαξθήο ψζηε λα θαηαπνιεκήζεη ηα 

επίπεδα ηεο θηψρεηαο. 

 H δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έθαλαλ ηελ νηθνλνκία πην αλζεθηηθή ζηηο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη βνήζεζαλ ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο.  

 Ζ ηΛ δελ ήηαλ θαηάιιεια νξγαλσκέλε ψζηε λα επηθεληξσζεί ζηα θξίζηκα 

εθείλα ζηνηρεία πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο απαξρέο ηεο θξίζεο 

φπσο ε ζηηβαξή επνπηεία θαη νη ζπζηεκαηηθνί θίλδπλνη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο, νη θεξδνζθνπηθέο θνχζθεο, ε δπζαλάινγε αχμεζε ησλ κηζζψλ έλαληη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ν θαηαλαισηηζκφο πνπ βαζηδφηαλ ζε πηζηψζεηο. 

 Ζ καθξννηθνλνκηθή αληζζνξνπία θαη ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο δελ 

αληηκεησπίζηεθε επαξθψο ζηα θξάηε κέιε. 

 Τπήξμε ράζκα κεηαμχ ησλ δεζκεχζεσλ γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη ηεο αλάιεςεο 

δξάζεο απφ ηα θξάηε κέιε κε απνηέιεζκα λα ραζνχλ ηα αληίζηνηρα νθέιε θαη 

ζπλέξγεηεο. 

 H ζεκαζία ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ θξαηψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ δελ 

αλαγλσξίζηεθε επαξθψο θαζψο ηα θξάηε κέιε δελ πξνρψξεζαλ κε ηνλ ίδην 

                                                           
5
 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί ζην SEC (2010) 114,‟‟Lisbon Strategy evaluation document‟‟. Όπνπ έρεη    

ρξεζηκνπνηεζεί άιιε πεγή ζα αλαθέξεηαη ξεηά είηε κέζα ζην θείκελν είηε σο ππνζεκείσζε ζηελ ίδηα ζειίδα. 
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ξπζκφ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο κε απνηέιεζκα λα ραζνχλ επθαηξίεο θαη λα 

δηαδνζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο.  

 Γελ ππήξμε ακνηβαία ελίζρπζε κεηαμχ ηεο ηΛ θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ νξγάλσλ κε ζπλέπεηα λα πεξηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

 H θηλεηνπνίεζε πφξσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ 

αλάιεςε θαη πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ θαη έθαλε ηελ ηΛ πην 

πξνζβάζηκε ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε.  

 Ζ θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία απαηηεί ηελ 

απινπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε αξθεηά θξάηε κέιε. 

 Ζ εθηεηακέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζπλέβαιιε ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε 

ησλ  κεηαξξπζκηζηηθψλ επθαηξηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ. 

 H πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ παξεκπνδίζηεθε απφ δηαθνξέο ζην επίπεδν 

ελζηεξληζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη απφ ηηο αζζελείο θπβεξλεηηθέο δνκέο. 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο αλά ρψξα, έλα φξγαλν πνπ πξνέβιεπε ε ηΛ, 

απέθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ρψξεο πνπ ηηο αμηνπνίεζαλ ελψ ρξεηάδεηαη 

πεξεηαίξσ πξνζπάζεηα απφ ηηο ππφινηπεο. 

 Απφ ην 2005 εληαηηθνπνηήζεθε ε  αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ε 

πξνζπάζεηα πνιηηηθήο εθκάζεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

 Σν φξακα ηεο ηΛ δελ πξνβιήζεθε ηθαλνπνηεηηθά κε απνηέιεζκά λα εθιείςεη ε 

ζηήξημε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. 

 Ο ζπληνληζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ππήξμε 

πεξηνξηζκέλνο γεγνλφο πνπ εκπφδηζε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο.  

 Οη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ρψξεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) απνδεηθλχνπλ ηηο εζσηεξηθέο αληζζνξνπίεο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ. 

 H ηΛ απνδείρηεθε αξθεηά εζσζηξεθήο θαη ππνηίκεζε ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

 Έπξεπε λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζρέζε ηεο Δ.Δ. κε ηνπο 

ζεκαληηθνχο παίθηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φπσο  ε Ζ.Π.Α. θαη ε Αζία. 

 

1.4.2 Απνινγηζκόο πξνόδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
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Μέρξη ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ΔΔ θαηλφηαλ λα νδεχεη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε κε πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ρακειή αλεξγία θαη 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Παξφιν πνπ ε πνπ ε πξφνδνο απηή νθεηιφηαλ ελ πνιινίο ζηνπο 

θπθιηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη νη κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ ρσξψλ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

ην ηερληθφ παξάξηεκα ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη 

θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηεο ηΛ. 

 

 Μαθξννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα θαη Υξεκαηνδόηεζε 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηΛ ε Δπξσπατθή νηθνλνκία πέξαζε απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο 

χθεζεο θαη αλάθακςεο. Απφ ην 2003 έσο ην 2008 ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ήηαλ γχξσ ζην 66%, ε αλεξγία ζην 7% θαη ε άλνδνο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ θαηά κέζν φξν 3% 

ην ρξφλν, ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

ρσξψλ έβαηλαλ κεηνχκελα. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε δξακαηηθά ηελ 

θαηάζηαζε. Ζ θαηά κέζν φξν αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ έπεζε ζην -4%, ε αλεξγία απμήζεθε 

ζην 10%, ηα ειιείκκαηα θαηά κέζν φξν έθζαζαλ ζην 7% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην δεκφζην 

ρξένο άγγημε ην 80% ηνπ ΑΔΠ. Καη επέθηαζε, ε δηαηήξεζε πγηψλ θαη βηψζηκσλ 

νηθνλνκηθψλ πνπ ήηαλ ππνρξέσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, επαλήιζε ζην 

πξνζθήλην σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο. 

 

ην πιαίζην απηφ θαη δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ε ΔΔ 

επεδίσμε ηελ εθαξκνγή κηαο ηξηζρηδνχο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηελ δεκνζηνλνκηθή 

βησζηκφηεηα, ηελ κείσζε ηνπ ρξένπο, ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δληνχηνηο, ε πξφνδνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ δελ ήηαλ 

ηζφξξνπε κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηεζεί ην ζχγρξνλν κνληέιν θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ ΔΔ. Παξάιιεια, ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο εμέιημεο ησλ 

θαηψηαησλ κηζζψλ ζε επίπεδα πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ρψξεο πνπ ηελ αθνινχζεζαλ. Αληίζεηα, ρψξεο νη 

νπνίεο δελ εζηίαζαλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζψλ ήξζαλ αληηκέησπεο κε ηνλ θίλδπλν 

ηεο ζπλερνχο ζπξξίθλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.    

 

Όζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, εμειίρζεθε πνιχ δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσδψλεο. Κάπνηεο ρψξεο δε, βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε κεγάια εμσηεξηθά 

ειιείκκαηα θαη ρξεηάζηεθαλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
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Σακείν. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ ην ζεκείν ήηαλ κεηαμχ άιισλ, ε κε 

ζπγθξάηεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ε αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ε «θνχζθα» ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ. Σν ράζκα αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο αιιά θαη ε 

αλάγθε γηα κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη επνπηεία αλαγλσξίζηεθαλ ξεηά ζηελ ηΛ πνπ 

εμέδσζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζπζηάζεηο ζηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ  επέθεξαλ νη ζπζηάζεηο απηέο ζηελ Δπξσδψλε είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

 

Σν ράζκα απηφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είρε γίλεη ήδε αληηιεπηφ απφ ην 2005 φπνπ 

έγηλε θαη ε αλαζεψξεζε ηεο ηΛ. ηελ αλαζεσξεκέλε ηΛ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ θαη δηαηέζεθαλ 250 δηζεθαηνκκχξηα κε ζθνπφ ηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε ηνκείο φπσο ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Χζηφζν, ηα πνζά 

πνπ δηαηέζεθαλ ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ππήξμαλ 

πεξηνξηζκέλα. Σέινο, ζεκαληηθνί πφξνη πνπ ήηαλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ δηαηέζεθαλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

 

 Καηλνηνκία Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

 

Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο ηΛ ήηαλ λα θαηαζηεί ε ΔΔ κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Έηζη, ε ηΛ έζεζε σο ζηφρν ην 3% 

ηνπ Δπξσπατθνχ ΑΔΠ λα θαηεπζχλεηαη ζηνπο ηνκείο απηνχο. Παξφιν πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ε ειιηπήο πξφνδνο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο επεξέαζε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε 

ηεο Έλσζεο νδεγψληαο ζε νξηαθή κφλν αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ απφ 1,85% ηνπ 

ΑΔΠ ζε 1,90%. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ήηαλ, φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ήηαλ 

δηζηαθηηθφο ζην λα επελδχζεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε εληφο ΔΔ. Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ  λα ξπζκίζεη ην επξχηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην (θνηλή αγνξά, 

εθπαίδεπζε θαη ζπζηήκαηα έξεπλαο) κε ζθνπφ λα ζηξέςεη ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο ζε 

θαηλνηφκα πξντφληα, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο έξεπλαο κε ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ θξαηψλ, ηε ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα αιιά θαη ζηελ άξζε ησλ 

εκπνδίσλ αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηψλ.  

 

 Άλνηγκα δηεμόδσλ γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 
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Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνζθέξνπλ πεξίπνπ 65 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο 

ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Έλσζεο. Μεηαμχ 

2000 θαη 2007 νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ θαηά 2 εθαηνκκχξηα ελψ ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο μεπέξαζε ην 84%. Χζηφζν, νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα κε θπξηφηεξα ηελ 

γξαθεηνθξαηία, ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηελ 

πεξηνξηζκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηελ παξαηεηακέλε 

έιιεηςε πηζηψζεσλ σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε ηΛ έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ απινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ κείσζε ηεο  γξαθεηνθξαηίαο αιιά θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδφηεζε. Παξάιιεια, κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Small Business Act» ζπληέιεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (πρ κείσζε ηνπ ΦΠΑ) 

γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Χο απνηέιεζκα, ε ηΛ ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο θηινζνθίαο 

ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο ΜΜΔ. Γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγήζεθαλ ππεξεζίεο 

«κηαο ζηάζεο» γηα ηελ εθθίλεζε λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ ε ζχζηαζε 

κίαο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ρξεηάδεηαη θαηά κέζν φξν  8 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κε ην θφζηνο λα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Χζηφζν, παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε 

πξφνδν ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο αιιά  θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ. 

 

 Πξάζηλε Οηθνλνκία 

 

Πξάζηλε νηθνλνκία ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηα είλαη ε νηθνλνκία εθείλε πνπ απνζθνπεί 

ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ρσξίο λα ππνβαζκίδεη 

ην πεξηβάιινλ θαη λα νδεγεί ζηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ην πιαίζην 

απηφ ε ΔΔ επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα. Παξφιν πνπ ε ΔΔ είρε νξίζεη αλεμάξηεηεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο 
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ζηνλ ηνκέα απηφ, ηηο επνλνκαδφκελεο «ηξαηεγηθέο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο» ζε 

κεζνπξφζεζκν επίπεδν ε ηΛ ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππφ ηελ επνπηεία ηεο ηΛ ζθηαγξαθήζεθε ε πξφνδνο ησλ θξαηψλ 

κειψλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κηφην. Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην είλαη κηα δηεζλήο 

ζπκθσλία ππφ ηελ νκπξέια ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ δεζκεχεη ηα θξάηε ζηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ θαη παξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ 

ζηνλ βηνκεραληθφ, ελεξγεηαθφ αιιά θαη αγξνηηθφ ηνκέα. Δλ ηνχηνηο  ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ δελ ππήξμε αλάινγε πξφνδνο κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί αηζζεηή 

αχμεζε ησλ ξχπσλ. Παξάιιεια , ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηα θξάηε κέιε ζηξάθεθαλ 

ζε κηα πην Δπξσπατθή πξνζέγγηζε κε έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

αεηθνξία, ελψ ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επέηξεςε ηελ 

είζνδν λέσλ παηθηψλ θαη δηεπθφιπλε ηελ αλάιεςε λέσλ επελδχζεσλ. 

 

1.5 Ζ Αμηνιόγεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβώλαο από ην World 

Economic Forum 

 

 

Σν World Economic Forum παξαθνινπζνχζε αλά δηεηία ηελ πξφνδν ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο.6 Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε είλαη ε ηειεπηαία θαη αθνινχζεζε ηελ ίδηα κεζνδνινγία κε ηηο 

πξνεγνχκελεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηελ 

νπηηθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο αλαθνξηθά  κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ ΔΔ ηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία κέρξη ην 2010. Γηα ηελ 

πιεξέζηεξε απνηχπσζε ησλ πεπξαγκέλσλ, ε έξεπλα δηαζπά ηελ ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβψλαο ζε νρηψ δηαθξηηέο δηαζηάζεηο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ άληιεζε 

ζπκπεξαζκάησλ.   

 

Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα όινπο: Ζ δηάζηαζε 

απηή κεηξάεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα νηθνλνκία έρεη ελζσκαηψζεη ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ 

                                                           
6
 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί ζην World Economic Forum (2010): “The Lisbon Review 2010 – Towards a 

More Competitive Europe?” Όπνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί άιιε πεγή ζα αλαθέξεηαη ξεηά είηε κέζα ζην θείκελν είηε σο 
ππνζεκείσζε ζηελ ίδηα ζειίδα. 
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θιάδσλ ηεο. Xψξεο νη νπνίεο, έρνπλ θαηαθέξεη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ηείλνπλ 

λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ δηάζηαζε απηή, επηρεηξείηαη λα απνδνζεί κέζα απφ κεηαβιεηέο 

φπσο ε πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηελ θπβέξλεζε, ε δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

νηθνλνκία, ε ρξήζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε πξφζβαζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζε απηέο. 

 

2. Ζ δεκηνπξγία ελόο Δπξσπατθνύ ρώξνπ θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο: Ζ πηπρή απηή εμεηάδεη αλ θαη θαηά πφζν κία ρψξα δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ. Δίλαη δε, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα θξάηε ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ηερλνινγίαο φπσο είλαη ηα πεξηζζφηεξα 

Δπξσπατθά θξάηε. Ζ κέηξεζε ηνπ δείθηε απηνχ κπνξεί λα απνδνζεί κέζα απφ 

κεηαβιεηέο φπσο νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε 

πνηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

3. Απειεπζέξσζε-νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, θξαηηθέο εληζρύζεηο θαη 

πνιηηηθή αληαγσληζκνύ: H ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηηο 

πηπρέο εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

4. Οηθνδόκεζε θιαδηθώλ δηθηύσλ θαη απειεπζέξσζε ησλ κεηαθνξώλ θαη 

ησλ ηειεπηθνηλσληώλ: Ζ δηάζηαζε απηή απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ησλ 

παξαγφλησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ  

αγνξψλ, ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα  θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

 

5. Γεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ θαη νινθιεξσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ: Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ  

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα  ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε νηθνλνκίαο. 

Μηα νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλε αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε γηα 
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επελδχζεηο κεηψλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Παξάιιεια βειηηψλεη ηελ 

θαηαλνκή θεθαιαίνπ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. παξέρνληαο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιια θξάηε κέιε θαη βειηηψλνληαο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δηαζπλνξηαθή βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ΔΔ έρεη ζέζεη ζαθήο 

ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, ν δείθηεο απηφο κεηξάεη ηελ ζπκβνιή 

ησλ ρσξψλ ζηε αλάπηπμε ηεο θνηλήο απηήο αγνξάο. 

 

6. Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ-επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο: Ζ βειηίσζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ δηαδξακαηίδεη ην 

θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζηξαηεγηθή  ηεο Ληζζαβψλαο 

απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ  αλάιεςε επελδχζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάζηαζε απηή 

αμηνινγεί πφζν ειθπζηηθφ ή κε, είλαη ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ. 

 

7. Αύμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: Ζ παξάκεηξνο απηή εκπεξίθιεηε ηηο 

επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζε ζέκαηα φπσο ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηε αγνξά εξγαζίαο, ν εθζπγρξνληζκφο 

ηεο  θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Θέκαηα ηα νπνία θαηέρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβψλαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε ε ΔΔ έζεζε σο ζηφρν 

ην 70% σο αληίβαξν ζηελ απμαλφκελε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνηειεί 

απεηιή γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

 

8. Αεηθόξνο αλάπηπμε θαη βησζηκόηεηα: H αεηθφξνο αλάπηπμε απνηέιεζε απφ 

ην 2001 έλαλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο.H 

αεηθνξία σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζε έλα πξφηππν παξαγσγήο πνπ απνζθνπεί 

ζην θαιχηεξν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ άλζξσπν κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο. Οη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, είλαη ε 

θιηκαηηθή αιιαγή, νη κεηαθνξέο, ε δεκφζηα πγεία θαη oη θπζηθνί πφξνη. Ο δείθηεο 

απηφο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιακβάλεη ππφςε ηελ επηβνιή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο απφ ηα θξάηε κέιε, ηελ θχξσζε ησλ δηεζλψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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1.5.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηιακβάλεη ηα 27 θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο, κέρξη θαη ηελ 

ηέηαξηε δηεχξπλζε 2007-2013 ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβψλαο. Παξάιιεια, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφηππν ζχγθξηζεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ ζε 

επίπεδν δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη νη επηδφζεηο ησλ 

πέληε πην αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο (Ηαπσλία, Υνλγθ Κνλγθ, 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο, ηγθαπνχξε, Σαηβάλ) θαζψο θαη ηεο Κίλαο. Σέινο, ζηελ 

ζχγθξηζε εκπεξηθιείνληαη θαη νη Δπηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(Αιβαλία, Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Μνληελέγθξν, εξβία, Σνπξθία, Κξναηία θαη Οπθξαλία) 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη έλαληη ηεο ΔΔ. 

 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Δπξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα πξνήιζαλ απφ 

έγθξηηνπο  ζεζκνχο αιιά θαη απφ ηελ εηήζηα δεκνζθφπεζε πνπ δηεμάγεη ηo World 

Economic Forum ζε θνξπθαία δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε 130 ρψξεο αλαθνξηθά κε πνηνηηθά 

δεδνκέλα πνπ είλαη δχζθνια κεηξήζηκα. Tα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία είλαη απφ ην ηέινο 

ηνπ 2009 ελψ ε θαηάηαμε θάζε ρψξαο ππνινγίδεηαη σο αζηάζκεηνο κέζνο φξνο ησλ 

αηνκηθψλ ηηο επηδφζεσλ ζηηο 8 δηαζηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.Tέινο, έρεη δηαηεξεζεί 

ηo ίδην πξφηππν δείθηε κε ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ην World Economic 

Forum πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζπγθξίζεσλ. 

 

1.5.2 Ζ Καηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο ηξαηεγηθήο 

 

 

Ο πίλαθαο 1.1 δείρλεη ηελ βαζκνινγία ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ζηηο νρηψ δηαζηάζεηο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Όπσο είλαη εκθαλέο, ε νπεδία θαηέρεη ηελ πξσηηά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο κε ηελ Φηιαλδία θαη ηε Γαλία λα αθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα, νη 

ρψξεο απηέο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ηελ αεηθνξία αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Μάιηζηα, νη επηδφζεηο ησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

δηαθξίλνληαη ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Αλαθνξηθά δε κε ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή έρνπλ επηηχρεη ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη πςειή 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία ελψ δηαθξίλνληαη παγθνζκίσο γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ. 

Σέινο, θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε δηεζλψο ζηελ δηάζηαζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ιφγσ 

ηεο απζηεξήο θαη απνδνηηθήο πεξηβαιινληηθήο ηνπο λνκνζεζίαο. 

 

Δλ ζπλερεία, ην Λνπμεκβνχξγν βξίζθεηαη πξψην ζηελ θαηάηαμε αλαθνξηθά κε ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη δεχηεξν ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ελψ ε Γεξκαλία είλαη πξψηε ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηχσλ θαη δεχηεξε ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ Γαιιία δε, θαηέρεη πςειή ζέζε ζηα δίθηπα αιιά πζηεξεί ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ .Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαίλεηαη λα έρεη αμηφινγεο επηδφζεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά 

βξίζθεηαη πνιχ ρακειά ζηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ελ αληηζέζεη κε ην Βέιγην πνπ ππεξηεξεί ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

αιιά πζηεξεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηηο κεζαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο βξίζθνληαη 

ρψξεο φπσο ε Κχπξνο θαη ε Σζερία νη νπνίεο αμηνινγνχληαη ζεηηθά σο πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ε Μάιηα κε ηελ ινβαθία σο 

πξνο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αληίζηνηρα.  

 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ ε Ηζπαλία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε απφ ηηο ππφινηπεο 

επηδεηθλχνληαο  κεζαίεο επηδφζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ δηθηχσλ, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.  ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε κηα κηθξή εμαίξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Σέινο, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία, παξνπζηάδνπλ ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο 

ηνκείο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζχγθξηζε ηεο ΔΔ έλαληη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Αζίαο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε ηεο ΔΔ, θαηά κέζν φξν, ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο κε εμαίξεζε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεκαληηθφηεξν 

ράζκα εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ απνηειεί αθξνγσληαίν 

ιίζν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ. Χζηφζν, παξφιν πνπ ε ΔΔ σο 

ζχλνιν πζηεξεί έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, κεκνλσκέλεο ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία, ε 
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Γαλία, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία 

ππεξηεξνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, εληφο ηεο ΔΔ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηηο 

θαιχηεξεο θαη ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα επξεία 

γθάκα επηδφζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ηα δίθηπα θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ελψ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ζχγθιηζε 

ζε ηνκείο φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  Οη 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο αλαδεηθλχνληαη ζηνπο ηζρπξφηεξνπο παίθηεο ηεο θαηάηαμεο ελψ νη 

ρψξεο ηνπ Νφηνπ θαη νη ρψξεο πνπ πξνζρψξεζαλ πξφζθαηα ζηελ ΔΔ παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξέο αδπλακίεο. Σέινο, νη ΖΠΑ θαη νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ππεξηζρχνπλ 

έλαληη ηεο ΔΔ σο ζχλνιν αιιά νη ηζρπξφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ κεκνλσκέλα 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο. 

 

1.5.3 ΟΗ Δπηδόζεηο ησλ ρσξώλ κε κειώλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

  

 

Ο πίλαθαο 1.2 δείρλεη ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ δελ είλαη 

κέιε ηεο ΔΔ θαη είηε είλαη ππνςήθηα πξνο έληαμε είηε δπλεηηθά ππνςήθηα πξνο έληαμε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη 

κε ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν ησλ 27 θξαηψλ κειψλ, ηνλ κέζν φξν ησλ 15 θξαηψλ 

κειψλ πξηλ ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004 αιιά θαη ησλ 12 θξαηψλ κειψλ πνπ πξνζρψξεζαλ 

ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ ΔΔ, δειαδή κεηά ην 2004.θνπφο ηεο ζχγθξηζεο απηήο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξχηεξεο Δπξσπατθήο πεξηνρήο. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ πίλαθα είλαη ηα εμήο: 

 

 Όιεο νη ρψξεο πζηεξνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ησλ 

δηάθνξσλ νκαδνπνηήζεσλ αιιά κεκνλσκέλα ππεξηεξνχλ έλαληη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ κειψλ. 

 Σν Μνληελέγθξν κεκνλσκέλα παξνπζηάδεη θαιχηεξεο επηδφζεηο έλαληη ηεο 

Διιάδαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο ελψ ε 

Κξναηία βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ Διιάδα. 

 Σν Αδεξκπατηδάλ ππεξηεξεί έλαληη ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, ελψ ε 

Σνπξθία θαη ε Μαθεδνλία ππεξηεξνχλ έλαληη ηεο Βνπιγαξίαο. 
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 Σν Αδεξκπατηδάλ βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε ηζρπξή θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη ζρεηηθά αλεπηπγκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά κε ειιείςεηο 

ζηα δίθηπα θαη ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Σν Μνληελέγθξν θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε ηζρπξφ πιενλέθηεκα 

ζηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ελψ ε Κξναηία θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζέζε κε ηζρπξά ζεκεία ηα δίθηπα θαη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

 Σν Μνληελέγθξν θαη ε Κξναηία πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζηε δηάζηαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 ηηο κεζαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε εξβία πνπ ππεξηεξεί ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά πζηεξεί ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

 ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο βξίζθνληαη ε Αιβαλία θαη ε Βνζλία 

Δξδεγνβίλε πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζρεδφλ ζε φιεο ηεο 

δηαζηάζεηο κε κηθξή εμαίξεζε ηελ Αιβαλία, ζηνλ ηνκέα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 Ζ Σνπξθία παξνπζηάδεη θαιά πνζνζηά ζηνπο ηνκείο ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο αιιά πνιχ ρακειά ζε αξθεηνχο άιινπο ηνκείο φπσο ε έξεπλα 

θαη ε αλάπηπμε, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε αεηθνξία, ε θνηλσληθή ζπλνρή 

θ.α. 

 Ζ Γεσξγία δηαζέηεη ην πην αλεπηπγκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάηαμεο αιιά πζηεξεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 Ζ Οπθξαλία απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο Γεσξγίαο κε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

θαηλνηνκία αιιά φρη ηφζν αλεπηπγκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ Αξκελία παξνπζηάδεη αδπλακία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

1.5.4 πκπεξάζκαηα ηεο Αμηνιόγεζεο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο απφ ην World Economic Forum 

αλέδεημε κηα επξεία γθάκα επηδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηε Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

θάπνηεο ρψξεο λα ζεκεηψλνπλ ηαρεία πξφνδν θαη θάπνηεο άιιεο φρη. Παξφιν πνπ ε ΔΔ 

σο ζχλνιν δελ θαηάθεξε λα αληεπεμέιζεη ζηνπ θηιφδνμνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ην 2000 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζηξαηεγηθήο, επέδεημε αδηακθηζβήηεηε πξφνδν ζε νξηζκέλνπο 
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ηνκείο φπσο ε θαηλνηνκία, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο, επέδεημε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο φπσο ηα 

δίθηπα, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Ζ πξναλαθεξζείζα έιιεηςε πξνφδνπ, νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ επξχηεηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ελ γέλεη αζάθεηεο, ζηελ έιιεηςε ζαθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαθάλεηαο, ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζην «ράζκα εθαξκνγήο» θαη  ζηελ  «έιιεηςε απνθαζηζηηθήο 

πνιηηηθήο δξάζεο» (Kok, 2004, European Commission, 2005). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο δελ απέδσζε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα γηαηί πζηεξνχζε ζε ζηξαηεγηθή εζηίαζε θαη δελ θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη 

ηελ ζπλεξγαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε λέα ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ ζχγθιηζε εηεξφθιεησλ 

ζηφρσλ. Σέηνηνη ζηφρνη είλαη γηα παξάδεηγκα, ε πξνζηαζία ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ 

κνληέινπ κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν 

αιιά θαη ε επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία παξά ηα πςειά επίπεδα δεκνζίνπ ρξένπο. 

Παξάιιεια, ε επηρεηξεκαηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία 

πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα πξνβνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο.Tέινο, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ κεραληζκνί 

ειέγρνπ ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο θαζψο νη ηνκείο πνπ ρξίδνπλ 

κεηαξξχζκηζεο είλαη αιιειέλδεηνη θαη νη αζπλεπείο ρεηξηζκνί κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζηελ απνηπρία ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο ππήξμε κηα θηιφδνμε ζηξαηεγηθή πνπ είρε σο ζηφρν λα 

αλαδείμεη θαη λα εληζρχζεη ην ξφιν ηεο Δπξψπεο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Ήηαλ, ίζσο, ε πξψηε ζηξαηεγηθή παγθνζκίσο πνπ έζεζε ζην πξνζθήλην ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη αληαγσληζηηθφηεηα σο ζηφρνπο ακνηβαία εθηθηνχο θαη φρη 

αληηθξνπφκελνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο απαηηνχζε δξάζε ζε 

δηάθνξα κέησπα φπσο ε εζσηεξηθή αγνξά, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε. Παξφιν πνπ ζε πνιινχο ηνκείο ππήξμε αδηακθηζβήηεηε πξφνδνο νη ζηφρνη 

ηεο Ληζζαβψλαο δελ επεηεχρζεζαλ πιήξσο κε απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ηεο. 
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Πξάγκαηη, ε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ αλαδηαλεκεηηθφ θξάηνο πξφλνηαο πξνο 

έλα θξάηνο θνηλσληθήο επέλδπζεο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί θαη λα επηθέξεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα (Cantillon, 2011). Χζηφζν, νη ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβψλαο θαη ηδηαίηεξα ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε παξακέλνπλ πην επίθαηξνη απφ 

πνηέ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ λέα ηξαηεγηθή ‟‟ Δπξψπε 2020‟‟. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: Ζ ΝΔΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ 2020 ΚΑΗ Ζ 
ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ελ ησ κέζσ ηεο βαζχηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

αληηκεηψπηζε απφ ην 1930. Σν 2009 ην ΑΔΠ ηεο Έλσζεο ζπξξηθλψζεθε θαηά 4%, ε 

αλεξγία απμήζεθε ξαγδαία, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ππέζηε ζνβαξφ πιήγκα ελψ ηα 

ειιείκκαηα αλήιζαλ  ζην 7% ηνπ ΑΔΠ θαη ην επίπεδν ηνπ ρξένπο μεπέξαζε ην 80% ηνπ 

ΑΔΠ. Παξάιιεια, ε κε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηελ αλάιεςε επελδχζεσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληείλνληαο ηελ θαηάζηαζε.  

 

πλαθφινπζα, ε νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε κε ηξφπν εκθαηηθφ ηηο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο ηεο Δπξψπεο πνπ πξνυπήξραλ ηεο θξίζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ γηα άηνκα ειηθίαο 20-64 εηψλ ήηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

αηζζεηά ρακειφηεξα έλαληη άιισλ ρσξψλ. Δπίζεο, ην ράζκα παξαγσγηθφηεηαο ην 

νπνίν δηεπξχλζεθε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη έλαληη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο εηαίξσλ ελψ ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε επηηαρχλεηαη. Όια απηά, ζε κηα 

ηαρέσο κεηαβαιιφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία φπνπ ε ΔΔ έρεη λα αληηκεησπίζεη εθηφο 

ησλ δηθψλ ηεο δνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Γειαδή, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θιίκα θαη ηνπο 

πφξνπο φπσο ε κεγάιε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην.   

 

Σέινο, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαηέδεημε ην βαζκφ αιιειεμάξηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ 

απνδεηθλχνληαο πσο έλα γεγνλφο κπνξεί λα δηαρέεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

επεξεάδνληαο ηηο επηδφζεηο φισλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο, αλέδεημε 

θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ΔΔ ζηνλ παγθφζκην ζηίβν φηαλ 

ηα θξάηε ελεξγνχλ ζπιινγηθά. Καη επέθηαζε, γηα λα κπνξέζεη ε ΔΔ λα αληηκεησπίζεη 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
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παγθνζκηνπνίεζε, είλαη απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ  ππφ ην 

πξίζκα κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο.  

 

2.1. Ζ λέα ηξαηεγηθή 

 

 

Σν φξακα γηα κηα θνηλσληθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο πνπ πξνηάζζεη ε 

Δπξψπε 2020 ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 

 Έμππλε αλάπηπμε: ηε ζεκειίσζε ηεο  νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο. 

 Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: Σελ πξνψζεζε κηαο πην πξάζηλεο θαη πην 

αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε ΔΔ. 

 Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: κηα νηθνλνκία κε απμεκέλα επίπεδα 

απαζρφιεζεο θαη εληζρπκέλε θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

 

 

2.1.1 ηόρνη ηεο Νέαο ηξαηεγηθήο 

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 ζέηεη πέληε πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο πνπ απεηθνλίδνπλ  ηελ 

πξφνδν πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ε ΔΔ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο κέρξη ην 2020.7 Οη ζηφρνη 

απηνί είλαη θνηλνί, αιιειέλδεηνη θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία. Μεηαζρεκαηίδνληαη  δε, ζε εζληθνχο ζηφρνπο έηζη 

ψζηε κέζσ ησλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ ηεζεί λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε πξφνδνο θάζε 

θξάηνπο θαη λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φπνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπο απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ κέηξσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη είλαη νη εμήο: 

 

 Απαζρφιεζε 

                                                           
7
 Tν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζηα εμήο επίζεκα έγγξαθα: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 2020 

ηειηθφ «Δπξψπε 2020:  ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» European Commission 
(2014) ‟‟Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth‟‟ Brussels. Όπνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί άιιε πεγή ζα αλαθέξεηαη ξεηά είηε κέζα ζην θείκελν είηε σο ππνζεκείσζε ζηελ ίδηα ζειίδα. 



34 
 

 Να αλέιζεη ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

20-64 εηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ 75% κέρξη ην 2020. 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 Σν 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο.   

 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα  

 Να κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

 Να απμεζεί θαηά ην 20% (ή θαηά 30% εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ) ην κεξίδην ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Να απμεζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά 20%. 

 Δθπαίδεπζε 

  Να κεησζεί θάησ απφ 10% ην πνζνζηφ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ην 2020. 

 Σνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε. 

 Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

 Να κεησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηα εζληθά φξηα ηεο θηψρεηαο ή 

βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

2.1.2  Δκβιεκαηηθέο Πξσηνβνπιίεο 

 

 

Οη ζηφρνη πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο αληηθαηνπηξίδνπλ κελ ηηο ηξεηο βαζηθέο  

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο αιιά ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο είλαη πνιχ επξχηεξν 

θαη απαηηεί δξάζε ζε εζληθφ, Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ ε Δπηηξνπή 

πξνηείλεη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έξρνληαη λα δξάζνπλ ζπλεθηηθά κε 

ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε 

πξνφδνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο 

είλαη δεζκεπηηθέο ηφζν γηα ηελ έλσζε σο ζχλνιν φζν θαη γηα ην θάζε θξάηνο κέινο 

μερσξηζηά. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξσηνβνπιίεο είλαη νη εμήο: 
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 Έλσζε Καηλνηνκίαο  

 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο θαζψο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.8 Με ηελ πξσηνβνπιία απηή, ε ΔΔ επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή 

γηα Δ&Α θαη θαηλνηνκία δίλνληαο έκθαζε ζε θξίζηκα δεηήκαηα φπσο ε θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε ελέξγεηα, ε απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, ε επηζηηηζηηθή 

αζθάιεηα θαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο. Παξάιιεια, πξνζπαζεί λα άξεη φια ηα 

εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Με ηελ εζηίαζε ζηνλ ηνκέα απηφ ε ΔΔ πξνζδνθά ζηελ αχμεζε ηνπ εηήζηνπ 

ΑΔΠ ηεο θαηά 800 δηζ. αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 3,7 

εθαηνκκχξηα.  

 

Οη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη 

πνίθηιιεο. Καη αξρήλ, ε  αλεπάξθεηα επελδχζεσλ ζην γλσζηηθφ θεθάιαην ηεο Έλσζεο 

αιιά θαη ν αληαγσληζκφο κε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία θαη ε Κίλα. Παξάιιεια, 

ζεκαληηθφ εκπφδην απνηεινχλ νη ειιηπείο ζπλζήθεο πιαηζίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αδπλακία εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, πςειφ θφζηνο θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

πξνζπαζεηψλ, ε αλνξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ αιιά θαη ε έιιεηςε νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαηλνηνκία είλαη ζέκαηα πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα επηηεπρζεί ε Έλσζε θαηλνηνκίαο είλαη απαξαίηεην λα: 

 

 Δληαζνχλ νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α, εθπαίδεπζεο θαη θαηλνηνκίαο απφ 

ηα θξάηε κέιε παξά ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ θξίζεο. 

 Να πεξηνξηζηεί ν  θαηαθεξκαηηζκφο θαη λα επηδησρζεί ε θαιχηεξε δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ ζπζηεκάησλ Δ&Α. 

 Να εθζπγρξνληζηνχλ  ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη λα πξνσζεζεί ε αξηζηεία 

θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ.  

                                                           
8 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 546 ηειηθφ «Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 

Έλσζε θαηλνηνκίαο» 
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 Να εληαζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη παξαγσγψλ θαηλνηνκίαο θαη λα 

νινθιεξσζεί ν Δπξσπατθφο ρψξνο έξεπλαο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ. 

 Να δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ θαη λα εληζρπζεί ν 

ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Έξεπλαο θαη λα αμηνπνηεζεί ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 Να εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη λα δνζνχλ 

θίλεηξα ψζηε ε έξεπλα λα θαηαιήγεη σο επί ην πιείζηνλ ζε θαηλνηνκία. 

 Να δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά ηδεψλ ζηελ αγνξά κε ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα δξνκνινγεζνχλ νη ζπκπξάμεηο 

θαηλνηνκίαο έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη λα ηνλσζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

 Να δνζεί έκθαζε ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη λα εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ελζαξξχλνληαο ηηο αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο. 

 Να εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο κέζσ ηεο αλνηθηήο 

πξφζβαζεο ζηα πξνγξάκκαηα Δ&Α  κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία θνηλήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ.    

 

ην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα: 

 

 Οινθιεξψζεη ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν έξεπλαο εζηηάδνληαο ζε κεγάιεο θνηλσληθέο 

πξνθιήζεηο φπσο ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, νη κεηαθνξέο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, ε πγεία θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Να βειηηψζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηηο ζπλζήθεο πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

κέζσ κηαο ζεηξάο ξπζκίζεσλ γηα ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα θηι. 

 Να ελζαξξχλεη ηηο «επξσπατθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο» κεηαμχ  ηεο ΔΔ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε πφξσλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο   

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ κεραληζκψλ 

θηλήηξσλ  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά ηνπ άλζξαθα κέζσ ηνπ νξζνινγηζκνχ 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο ΔΔ ζηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Να πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο αιιά θαη ησλ εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ γλψζεο. 
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ην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ηα θξάηε θαινχληαη : 

 

 Να κεηαξξπζκίζνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα Δ&Α θαη θαηλνηνκίαο κε γλψκνλα ηελ 

πξνψζεζή ηεο αξηζηείαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο. 

  Να ελζαξξχλνπλ ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο 

ΔΔ. 

  Να πξνζαξκφζνπλ ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Να απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ πηπρηνχρσλ θπζηθψλ κεραλνινγηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ επηζηεκψλ θαη λα ζηξέςνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Να δψζνπλ θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δ&Α θαη λα εληζρχζνπλ ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο. 

 

 Νενιαία ζε Κίλεζε 

 

Ζ «λενιαία ζε θίλεζε» απνηειεί ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο γηα ηνπο λένπο. 9Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο  ΔΔ ζε δηεζλέο 

επίπεδν κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηελ αξηζηεία, ηελ ηζφηεηα, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη 

ηελ επηηπρή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο πξέπεη λα ππάξμεη δξάζε ζηα εμήο: 

 

 Γεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηε «Νενιαία ζε θίλεζε» κέζσ ηνπ νπνίνπ 

νη λένη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο 

κάζεζεο θαη απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο πείξαο ζην εμσηεξηθφ. 

 Καηάξηηζε λέαο πξσηνβνπιίαο: «Ζ πξψηε ζνπ εξγαζία κέζσ ηνπ EURES» ε 

νπνία ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ηφζν ζε λένπο πνπ 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο (ηδίσο ΜΜΔ) 

πνπ πξνζιακβάλνπλ λένπο Δπξσπαίνπο εξγαδφκελνπο. 

                                                           
9
 Βι. http://ec.europa.eu/youthonthemove/ 
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 Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ελφο ζπγθξηηηθνχ πίλαθα απνηειεζκάησλ γηα 

ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ζα παξαθνινπζεί κε κεηξήζηκνπο δείθηεο ηελ πξφνδν 

αλαθνξηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηε καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα. 

 Σε δεκηνπξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ,  ελφο 

κεραληζκνχ δαλεηνδφηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. 

 Σελ αλάπηπμε ελφο πνιπδηάζηαηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιπκνξθία ησλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο. 

 Σε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηε δήηεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη δπλακηθνχ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

 Σελ επξχηεξε ππνζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ λένπ 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress. 

 Σε δεκηνπξγία ελφο  πιαηζίνπ σο «Δγγχεζε γηα ηε λενιαία» κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα δηαζθαιίδεηαη ε απαζρφιεζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή ε 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. 

 Σε ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία µηαο θάξηαο λέσλ ζε θίλεζε ε νπνία ζα παξέρεη 

επηπιένλ νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα απφ ηηο εζληθέο θάξηεο (θνηηεηηθέο 

ηαπηφηεηεο) ζηνπο λένπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

 Σε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο κέζσ εξγαιείσλ φπσο  ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ηελ 

αλάπηπμε  ελφο επξσπατθνχ δηαβαηεξίνπ δεμηνηήησλ βαζηδφκελν ζην Europass 

(δηαδηθηπαθφ επξσπατθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα). 

 

 Φεθηαθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ Δπξώπε 

 

Παξφιν πνπ ε ςεθηαθή νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο νη 

δπλαηφηεηεο ηεο παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο ζε επίπεδν ΔΔ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ. Ζ Δπξψπε πζηεξεί έλαληη ησλ βηνκεραληθψλ ηεο εηαίξσλ, 

φπσο είλαη νη Ζ.Π.Α, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηαρέσλ θαη αμηφπηζησλ ςεθηαθψλ 

δηθηχσλ αιιά θαη ζηηο επελδχζεηο γηα έξεπλα ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Καηά ην έηνο 2010  έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 30% ησλ 

Δπξσπαίσλ δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην δηαδίθηπν ελψ κφιηο ην 1% είρε 
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πξφζβαζε ζε δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ πςειήο ηαρχηεηαο. Παξάιιεια, ε αλεπαξθήο 

δηαζπλδεζηκφηεηα εληφο ΔΔ  θαη ηα θπκαηλφκελα ηέιε ρξήζεο επέθεξαλ ζεκαληηθφ 

πιήγκα ζηελ επηθνηλσλία ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δεκηνπξγήζεθε ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε. 

θνπφο ηεο λέαο απηήο πξσηνβνπιίαο είλαη ε  βέιηηζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έηζη ψζηε λα ηνλσζεί ε Δπξσπατθή νηθνλνκία 

θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε Δληαία 

Φεθηαθή αγνξά. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ επηδηψθεηαη ε 

επξπδσληθή πξφζβαζε γηα φινπο κέρξη ην 2013, ε πξφζβαζε γηα φινπο ζε πνιχ 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο ζην δηαδίθηπν (30 Mbps ή κεγαιχηεξεο) κέρξη ην 2020, θαη ε 

επίηεπμε πνζνζηνχ 50% ή κεγαιχηεξνπ ησλ επξσπατθψλ λνηθνθπξηψλ κε ζπλδξνκή ζε 

ζπλδέζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ άλσ ησλ 100 Mbps. 

 

Oη θπξηφηεξνη ηνκείο πνπ εζηηάδεη ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην είλαη: 

 

 Ζ δεκηνπξγία εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο. 

 Ζ βειηίσζε ηνπ θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ  ηεο  δηαιεηηνπξγηθφηεηα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. 

 Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα θαηά ηελ πεξηήγεζε  ζην δηαδίθηπν. 

 Ζ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο. 

 Ζ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηε Δ&Α ζηηο ΣΠΔ κε ζθνπφ λα ελζαξξπλζνχλ 

νη λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη πξσηνβνπιίεο. 

 Βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο ησλ δεμηνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

αιιά θαη ηεο άξζεο ησλ απνθιεηζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

 Υξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηεμφδσλ ζηα 

ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Οη θεληξηθνί άμνλεο βάζε ησλ νπνίσλ ζα εξγαζηεί  Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη: 

 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν λα είλαη ειθπζηηθφ γηα  

επελδχζεηο ζε κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή ππνδνκή δηαδηθηχνπ πςειήο 

ηαρχηεηαο. 
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 Ζ αλάπηπμε κηαο  ζπληνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο 

γηα ην ξαδηνθάζκα. 

 Ζ δηεπθφιπλζε  ηεο ρξήζεο  ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ςεθηαθή 

νηθνλνκία. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ ζηελ ςεθηαθή επνρή κε ηελ 

αλάπηπμε  κηαο  πξαγκαηηθήο εληαίαο αγνξάο γηα δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν θαη 

ππεξεζίεο. 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ζηα ηακεία έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ε ζηήξημε ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε ηερλνινγηθή ηζρχο ηεο Δπξψπεο. 

 Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο. 

 

ε εζληθφ επίπεδν ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα εξγαζηνχλ κε ζθνπφ : 

 

 Σελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνκείο πνπ ππάξρεη έιιεηςε 

ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Σνλ ζπληνληζκφ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Σελ αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ επηγξακκηθνχ πεξηερνκέλνπ 

φπσο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

 

 Μηα Δπξώπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηνπο πόξνπο 

 

Οη θπζηθνί πφξνη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο.10 Χο θπζηθνί πφξνη, λννχληαη νη δηάθνξεο θπζηθέο νπζίεο 

πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηνλ άλζξσπν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ φπσο νη πξψηεο 

χιεο , ηα θαχζηµα, ηα νξπθηά ην έδαθνο, ην λεξφ, ν αέξαο θηι. Χζηφζν ε αλάπηπμε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγεί πηέζεηο 

ζηνπο ππάξρνληεο πφξνπο. πλαθφινπζα, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αζηάζεηα απεηιψληαο παξάιιεια ηελ 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζµνχ ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. πλεπψο ην ππάξρνλ κνληέιν ρξήζεο πφξσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηεξεζεί. 

 

                                                           
10

 Βι. 1. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2011) 21 ηειηθφ «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο - 

Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020» 
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Γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΔ κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο» απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνιηηηθψλ 

πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ κεηάβαζε πξνο κηα νηθνλνκία απνδνηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο  

φισλ ησλ πφξσλ θαη ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Κχξηνο ζηφρνο ηεο νπνίαο  ζα 

είλαη ε απνζχλδεζε  ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο 

εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Γεγνλφο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο επηθξάηεηαο, απμάλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη εληζρχνληαο 

ηνλ αληαγσληζκφ. Παξάιιεια δε, ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ. 

 

ηα πιαίζηα απηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί κε ζθνπφ: 

 

 Να θηλεηνπνηήζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο ΔΔ ζπλδπάδνληαο 

ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο απφ ηελ ΔΔ θαη εζληθνχο θνξείο. 

 Να εληζρχζεη έλα πιαίζην γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε µέζσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αγνξά. 

 Να απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

απαιιαγήο ησλ κεηαθνξψλ απφ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 Να νινθιεξψζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. 

 Να πξνσζήζεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ελέξγεηαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία  ελφο επξσπατθνχ 

ππεξδηθηχνπ θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ην 

ελεξγεηαθφ δίθηπν. 

 Να ζεζπίζεη έλα αλαζεσξεκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

 Να πξνσζήζεη δηαξζξσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία κε πεξηνξηζκέλεο εθπνκπέο άλζξαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηνπο πφξνπο, κέρξη ην 2050. 

 

ε εζληθφ επίπεδν ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα εξγαζηνχλ κε ζθνπφ : 

 

 Να πεξηνξίζνπλ ηηο επηδνηήζεηο πνπ πξνθαινχλ βιαβεξέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. 
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 Να παξέρνπλ θίλεηξα, θπξίσο θνξνινγηθά, κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηνχλ νη κε 

βηψζηκνη ηξφπνη θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν θαη ζπγρξνληζκέλν δίθηπν 

κεηαθνξψλ θαη ελέξγεηαο αμηνπνηψληαο θαηά ην έπαθξν ηηο ΣΠΔ.  

 Να δψζνπλ έκθαζε ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηελ αζηηθή αλάπηπμε κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ησλ εθπνκπψλ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα κέζα (πρ θαλνληζηηθά, θνξνινγηθά θηι.) 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ρξήζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ. 

 Να εζηηάζνπλ  ζηε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηα νπνία 

απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ. 

 

 Μηα Βηνκεραληθή Πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο 

 

Ζ βηνκεραλία απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο.11 Πην 

ζπγθεθξηκέλα κία ζηηο ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ή ζε 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ ελψ, ην 75% ησλ εμαγσγψλ αθνξά ηελ 

κεηαπνίεζε. Χζηφζν, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία 

ραµειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έπιεμε ηελ Δπξσπατθή βηνκεραλία θαη 

ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ. Δηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ην παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ άιιαμε ζεκαληηθά επηθέξνληαο λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο. Ζ 

βηνκεραληθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε 

βηνκεραλία λα εθκεηαιιεπηεί ηηο λέεο επθαηξίεο. Ζ βηνκεραλία ηεο ΔΔ δέρεηαη ηζρπξέο 

πηέζεηο απφ ηελ Κίλα, ηε Βξαδηιία, ηελ Ηλδία θαη άιιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο Ζ 

ηερλνινγία, ε ΣΠΔ θαη νη δεμηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα Τπφ ην πξίζκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ζηελ κεηαπνίεζε θαη λα απνθηήζεη ε ΔΔ κηα αληαγσληζηηθή θαη ηζρπξή 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ απαηηείηαη κηα 

λέα πνιηηηθή βηνκεραλίαο πνπ ζα δψζεη έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο ζπλδπάδνληαο ηελ αλάγθε γηα θαηλνηνκία θαη 

ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία ΜΜΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξσηνβνπιία απηή θαζνξίδεη 70 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο επνρήο. 

                                                           
11

 Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 614 ηειηθφ «Οινθιεξσµέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ηίζεληαη ζην επίθεληξν». 
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ε επίπεδν ΔΔ ε Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί κε ζθνπφ λα: 

 

 Να ζεζπίζεη κηα ηζρπξή θαη δηαθνξνπνηεκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζε κηα πην απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

 Να αλαπηχμεη νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζηε βηνκεραληθή πνιηηηθή ρξεζηκνπνηψληαο 

πνηθίια κέζα πνιηηηθήο. 

 Να πξνβεί ζε πεξεηαίξσ βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΜΔ. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηνκέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην κέιινλ. 

 Να εληζρχζεη ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε 

θπζηθψλ πφξσλ επελδχνληαο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ΔΔ. 

 Να πξνσζήζεη ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΔ. 

 Να δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηελ εληαία θαη δηεζλή αγνξά κέζσ 

ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ. 

 Να αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθή δηαζηεκηθή πνιηηηθή σο απάληεζε ζηηο 

παγθφζκηεο πξνθιήζεηο. 

 Να ηνλψζεη  ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ηνκέα ηνπξηζκνχ. 

 Να  ζηεξίμεη ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε πφξσλ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ θαη 

κεηαπνίεζεο αλαζεσξψληαο ηηο ππάξρνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

 Να ζέζεη ζην επίθεληξν ηεο ΔΔ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. 

 

ε εζληθφ επίπεδν ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα : 

 

 Να εζηηάζνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θπξίσο γηα 

θαηλνηφκεο ΜΜΔ. 

 Να βειηηψζνπλ ηνπο φξνπο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. 

 Να βειηηψζνπλ ην λνκνζεηηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα 

κεηψζνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία. 

 Να ζπλεξγαζηνχλ κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε βηνκεραλία. 

 

 Αηδέληα γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο 
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Καηά ην έηνο 2010 ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ βξηζθφηαλ ζε ζπλζήθεο αλεξγίαο, 

γεγνλφο πνπ έπιεηηε ηελ αλάπηπμε θαη ηα Δπξσπατθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο. Παξάιιεια, ππήξρε έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ελψ κέρξη 

ην 2015 αλακελφηαλ λα εθδεισζεί έιιεηςε θαη ζηνπο ηνκείο ΣΠΔ. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

θαη κε ζθνπφ λα απμεζνχλ ηα επίπεδα απαζρφιεζεο (75% κέρξη ην 2020) αιιά θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ε  Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δξνκνιφγεζε ηελ πξσηνβνπιία «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο». 

12Απψηεξνο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο αλσηέξσ πξνθιήζεηο ζα πξέπεη λα 

εζηηάζεη ζηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

  

 ηελ πην εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο κέζσ 

ησλ  πνιηηηθψλ επειημίαο κε αζθάιεηα πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ κείσζε ηεο 

θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ  δχν θχισλ. 

 ηελ κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηθαλνχ λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ ηεο επέλδπζεο ζηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο πνπ ζα έρνπλ σο επίθεληξν ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο δήηεζεο γηα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απηναπαζρφιεζεο αιιά θαη κέζσ ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ ζηνπο εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβνπλ καθξνρξφληα 

αλέξγνπο. 

 

Βάζε ησλ αλσηέξσ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί κε ζθνπφ: 

 

                                                           
12 . Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 628 ηειηθφ  «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο: Δπξσπατθή ζπκβνιή 

γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε» 

 



45 
 

 Να εληζρπζνχλ ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «επειημία κε αζθάιεηα», ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

 Να πξνζαξκφζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηηο αξρέο γηα «έμππλε» 

ξχζκηζε ζηα εμειηζζφκελα πξφηππα εξγαζίαο. 

 Να πξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα εξγαζίαο θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ πξνζθνξά 

δεμηνηήησλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Να εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη λα πξνάγεη ηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν ζε φια ηα επίπεδα. 

 Να εληζρχζεη ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 Να αλαπηχμεη έλα Δπξσπατθφ πιαίζην δεμηνηήησλ πξνζφλησλ θαη 

επαγγεικάησλ (ESCO) πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

 

Σα θξάηε κέιε ζα εξγαζηνχλ κε ζθνπφ: 

 

 Να εθαξκφζνπλ ηνπο εζληθνχο ηνπο ράξηεο πνξείαο γηα ηελ επειημία κε 

αζθάιεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Να δηαζθαιίζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαο θαη 

παξνρψλ έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

αληακείβεηαη. 

 Να πξνσζήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή, ηελ παξάηαζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ. 

 Να πξνσζήζνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ δηάινγν θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ απηνχ. 

 Να ζεζπίζνπλ εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ. 

 Να δηαζθαιίζνπλ φηη νη ν ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε απνθηψληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Να δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 
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 Δπξσπατθή πιαηθόξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

 

Καηά ην έηνο 2008 πάλσ απφ 80εθ. Δπξσπαίνη πνιίηεο δνχζαλ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρηαο ελψ νη ιεγφκελνη εξγαδφκελνη θησρνί απνηεινχζαλ ην 8% ηνπ εξγαδφκελνπ 

πιεζπζκνχ. ‟Έλαο ζηνπο πέληε λένπο ήηαλ άλεξγνο ελψ ηα άηνκα κε ρακειά 

πξνζφληα βίσλαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε απηή θαη έπιεμε ζνβαξά ηα αζζελέζηεξα κέιε ζηηο 

θνηλσλίεο. Γεγνλφο πνπ είλαη απαξάδεθην γηα ηελ ΔΔ ηνπ 21νπ αηψλα πνπ έρεη σο 

ζεκέιηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ αιιειεγγχε. Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 

2020» έζεζε σο ζηφρν γηα ηα επφκελα 10 έηε  λα βγάιεη ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζµφ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Γηα λα πινπνηήζεη απηφλ ηνλ ζηφρν, ε Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε 

ηελ Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.13 Ζ εκβιεκαηηθή απηή πξσηνβνπιία απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηεο  δηαζθάιηζεο ηεο  νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, έηζη ψζηε  ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο λα 

κπνξνχλ λα δνπλ αμηνπξεπψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία.  

 

ην επίπεδν ηεο ΔΔ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί κε ζθνπφ: 

 

 Σνλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ γηα ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ζε πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο κε 

αλάιεςε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εληζρχζεηο απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηδίσο ηνπ ΔΚΣ. 

 Σελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία πνπ 

ζα απεπζχλνληαη ζηηο αζζελέζηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

ηελ θαιχηεξε  πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

ε εζληθφ επίπεδν, ηα θξάηε νθείινπλ: 

 

                                                           
13

 Βι. 1. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010) 758 ηειηθφ  «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ: Έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» 
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 Να δψζνπλ έκθαζε ζηελ ζπιινγηθή θαη αηνκηθή επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε κηαο πην 

ζπλεθηηθήο θνηλσλίαο. 

 Να δηαθπιάμνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο κέζσ ηεο ιήςεο θαη εθαξκνγήο ησλ  

θαηάιιεισλ κέηξσλ.  

 Να αλακνξθψζνπλ θαη λα εμπγηάλνπλ  ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πιήξε ζπληαμηνδνηηθή επάξθεηα θαη 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο. 

 

2.2 .Δλδηάκεζε απνηίκεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020 

 

 

Σν 2014 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρείξεζε κηα αλαζθφπεζε ηεο επηηεπρζείζαο 

πξνφδνπ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο  θαη ηεο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

"Δπξψπε 2020". Ζ αλαζθφπεζε απηή πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ πξφνδν πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί κέρξη ζηηγκήο, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2014, ζε 

Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ θπξίσο επίπεδν ελψ παξάιιεια επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηα 

πηζαλά ζελάξηα κέρξη ην 2020. 

 

2.2.1 Απνηίκεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020 σο πξνο ηνπο ζηόρνπο  

 

 

Πνζνζηό απαζρόιεζεο  75%  ζε άηνκα ειηθίαο 20-64 εηώλ:  O ζηφρνο απηφο 

θαίλεηαη ζρεδφλ αδχλαην λα επηηεπρζεί κέρξη ην 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο είρε θηάζεη ζην 70,3% κέρξη ην 2008 απφ ην 2009 θαη κεηά 

φπνπ μέζπαζε θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε παξέκεηλε ζηάζηκν γχξσ ζην 68,4%. χκθσλα 

κε ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ν δείθηεο απηφο  αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 71,8% θαηά 

ην 2020. ε εζληθφ επίπεδν ηα πνζνζηά απηά πνηθίινπλ απφ 55,3% ζηελ Διιάδα κε 

79,4% ζηε νπεδία. Δηδηθφηεξα, νη πςειφηεξεο επηδφζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο ρψξεο 

ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ελψ νη ρακειφηεξεο παξαηεξνχληαη ζηηο ρψξεο 

ηνπ Νφηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο φπνπ ηα πνζνζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε 

αλνκνηνγέλεηα. 

 

Δπέλδπζε 3% ηνπ ΑΔΠ ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε: Ο ζηφρνο απηφο παξφηη 

παξνπζηάδεη κηα κηθξή αλνδηθή πνξεία θαίλεηαη κάιινλ απίζαλν λα επηηεπρζεί σο ην 
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2020. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο απηφο  κεηαμχ 2000-2007 βξηζθφηαλ ζην 1,85% ελψ 

ην 2009 αλέβεθε ζην 2,01% θαη θαηέιεμε ζην 2,06% ην 2012. Χζηφζν, γηα λα κπνξέζεη 

ν δείθηεο απηφο λα θηάζεη ην 3% απαηηείηαη αλαθαηεχζπλζε ηηο νηθνλνκίαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

επνδσζεί αθφκα θαη αλ ζπλερηζηνχλ ακείσηεο νη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ. ε εζληθφ επίπεδν παξαηεξείηαη κεγάιν ράζκα ηφζν ζε 

επίπεδν ζηνρνζέηεζεο φζν θαη επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Δλδεηθηηθά, νη 

επηδφζεηο πνηθίινπλ απφ 0,42% ζηε Ρνπκαλία κέρξη 3,55% ζηε Φηιαλδία. Γεληθφηεξα, 

θαη ζε απηφλ ην δείθηε νη ρψξεο ηνπ Βνξξά παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά έλαληη 

ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο. 

 

Μείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην 1990: Ο 

ζηφρνο απηφο είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηηεπρζεί αιιά θαη λα μεπεξαζηεί κέρξη ην 

2020.Μεηαμχ 1990 θαη 2012 ην πνζνζηφ ησλ εθπνκπψλ είρε αγγίμεη ην 18%, 

παξνπζηάδνληαο κηα αλεπαίζζεηε αχμεζε θαηά ην 2010, ελψ αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 

24% θαηά ην 2020. ε εζληθφ επίπεδν, κεηαμχ 2000 θαη 2011 ε εμάξηεζε απφ ηνλ 

άλζξαθα κεηψζεθε ζε φια ηα θξάηε κέιε. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

Κχπξν, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Σζερία, ηε Πνξηνγαιία, 

ηε Ρνπκαλία, ηε Ληζνπαλία, ηε ινβαθία, ηε ινβελία, ηε Μάιηα, ηε Λεηνλία, ηε 

Πνισλία θαη ηε Βνπιγαξία. Οη κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο δε, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο  

παξαηεξήζεθαλ ζηε Γαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Γεξκαλία, ηε Φηλιαλδία, ην Βέιγην θαη  

ηηο θάησ ρψξεο Χο εθ ηνχηνπ, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε κείσζε ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πςειφηεξε εμάξηεζε απφ ηνλ άλζξαθα απφ φηη ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ρακειφηεξε 

εμάξηεζε. 

 

Αύμεζε θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεξηδίνπ ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη από 

αλαλεώζηκεο πεγέο: O ζηφρνο απηφο είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηηεπρζεί κέρξη ην 2020 

αλ ηα θξάηε κέιε ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο. Δηδηθφηεξα, απφ ην 7,5% πνπ ήηαλ ν 

Δπξσπατθφο κέζνο φξνο  ην 2000 έθηαζε ην 14,4% ην 2012 ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο θαη 

ησλ θηλήηξσλ πνπ έδσζε ε ΔΔ γηα λα πξνσζήζεη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν δείθηεο αλακέλεηαη λα αγγίμεη ην 21% θαηά ην 2020. ε εζληθφ 

επίπεδν, ηα πνζνζηά θαηά ην έηνο 2012 πνηθίινπλ απφ 0,3% ζηε Μάιηα έσο 52,4% 

ζηε νπεδία. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο εληνπίδνληαη ζηε νπεδία, ηελ Απζηξία θαη ηεο 

Δζζνλία ελψ ε κηθξφηεξε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηηο Κάησ Υψξεο, ηε Μάιηα, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ην Βέιγην θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
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Αύμεζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο: Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηα 

πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, ν ζηφρνο απηφο είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί 

λα εθπιεξσζεί  κέρξη ην 2020. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε επηηεπρζείζα πξφνδνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπλέπεηα ηεο θξίζεο θαζηζηψληαο ηε δηεμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ κε 

αζθαιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ 2000 θαη 2006 ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο απμήζεθε απφ 1617.8 (Mtoe ) εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ 

ζε 1711.6 ελψ ην 2012 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έπεζε ζε 1583.5. ε 

εζληθφ επίπεδν ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη αλάκεηθηα. Ζ Δπξσπατθή νδεγία γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα νξίζνπλ έλαλ εζληθφ ζηφρν 

κέρξη ην 2020 δηαρσξίδνληαο ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε πξσηνγελή θαη ηειηθή γηα  

ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ εζληθφ 

ζηφρν πνπ έρνπλ νξίζεη. Χζηφζν, ε πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά κνλάδα 

ΑΔΠ θαίλεηαη λα έρεη βειηησζεί ζε φια ηα θξάηε κέιε κεηαμχ 2005 θαη 2012 κε ηελ 

κεγαιχηεξε βειηίσζε λα εληνπίδεηαη ζηηο πην ελεξγεηνβφξεο ρψξεο. 

 

Μείσζε θαηά 10% ησλ αηόκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξόσξα ην ζρνιείν: Ο 

ζηφρνο απηφο θαίλεηαη εθηθηφο αλ ηα θξάηε κέιε θαη ε ΔΔ σο ζχλνιν θαηαβάιινπλ 

απμεκέλεο θαη δηαξθείο πξνζπάζεηεο. Ο δείθηεο απηφο απφ ην 17% πνπ ήηαλ ην 2000 

κεηψζεθε ζε 12,7% ην 2012. Χζηφζν, απηφ κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζηελ αλαζθάιεηα 

πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε απνζαξξχλνληαο ηνπο λένπο λα εγθαηαιείςνπλ 

ην ζρνιείν. ε εζληθφ επίπεδν, ηα θξάηε πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο σο 

πξνο ηνπ Δζληθνχο ηνπο ζηφρνπο είλαη ε Ληζνπαλία θαη ε Γαλία ελψ ηηο ρεηξφηεξεο  ε 

Ρνπκαλία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Ζ Πνξηνγαιία θαη ε Μάιηα έρνπλ θαη απηέο ρακειέο 

απνδφζεηο αιιά επηδεηθλχνπλ ζεκαληηθή πξφνδν σο πξνο ηνλ ζηφρν απηφ. Πάλησο, 

ζχκθσλα κε πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ζα θηάζνπλ ηνπο εζληθνχο 

ηνπο ζηφρνπο εθηφο απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Ρνπκαλία. ε γεληθέο 

γξακκέο ην ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν κεηψζεθε απφ 46,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο  ην 2000 

ζε 20,7 κε ηελ Κξναηία λα έρεη ηα ρακειφηεξν πνζνζηφ 4,2% θαη ηελ Ηζπαλία ην 

πςειφηεξν 24,9%.  

 

Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ ζην 40% ησλ αηόκσλ ειηθίαο 30-34 πνπ 

έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε: Ο ζηφρνο απηφο είλαη πνιχ πηζαλφλ 

λα επηηεπρζεί έσο ην 2020. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απμήζεθε κέζα ζε δψδεθα ρξφληα 

θαηά 13,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ 22,4% ην 2000 ζε 35,7% ην 2012. ε εζληθφ 

επίπεδν ηα θξάηε κέιε ζεκεηψλνπλ αμηφινγε πξφνδν θαη κφλν ε Μάιηα, ε ινβαθία 
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θαη ε Πνξηνγαιία αλακέλεηαη λα κελ εθπιεξψζνπλ ηνπο εζληθνχο ηνπο ζηφρνπο. Σν 

ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο  ζηνλ ηνκέα απηφ, κεηψζεθε 

απφ 35,2% ην 2000 ζε 29,4% ην 2012 κε ηελ Ηξιαλδία λα θαηέρεη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 51,1% θαη ηελ Ηηαιία ην 

ρακειφηεξν 21,7%. 

 

Μείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκύξηα ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη θάησ από ηα εζληθά όξηα ηεο θηώρεηαο ή βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ: Ο ζηφρνο απηφο είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα επηηεπρζεί κέρξη 

ην 2020. Ο δείθηεο απηφο απφ ην 2000 έσο ην 2009 αθνινπζνχζε θαζνδηθή πνξεία 

θηάλνληαο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηνπ πνπ ήηαλ 114 εθαηνκκχξηα ην 2009. Χζηφζν, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε, κέζα ζε ηξία ρξφληα, νδήγεζε πάλσ απφ 124 εθ.  αλζξψπνπο ζε 

ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο. χκθσλα κε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

ζελάξην ν δείθηεο απηφο αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα 100 εθ. ην 2020. ε εζληθφ επίπεδν 

ε πξφνδνο είλαη ειιηπήο. Σα θξάηε κέιε είλαη ιηγφηεξν αηζηφδνμα θαη ζέηνπλ σο εζληθφ 

ζηφρν λα κεηψζνπλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο ζε 

πεξίπνπ 12 εθ. κε ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο. Σν 2012 κφλν ε Γεξκαλία θαη ε 

Ληζνπαλία θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ηνπο ζηφρνο πνπ είραλ ζέζεη ελψ, ε Διιάδα, ε 

Ηζπαλία Ηηαιία θαη ε Οπγγαξία απέρνπλ παξαζάγγαο. Δληνχηνηο, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

δελ επεξέαζε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φια ηα θξάηε κέιε. Σν ράζκα, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ην 

2009 βξηζθφηαλ ζηηο 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ ην 2012 έθηαζε ηηο 34,3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο κε ηελ Βνπιγαξία λα θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο 49,3% θαη ηηο 

Κάησ ρψξεο ην ρακειφηεξν 15%. 

 

2.2.2 Απνηίκεζε σο πξνο ηηο Δκβιεκαηηθέο Πξσηνβνπιίεο 

 

 

Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία «Νενιαία ζε θίλεζε» Ζ πξσηνβνπιία απηή πηνζέηεζε 

κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε κε ζθνπφ λα γεθπξψζεη ηελ εθπαίδεπζε 

κε ηελ απαζρφιεζε. Όιεο νη ζπλαθφινπζεο δξάζεηο ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο εθηφο 

απφ ηελ “θάξηα λενιαίαο ζε θίλεζε‟‟ νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην  

2011 ην πκβνχιην εμέδσζε χζηαζε γηα ηελ πξφσξε απνρψξεζε απφ ην ζρνιείν 

δίλνληαο ψζεζε ζε εζληθφ επίπεδν λα κεηψζνπλ ηα πνζνζηά απνρψξεζεο θαη 

ελδπλακψλνληαο ηελ ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, ζηνλ ππξήλα θάζε επηθνηλσλίαο απφ ηελ Δπηηξνπή βξέζεθε ν εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ ε θηλεηηθφηεηα εληζρχζεθε απφ κηα ζεηξά εξγαιείσλ 
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φπσο ην πξφγξακκα Erasmus, ην Δπξσπατθφ δηαβαηήξην δεμηνηήησλ  θαη ηε πξψηε 

εξγαζία κέζσ Eures. Σέινο, κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ην 2013 ηα θξάηε κέιε 

δεζκεχηεθαλ λα εθαξκφδνπλ ηηο “Δγγπήζεηο γηα ηε Νενιαία” πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη φινη νη λένη θάησ ησλ 25 εηψλ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ κέλνπλ άλεξγνη ή εμέξρνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα ιακβάλνπλ κηα 

πνηνηηθή πξνζθνξά είηε γηα εξγαζία, είηε γηα πεξαηηέξσ καζεηεία είηε γηα πξαθηηθή 

άζθεζε. Δληνχηνηο, παξά ηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία 

ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνχξγεζε κία ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ήξζε ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο 

νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 

Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία «Έλσζε Καηλνηνκίαο» Ζ πξσηνβνπιία απηή νδεχεη 

πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αλ θαη ηα επίπεδα εθαξκνγήο ησλ ζπλαθφινπζσλ 

δξάζεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ζεζπίζηεθαλ πέληε Δπξσπατθέο 

πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ ζπλεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε Δζληθφ επίπεδν. Οη ζπκπξάμεηο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγφ θαη πγηή γήξαλζε, ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο γεσξγίαο, ηηο έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο, ηα χδαηα θαη ηηο πξψηεο χιεο. 

Παξάιιεια, ειήθζεζαλ ζπγθξηκέλα κέηξα, φπσο ε ελίζρπζε ηεο ρξήζεο  ησλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ θαηλνηνκία, ε εληαία πξνζηαζία ηεο επξεζηηερλίαο θαη ην 

δηαβαηήξην γηα επελδχζεηο κεηαμχ ρσξψλ πνπ σο ζηφρν είραλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

επλντθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηλνηνκία. Σέινο, πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε θαη ζηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

ΔΔ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ έξεπλαο. πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔ 

θαηάθεξε λα κεηψζεη ην ράζκα ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ Ηαπσλία θαη ηηο Ζ.Π.Α αιιά αλ 

δελ εθαξκφζεη πιήξσο φια ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβνπιία απηή, θηλδπλεχεη 

λα βξεζεί αληηκέησπε κε ηε δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο. 

 

Αηδέληα γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο: Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξσηνβνπιίαο απηήο ήηαλ αλάκεηθηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο ηνκείο ηεο εμεηδίθεπζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππήξμε 

ζεκαληηθή πξφνδνο. Όζνλ αθνξά δε, ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο κε 

επίθεληξν ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεκεηψζεθε κφλν κηθξή 

πξφνδνο ελψ θακία πξφνδνο δε ζεκεηψζεθε ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 
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ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ν 

αληίθηππνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ππήξμε 

πεξηνξηζκέλνο, απνηπγράλνληαο ελ κέξεη, λα δεκηνπξγήζεη έλα πιήξεο θαη ζπλεθηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ δξάζεσλ.  

 

Φεθηαθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ Δπξώπε: Σα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο 

ήηαλ εληππσζηαθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέρξη ην 2014, ην 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δξάζεσλ είραλ ήδε επηηεπρζεί θαη ε ςεθηαθή νηθνλνκία θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ηελ 

απαξαίηεηε πνιηηηθή πξνζνρή. Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη ζηελ Δ.Δ  δηαδφζεθε 

επξέσο θαη επεηεχρζε ε επξπδσληθή θάιπςε. Παξάιιεια, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην  θαη 

ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαπηχρζεθαλ ηαρέσο. Χζηφζν, o θαηαθεξκαηηζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη εκπηζηνζχλεο εθ 

κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηελ έιιεηςε εζηίαζεο ζηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο 

πξσηνβνπιίαο,  θαζπζηεξνχλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο. 

 

Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο: Ζ πξφνδνο πνπ 

ζεκεηψζεθε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, ππήξμε 

αμηνπξφζεθηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 90% ησλ δξάζεσλ ηεο έρνπλ ήδε ηεζεί ζε 

εθαξκνγή θαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη έρνπλ κεηνπζησζεί ζε πνιηηηθέο. Δηδηθφηεξα, 

ηδηαίηεξε πξφνδνο επεηεχρζε ζηελ εθαξκνγή κηαο κεγάιεο δέζκεο κέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ βειηίσζε θαη απινπνίεζε 

ηνπ θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο 

αγνξάο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ βηνκεραληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Χζηφζν, νη δξάζεηο απηέο έρνπλ έλα κεζνκαθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ, 

ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη νξαηά βξαρππξφζεζκα. Αληίζεηα, ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία παξαηεξείηαη έιιεηςε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, αλεπάξθεηα 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ειιηπήο πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζε 

ρξεκαηνδφηεζε. Καη‟ επέθηαζε είλαη αλαγθαίν ηα κέηξα απηά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ 

δξάζεηο ζε ζηξαηεγηθνχ ηνκείο νη νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηθέξνπλ πην άκεζα 

απνηειέζκαηα. 

 

Μηα Δπξώπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηνπο πόξνπο: H πξσηνβνπιία απηή 

ζπλδπάδεη δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ζε πνηθίινπο ηνκείο κε απνηέιεζκα λα κε 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί κέρξη 

ζηηγκήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε ζεζπίζεη έλα ζηξαηεγηθφ γηα ηελ Δπξψπε 

κέρξη ην 2050, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο καθξνπξφζεζκνπο „‟xάξηεο πνξείαο„‟ 
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αιιά θαη κηα ζεηξά απφ κεζνπξφζεζκεο πξσηνβνπιίεο γηα πην άκεζα απνηειέζκαηα. 

Δλδεηθηηθά, ν «Δλεξγεηαθφο ράξηεο πνξείαο γηα ην 2050» ε «Λεπθή βίβινο», «ν Υάξηεο 

πνξείαο γηα έλαλ Δληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Μεηαθνξψλ», ν «Υάξηεο πνξείαο γηα κηα 

απνδνηηθή, απφ πιεπξάο πφξσλ, Δπξψπε» ν «ράξηεο πνξείαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην 2050». 

 

 2.2.3 Ζ Δμσηεξηθή Γηάζηαζε ηεο Δπξώπεο 2020 

 

 

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ Οξίδνληα 2020 δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ δηαθεξπγκέλσλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε θνηλή αγνξά θαη νη εμσηεξηθέο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.14 Σελ άπνςε απηή ζηεξίδεη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο «Δκπφξην, αλάπηπμε θαη παγθφζκηεο ππνζέζεηο» - Ζ εκπνξηθή 

πνιηηηθή σο βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ, δηεμήρζε έξεπλα ζε δψδεθα εηδηθνχο, γλσζηνχο 

νηθνλνκνιφγνπο. Φπζηθά πξφθεηηαη γηα κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αιιά ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα πηζαλνζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, κπνξεί λα επηθέξεη αμηφινγα 

απνηειέζκαηα αληαλαθιψληαο φρη ηελ θνηλή γλψκε αιιά ηελ γλψκε νξηζκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνιηηηθήο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 H επηηπρήο εθαξκνγή ηεο Δπξψπεο 2020 εμαξηάηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πιαηζίσλ πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ε ΔΔ είλαη κεηαμχ ησλ πην αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ 

παγθνζκίσο αιιά θαη ζεκαληηθή παγθφζκηα εκπνξηθή δχλακε. 

 Πάλσ απφ ην 50% ησλ εξεπλεηψλ θαηέιεμε φηη, νη επελδχζεηο ζηε Έξεπλα θαη 

ηελ Αλάπηπμε, ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

αιιά θαη ε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  ζρεηίδνληαη 

                                                           
14

 Β.ι. Kedaitis V. and Kedaitien A.(2014) External dimension of the Europe 2020 strategy Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 110,700 – 709Ζ 
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άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, ε εθπαίδεπζε θαη θάπνηνη άιινη 

πεξηβαιινληνινγηθνί ζηφρνη ζρεηίδνληαη ιηγφηεξν.  

 Οη εξεπλεηέο δελ ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηεο Δπξψπεο 2020 δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Έλσζεο. 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο 

επεξεάδεηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ εδξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο σζηφζν ν παξάγνληαο ηεο δηεζλνπνίεζεο 

επεξεάδεη εμίζνπ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ρσξψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ην πνηεο πνιηηηθέο, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, ζα έρνπλ ην 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο Δπξψπεο 2020, νη εξεπλεηέο 

θαηά 52% ζεσξνχλ ηηο εζσηεξηθέο έλαληη 48% ησλ εμσηεξηθψλ. 

 

πκπεξάζκαηα  

 

 

Ζ Δπξψπε 2020 σο δηάδνρνο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο, απνηειεί ηε λέα  

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε γηα ηελ δεθαεηία 2010-2020. Γίλεη 

έκθαζε ζε ηδηαίηεξα θξίζηκνπο ηνκείο φπσο ε βηψζηκε νηθνλνκία θαη ε γλψζε θαη 

θαηλνηνκία επηρεηξψληαο ηαπηφρξνλα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν θνηλσληθή απφ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο. Σν 2014 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαηά ηελ νπνία παξαηεξήζεθε ζχγθιηζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ αιιά απφθιηζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ εμέιημε απηή απνηειεί 

ζπλέπεηα ηεο  νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε νπνία είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Χζηφζν, ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαηέδεημε φηη ε Δπξψπε 2020 εμαθνινπζεί λα ζεσξείηε ε 

θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζχγθιηζεο. Καη‟ επέθηαζε, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ ζπλέρηζε ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ 

ζηελφηεξεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο «Δπξσπατθφ Δμάκελν». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο : ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020 

 

 

Δηζαγσγή 

 

H βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν 

απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ζ  ζηαζηκφηεηα ηεο ΔΔ ζε 

πνιινχο δείθηεο θαηλνηνκίαο νδήγεζε ζηελ αλάγθε κηαο ζηξαηεγηθήο ηθαλήο λα 

αλαζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε. Σν πξφγξακκα "Οξίδνληαο 2020" (Horizon 2020) 15 είλαη  

ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία ηελ πεξίνδν 2014-

2020  κε πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 80 δηζ. επξψ. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφγξακκα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη έρεη σο ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο "Έλσζεο Καηλνηνκίαο" πνπ απνηειεί θαηεμνρήλ πξνηεξαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

"Δπξψπε 2020". ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν  κέζσ ηεο παξαγσγήο πςεινχ επηπέδνπ 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο ζπνπδαίσλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ απφ 

ην εξγαζηήξην ζηελ αγνξά. Οη βαζηθφηεξνη άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

επηζηεκνληθή αξηζηεία, ε βηνκεραληθή ππεξνρή αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

 

3.1 Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 

Ζ πξφηεξε εκπεηξία ζηα πξνγξάκκαηα πιαίζην ηεο ΔΔ έρεη θαηαδείμεη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο βνεζάεη ζηελ δηαζχλδεζε ηεο επηζηήκεο θη 

ηεο βηνκεραλίαο κε νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε αιιά θαη ηελ θνηλσλία. 

Χζηφζν, ηα δηδάγκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία θαη απινχζηεξε δνκή έηζη ψζηε 

νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα επηθεληξψλνληαη ζηα ζεκεία νπζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο λα δηαρένληαη γξεγνξφηεξα ζε φιε ηελ θνηλσλία. Έηζη ν  "Οξίδνληαο 2020" 

                                                           
15

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζην: European Commission (2014) „‟Horizon 2020 in brief: The EU 

Framework Programme for Research & Innovation‟‟ Luxembourg: Publications Office of the European Union Όπνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί άιιε πεγή ζα αλαθέξεηαη ξεηά είηε κέζα ζην θείκελν είηε σο ππνζεκείσζε ζηελ ίδηα ζειίδα. 
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είλαη έλα πξφγξακκα αλνηθηφ ζηε ζπκκεηνρή εξεπλεηψλ θαη νξγαληζκψλ απφ φιν ηνλ 

θφζκν δηαζέηνληαο κηα απιή θαη θαηαλνεηή δνκή ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο ηξεηο 

παξαθάησ άμνλεο. 

 

 Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία 

 

Ο άμνλαο απηφο επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη ην ζχζηεκα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  έλα απφ ηα πην αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο 

Απψηεξνο ζθνπφο, είλαη ε ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αξηζηείαο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ηεο πξνζέιθπζεο επηζηεκφλσλ πςεινχ 

επηπέδνπ. Γεγνλφο ην νπνίν αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηελ πεξεηαίξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ επηζηεκνληθή αξηζηεία αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ. 

 

 Έξεπλα αηρκήο ρξεκαηνδνηνύκελε από ην Δπξσπατθό πκβνύιην 

Έξεπλαο (ΔΔ). Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην Έξεπλαο παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε 

χςνπο 13,095 δηο EUR κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα αηρκήο 

πνπ έρνπλ πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

ρξεκαηνδφηεζε απεπζχλεηαη ζε ηαιαληνχρνπο κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο απφ 

φιν ηνλ θφζκν κε πξνυπφζεζε ε  έξεπλα ηνπο λα δηεμάγεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν. 

 

 Σηο δξάζεηο "Marie Skłodowska-Curie" (MSCA) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαζπλνξηαθή θαη δηαηνκεαθή θηλεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηψλ  πξνζθέξνληαο 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ππνηξνθηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο ή εξεπλεηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

έρνπλ σο ζηφρν λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ κειινληηθή 

ηνπο ζηαδηνδξνκία. Θεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα 

ηεο ΔΔ κε ρξεκαηνδφηεζε πεξί ηα 6 δηζ. 

 

 Σηο κειινληηθέο θαη λενεκθαληδόκελεο ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζε λενεκθαληδφκελνπο ηερλνινγηθνχο θιάδνπο αηρκήο 

πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

απαζρφιεζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα μεπέξλα ηα 2,5 

δηζ. 
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 Σηο Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο παγθνζκίνπ επηπέδνπ: Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ ζπλδξάκεη ζηελ ζπγθέληξσζε πφξσλ 

γηα εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλν εξεπλεηηθφ εμνπιηζκφ κεγάιεο θιίκαθαο  ην θφζηνο 

ηνπ νπνίνπ ή ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα επσκηζηεί κηα 

κεκνλσκέλε νκάδα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα απηφ αγγίδεη πεξίπνπ ηα 2,5 

δηζ. θαη πξνζδνθά ζηελ αλάπηπμε ππεξζχγρξνλσλ Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ  

ππνδνκψλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Έξεπλαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

 

 Βηνκεραληθή Τπεξνρή 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βηνκεραληθή ππεξνρή εληφο ηεο ΔΔ είλαη 

απαξαίηεην λα εληζρπζνχλ νη ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηηο ΜΜΔ λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο. Χο εθ ηνχηνπ ν άμνλαο 

απηφο έρεη σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο φπσο ε λαλνηερλνινγία θαη ε κηθξνειεθηξνληθή αιιά θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο πξνεγκέλεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Χζηφζν, γηα λα γίλεη απηφ 

εθηθηφ, δελ αξθεί κφλν ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, πξέπεη λα ζπκβάιιεη θαη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο κέζσ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Οη 

εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ άμνλα απηνχ είλαη νη εμήο: 

 

 H Τπεξνρή ζηηο ηερλνινγίεο επξείαο εθαξκνγήο θαη ηηο βηνκεραληθέο 

ηερλνινγίεο πνπ απνζθνπεί λα παξάζρεη εηδηθή ζηήξημε ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ζηηο λαλνηερλνινγίεο, ζηα πξνεγκέλα πιηθά, 

ζηελ πξνεγκέλε κεηαπνίεζε θαη θαηεξγαζία ζηελ βηνηερλνινγία θαη ζηελ 

δηαζηεκηθή ηερλνινγία. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα απηφ, αγγίδεη ηα 13,5 δηζ.  

 

 Ζ Πξόζβαζε ζε θεθάιαηα θηλδύλνπ επηρεηξεί λα ζηεξίμεη ηηο λέεο ηδέεο 

πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κέζσ δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ 

θαζψο θαη κέζσ εηζθνξάο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε θαηλνηφκεο ΜΜΔ θαη κηθξέο 

εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ θηλνχληαη κε γλψκνλα ηελ Δ&Α. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 2,8 δηζ. επξψ πεξίπνπ θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε 

ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα επηρεηξήζεσλ θαη ΜΜΔ» 

(COSME) (2014-2020). 
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 H Καηλνηνκία ζηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ)  δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα κηθξφηεξεο εηαηξείεο πνπ 

επηδεηθλχνπλ πςειή θαηλνηνκία. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζηηο ΜΜΔ ζα αγγίμεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα 3 δηζ.    ελψ ζα παξέρεηαη επηπιένλ επηρεηξεκαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή θαη θαζνδήγεζε νχησο ψζηε  νη εηαηξείεο απηέο λα εμειηρζνχλ 

θαη λα δηεζλνπνηεζνχλ ζηελ εληαία αγνξά. 

 

 Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο 

 

Ο άμνλαο απηφο αληαλαθιά ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηελ Δπξψπε 2020 

θαη απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Ζ ρξεκαηνδφηεζε θζάλεη πεξίπνπ ηα 29,6 δηζ. θαη δηνρεηεχεηαη ζηνπο 

παξαθάησ εηδηθνχο ζηφρνπο: 16 

         

 Τγεία, δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη επεκεξία. 

 Δπηζηηηζηηθή αζθάιεηα, αεηθφξνο ρξήζε ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ,  έξεπλα ζηε 

ζάιαζζα θαη ηελ λαπηηιία, έξεπλα εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη βηννηθνλνκία. 

 Αζθαιήο, θαζαξή θαη απνδνηηθή ελέξγεηα. 

 Έμππλεο, πξάζηλεο θαη ελνπνηεκέλεο κεηαθνξέο. 

 Γξάζε γηα ην θιίκα, πεξηβάιινλ, απνδνηηθφηεηα πφξσλ θαη πξψησλ πιψλ. 

 Καηλνηφκεο θνηλσλίεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

 Αζθαιείο θνηλσλίεο  πνπ πξναζπίδνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα  ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, 816,5 εθαη. Δπξψ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ «Δμάπισζε ηεο 

αξηζηείαο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο» έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

αμηνπνίεζε ηνπ ηαιαληνχρνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα νθέιε ηεο θαηλνηνκίαο λα 

δηαρένληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ πεξηνξίδνληαο ηηο απνθιίζεηο ζηηο επηδφζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ.  

 

Άιιε ζεκαληηθή ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε «Δπηζηήκε κε ηελ θνηλσλία γηα ηελ 

θνηλσλία» πνπ απνζθνπεί ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο κε ηελ 

                                                           
16

 Βι. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections 
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θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη επζχλε αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε λένπ ηαιαληνχρνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη νδεγεί ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη 

αληίιεςε ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 

 

Δπίζεο, δηαηίζεληαη 1,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ  ζηηο κε ππξεληθέο άκεζεο δξάζεηο ηνπ 

Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ (JRC) πνπ παξέρεη ηεθκεξησκέλε ζηήξημε ζηηο Δλσζηαθέο 

πνιηηηθέο φπσο ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ πξνο φθεινο 

ηνπ πειάηε. Παξάιιεια, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ Οξίδνληα 2020 θαηέρεη θαη ην 

Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο πνπ έρεη σο ζηφρν λα ζπλελψζεη 

ηελ έξεπλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σέινο , αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί θαη ε ππξεληθή έξεπλα ε νπνία κέζσ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο ηεο  Δπξσπατθήο  Κνηλφηεηαο  

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Euratom ζηεξίδεη ηεο έξεπλεο ηεο ΔΔ γηα ππξεληθή ζράζε, 

ππξεληθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία απφ ηελ αθηηλνβνιία. 

 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ εηδηθνχο ζηφρνπο ην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 ζηεξίδεη 

κηα ζεηξά δεπηεξεπφλησλ δξάζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 

2020 αιιά θαη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο ίδηαο ηεο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Οξίδνληαο 2020 ζηεξίδεη θαη εκπεξηθιείεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ηελ  έξεπλα ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε απφ ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηήκε. 

Παξάιιεια, ελζσκαηψλεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

Δπηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεη ελεξγά δξάζεηο θαηλνηνκίαο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή 

πξσηφηππσλ πξντφλησλ θαη ελζαξξχλεη ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπο κέζσ ππνζηεξηθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Σέινο, πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κε ηξίηεο 

ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο βάζεο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία. πκπιεξψλεηαη απφ 

ην Πξφγξακκα Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο 2014-2018 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη απνζθνπεί λα θαηαθηήζεη ηνλ ζηφρν γηα επελδχζεηο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 3 % ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:2701_4
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πνπ ηέζεθε ζηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020. ηεξίδεη ηηο δξάζεηο γηα έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία κέζσ επηρνξεγήζεσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηηο ζπκπξάμεηο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ αιιά θαη δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Χζηφζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο. Χο εθ ηνχηνπ πινπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο 

πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ φπσο ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

θαη Δπελδπηηθά Σακεία θαη ηα πξνγξάκκαηα Erasmus, Life θαη Cosme 2014-2020. 

 

3.2 Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2020 

 

 

 πλάθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ύγρξνλεο Πξνθιήζεηο 

 

ηηο απαξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Έλσζε είρε λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά 

απφ πξνθιήζεηο πνπ απέξξεαλ απφ ην αλεπαξθέο ζχζηεκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 

Πξνθιήζεηο νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ σο έλα βαζκφ ζηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ζηελ 

ειιηπή αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ αθαηάιιειε πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ 

αιιά θαη ζηελ αδπλακία  νξηζκνχ  ελφο βηψζηκνπ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ. Χο εθ ηνχηνπ 

ην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 πηνζεηήζεθε κε ζθνπφ λα κεηψζεη ην ράζκα θαηλνηνκίαο 

ηεο ΔΔ, λα ηνλψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο ππεξνρήο.17 

 

Σξία ρξφληα κεηά νη αξρηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλνπλ πην επίθαηξνη απφ 

πνηέ. Δηδηθφηεξα, νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

θάησ απφ ην φξην ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ, νη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί 

επαξθψο, ελψ ππάξρεη αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο θαη 

βηνκεραληθήο ππεξνρήο ηεο ΔΔ. Παξάιιεια, ε ζπλάθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζε παλεπξσπατθνχο αιιά θαη παγθφζκηνπο ζηφρνπο φπσο 

ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξεκβαηηθή ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη 

αθφκε θαηάιιειε αιιά θαη απαξαίηεηε θαζψο αλαδχνληαη ζπλερψο λέεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ρξίδνπλ αληηκεηψπηζεο. 

 

                                                           
17

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζηα επίζεκα έγγξαθα: European Commission (2018) „‟Horizon 

2020 interim evaluation: maximizing the impact of EU research and innovation‟‟ Brussels θαη European Commission 
(2017) „Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation‟‟ Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
(p.5-20) 
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Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθαίλεηαη επίζεο, απφ ηελ απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αμηφινγα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ εληφο θαη εθηφο ΔΔ, εθθξάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ην πξφγξακκα. Δλδεηθηηθά, νη αηηήζεηο απμήζεθαλ ζε 33.000 

έλαληη 20.000 ηνπ έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο πιαίζην (FP7) θαη ην 78% ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σέινο, ν „‟Οξίδνληαο 2020‟‟ 

επέδεημε αμηνζεκείσηε επειημία ζηηο κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξσηνθαλή αληαπφθξηζε ζηηο λενεκθαληδφκελεο αλάγθεο φπσο ε κεηαλάζηεπζε θαη ν 

ηφο έκπνια θαη δήθα. 

 

Χζηφζν, παξά ηελ κεγάιε ζπλάθεηα κε ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αξθεηνί ηνκείο επηδέρνληαη πεξεηαίξσ βειηίσζεο. Δηδηθφηεξα,  πξέπεη λα εληζρπζεί  

ε  ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο λα δεκηνπξγεί θαη λα αλαπηχζζεη θαηλνηνκίεο αηρκήο. Μφλν 

έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ επσθειείηαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο 

ηνπ Οξίδνληα 2020 κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ  λενεηζεξρφκελσλ θαηλνηφκσλ  

επηρεηξήζεσλ λα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη λα θιηκαθψλεηαη ην ράζκα θαηλνηνκίαο. 

Παξάιιεια, πξέπεη γίλνπλ πξνζπάζεηεο νχησο ψζηε λα απμεζεί ε αλάκεημε ηνπ  

θνηλνχ  ζην πξφγξακκα κέζσ ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ απηφ αιιά θαη ηεο ζαθέζηεξεο απεηθφληζεο ησλ επηπηψζεσλ.   

 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Οξίδνληα  2020 

 

ε επίπεδν επηδφζεσλ ν Οξίδνληαο 2020 έρεη απνδεηρηεί πην απνηειεζκαηηθφο απφ ην 

7ν Πιαίζην ηήξημεο ελψ αλακέλεηαη λα είλαη εμίζνπ απνδνηηθφο νηθνλνκηθά. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηνπο λένπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη αλαηεζεί πξνο δηαρείξηζε ζε 

εθηειεζηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη δξνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Έλσζεο, ελψ δεκηνπξγήζεθε θνηλφ θέληξν ππνζηήξημεο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζπκκεηνρήο. Παξάιιεια, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη θφξηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο κέρξη ηελ επηρνξήγεζε επηηαρχλζεθε θαηά 

110 κέξεο έλαληη ηνπ 7νπ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ παξέκεηλε ακεηάβιεην ζην 70%. Σέινο, ην πξφγξακκα 

απεπζχλεηαη ζε έλα κεγάιν εχξνο ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε ζπκκεηέρνληεο απφ 130 
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ρψξεο, πεξηζζφηεξνπο λενεηζεξρφκελνπο θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλα 

κεηνλεθηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πιεζψξα αηηήζεσλ (πνζνζηφ επηηπρίαο 11,6% έλαληη 18,4 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο) έρεη σο απνηέιεζκα λα κε ρξεκαηνδνηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ 

πξνηάζεηο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο απηφ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε ζπαηάιε πφξσλ γηα 

ηνπο αηηνχληεο θαη απμεκέλν θφζηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ. Τπνινγίδεηαη, 

φηη ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 60 δηζ. γηα λα κπνξέζεη ην πξφγξακκα λα αληεπεμέιζεη ζηελ 

απμεκέλε δήηεζε. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ρσιαίλεη ζε 

επίπεδν αθξίβεηαο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη θαηάιιειεο εμεηδίθεπζεο ησλ αμηνινγεηψλ. 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ ζην πξφγξακκα εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αζπλέρεηα κε ην πξνεγνχκελν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, ηελ 

αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο αιιά θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.   

 

 Δπηζηεκνληθή Απήρεζε 

 

θνπφο ηνπ Οξίδνληα 2020 ήηαλ θαη παξακέλεη n ελίζρπζε θαη ε επέθηαζε ηεο 

αξηζηείαο ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο ηεο Έλσζεο, ε εδξαίσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

έξεπλαο αιιά θαη ν πνξηζκφο πςεινχ επηπέδνπ ηαιέλησλ νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οξίδνληαο 2020 θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαθξαηήζεη ηα 

θαιχηεξα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζε Παγθφζκην επίπεδν θαη λα πξνζθέξεη ζηήξημε ζε 

340.000 εξεπλεηέο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. Απφ ηελ άιιε, νη δξάζεηο Marie 

Skłodowska-Curie βνήζεζαλ ζηελ θηλεηηθφηεηα 270.000 εξεπλεηψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Παξάιιεια, ε ελίζρπζε ησλ παλεπξσπατθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ζπλέβαιιε ζηε πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο, δίλνληαο πξφζβαζε ζε 365 

εζληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εξεπλεηηθνχο πφξνπο ζε 35.000 εξεπλεηέο. 

 

Παξάιιεια, ε αλάδεημε ηεο αξηζηείαο σο ην θπξηφηεξν θξηηήξην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπλέβαιιε ζηελ πξνβνιή 4.043 δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ νκφηηκνπο 

θξηηέο. Οη δεκνζηεχζεηο απηέο θαηάθεξαλ λα πξνζειθχζνπλ δηπιάζηεο επηζηεκνληθέο 

αλαθνξέο απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν ελψ νη επηζηεκνληθέο παηέληεο πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα έρνπλ κεγαιχηεξε εκπνξηθή θαη πνηνηηθή αμία απφ 

άιιεο, ζε παγθφζκην επίπεδν. Σέινο, ην πξφγξακκα θαηάθεξε λα νδεγήζεη ζε 

πιεζψξα επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην κπνδφλην Xίγθο θαη 

θαηάθεξε λα ζηεξίμεη 17 επηζηήκνλεο πνπ απέζπαζαλ βξαβείν Νφκπει.  

 

Δπηπιένλ, ν Οξίδνληαο 2020 πξνζέθεξε ζεκαληηθέο επθαηξίεο δηθηχσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, 

κία ζηηο πέληε δεκνζηεχζεηο νθείινληαη ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ αθαδεκατθνχ κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ελψ, νη δεκνζηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ρψξεο εθηφο ΔΔ 

θαηάθεξαλ λα πξνζειθχζνπλ ηξηπιάζηεο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο απφ ηνλ παγθφζκην 

κέζν φξν. Παξάιιεια, νη ζπκβαηηθέο ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζπλέηεηλαλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Σέινο, ν Οξίδνληαο 2020 θαηάθεξε λα παξάγεη πεξηζζφηεξεο 

δηεπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο   απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα ζηήξημεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηψξα πξνφδνπ αλ θαη πξνρσξάλε κε 

αξγνχο ξπζκνχο είλαη ηνπιάρηζηνλ ελζαξξπληηθά. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα 

λα απνθέξεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεην λα δνζεί πεξηζζφηεξε 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο δεκνζηεχζεηο θαη λα επηηαρπλζεί ε εμάπισζε ηεο 

αξηζηεία ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Αληίθηππνο ζηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Καηλνηνκία 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Οξίδνληα 2020 ήηαλ λα δηαδψζεη ηελ 

θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ εληαία αγνξά κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ζα βξίζθνληαη θνληά ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Γεγνλφο ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα νδεγήζεη 

ζε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Παξφηη είλαη λσξίο 

γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα απνδίδεη ηα 

πξνζδνθψκελα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οξίδνληαο 2020 θαηάθεξε λα πεηχρεη πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο απφ φηη ην πξνεγνχκελν πιαίζην ζηήξημεο. Παξάιιεια, θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξά δίθηπα κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα, νη κηθξνκεζαίεο 
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επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πηνζεηνχλ πην εχθνια ηελ θαηλνηνκία θαη λα 

εκπνξεπκαηνπνηνχλ ηαρχηεξα λέα πξντφληα. Χο εθ ηνχηνπ, ην πξφγξακκα κέρξη 

ζηηγκήο  θαηάθεξε λα παξάζρεη πξφζβαζε ζε 5.700 νξγαληζκνχο θαη 88 ΜΜΔ ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε πξφνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο πνπ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πεξεηαίξσ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ππφ ηελ ζθέπε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί 153 αηηήζεηο γηα παηέληεο πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ θαη εκπνξηθήο 

αμίαο, νη 24 εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ιάβεη εκπνξηθφ ζήκα. Σαπηφρξνλα, έρνπλ παξαρζεί 

229 πξσηφηππα, θαη έρνπλ δηελεξγεζεί 801 δνθηκέο θαη 81 θιηληθέο κειέηεο. Δπίζεο, ην 

70% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απνζθνπεί λα εηζάγεη λέεο θαηλνηνκίεο ζηελ 

αγνξά, ελψ 563 επηρεηξήζεηο ην έρνπλ ήδε θαηαθέξεη. Απφ ηελ άιιε,  ν Οξίδνληαο 

2020 αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 600 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2030 θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

179.000 ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε Δπξψπε έρεη αλαδεηρηεί ζε παγθφζκηα δχλακε ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηζηήκεο. Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο επηδφζεηο 

θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη 

απαξαίηεην λα αξζνχλ ηα πάζεο θχζεσο εκπφδηα (ρξεκαηνδνηηθά, θαλνληζηηθά θηι.) 

θαη λα εληζρπζνχλ νη θαηλνηνκίεο αηρκήο πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο αγνξέο αιιά θαη φιεο νη 

κνξθέο θαηλνηνκίαο γεληθφηεξα. 

 

 Κνηλσληθόο Αληίθηππνο 

 

ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν πιαίζην ζηήξημεο ν Οξίδνληαο 2020  αλακέλεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο πξνζδνθά λα δψζεη ιχζεηο ζηηο δηαξθήο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε παγθφζκην επίπεδν. Μέρξη ζηηγκήο, ε πξφνδνο 

θαίλεηαη λα είλαη ζπλεπήο κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 

 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ αλαδεηρζεί 809 δεκνζηεχζεηο, 76 αηηήζεηο 

γηα παηέληεο, 600 πξσηφηππα, θιηληθέο δνθηκέο θαη 106 λέα πξντφληα πνπ απνζθνπνχλ 
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ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθή πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχιισλ θαη ηεο γπλαηθείαο 

εθπξνζψπεζεο αιιά θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία. Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

Χζηφζν, νη εκπιεθφκελνη θνξείο παξνπζηάδνληαη δχζπηζηνη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γεγνλφο, ην νπνίν 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

αλάκεημε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. Πεξεηαίξσ επηθπιαθηηθφηεηα 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη ζηφρνη ρξεκαηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ δελ έρνπλ αθφκα επηηεπρζεί. Καη‟επέθηαζε, είλαη αλαγθαίν 

λα ππάξμεη ηαρεία θαη ζπγθεθξηκέλε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα αλσηέξσ δεηήκαηα πξνο 

ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζνχλ νη ηνκείο ηεο αεηθνξίαο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

 

 Πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Οξίδνληα 2020 

  

Ο Οξίδνληαο 2020 θαηάθεξε λα απμήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ΔΔ θαη λα απμήζεη 

ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ Δπξσπατθή  

Έλσζε, ιφγσ ησλ δηθηχσλ, ηεο ζπγθέληξσζεο πφξσλ αιιά θαη  ηεο δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο θαηάθεξε λα αλαδεηρηεί ζε έλα ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα ηελ δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν πξφγξακκα θαη νη 

δξάζεηο ηνπ Οξίδνληα 2020 απνδείρηεθαλ πην απνηειεζκαηηθέο ζε επίπεδν θιίκαθαο, 

ηαρχηεηαο θαη εκβέιεηαο απφ φηη νη εζληθέο δξάζεηο, κε ζπλέπεηα λα πξνάγνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ έξεπλα θαη ηελ  θαηλνηνκία.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οξίδνληαο 2020 ζηήξημε ρξεκαηνδνηηθά πνιιά έξγα πνπ δελ ζα 

είρα θαηαθέξεη λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζε εζληθφ επίπεδν. Πεξίπνπ, ην 83% ησλ 

έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα είραλ πξνρσξήζεη άλεπ ζηήξημεο. Παξάιιεια, 

θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη δηπιάζηνπο εξεπλεηέο απ φηη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, λα 

αλαπηχμεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη λα επηθέξεη ηαρχηεξα απνηειέζκαηα 

ζην 45% ησλ έξγσλ. Δπίζεο, πξνζέδσζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο, ζα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο ρσξίο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε. 
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Καη επέθηαζε, ν Οξίδνληαο 2020 θαηάθεξε λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ θαη λα ηελ θαηαζηήζεη έλαλ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν ζεζκφ. Σα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα, 

αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ ζα 

έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο. 

 

 πλεθηηθόηεηα θαη πλέξγεηεο κε άιια Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

 

O Οξίδνληαο 2020 δηαζέηεη κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή απφ ην 7ν Πιαίζην ηήξημεο 

(FP7) θαη ζηεξίδεη ελεξγά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ 

ζπλεξγεηψλ κε άιια πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Χζηφζν, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ 

θαη θαηά πφζν νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη 

κε άιιεο πξσηνβνπιίεο ηηο Έλσζεο ή αλ ππάξρνπλ θελά θαη επηθαιχςεηο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή, κηα ζεηξά παξαγφλησλ ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά 

ζηελ πεξεηαίξσ ελίζρπζε ηεο. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ ε ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε έλα εληαίν πιαίζην, ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο 

ππιψλεο, ε πξνζέγγηζε βάζε πξνθιήζεσλ θαη ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο. Αλαθνξηθά δε κε ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιιεο 

πξσηνβνπιίεο, ν Οξίδνληαο 2020 θαίλεηαη λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία 

θαη δηαηήξεζε ζπλεξγεηψλ.Oη θπξηφηεξεο ζπλέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κε ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία, ην Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ βηνκεραλία θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ε ζπλνρή κε άιιεο Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πεξηνξίδεηαη ζε 

επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ ρσξίο λα κεηνπζηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη αξθεηά θελά θαη επηθαιχςεηο. 

 

Καη επέθηαζε, παξφιν πνπ ν Οξίδνληαο 2020 δηαζέηε κεγαιχηεξε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή ζπλνρή απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, ππάξρνπλ αθφκε πνιιά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δηδηθφηεξα, ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη νη ζπλέξγεηεο κε ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ηακεία πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ πεξεηαίξσ. Παξάιιεια, είλαη 

απαξαίηεην λα εμνξζνινγηζηεί ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο Έξεπλαο θαη ηεο 

Καηλνηνκίαο θαη λα εληζρπζνχλ ηα επίπεδα ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο. Σέινο, ν   

ζρεδηαζκφο ησλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη αιιεινεληζρπφκελε ινγηθή ελψ ηα ζπγρξεκαηνδνηηθά 
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πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη πην επέιηθηα γηα λα κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηνπο 

Δπξσπατθνχο πφξνπο. 

 

πκπεξάζκαηα  

 

O Οξίδνληαο 2020 είλαη ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο Δπξψπεο 2020 

πνπ έρεη σο ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ Έλσζε θαηλνηνκίαο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ παγθνζκίσο. Μέζσ ηεο ζχδεπμεο ηεο Έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ην πξφγξακκα απνζθνπεί λα ζηεξίμεη ηελ παξάγσγή θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε παγθφζκηεο πξσηηέο θαη ζα 

ζπληείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα λα ην 

πεηχρεη απηφ, δίλεη έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία , ηε βηνκεραληθή ππεξνρή θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Δίλαη έλα πξφγξακκα αλνηρηφ ζε 

φινπο κε απιή δνκή πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα άξεη 

πάζεο θχζεσο εκπφδηα γηα λα κπνξέζεη λα παξάγεη ηαρχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε κεηά απφ ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αιιά θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη 

έλα πξφγξακκα πνπ παξάγεη αδηακθηζβήηεηα πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ΔΔ. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο. Δλδεηθηηθά, 

πνιιά εκπφδηα παξακέλνπλ γηα ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ελψ ην ξπζκηζηηθφ θφζηνο 

είλαη κεγάιν ηφζν ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε Δζληθφ επίπεδν. Σέινο, 

ν θνηλσληθφο θαη πεξηβαιινληνινγηθφο αληίθηππνο δελ αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά  θαη ε 

εζληθή απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηθξή.   

 

Βηβιηνγξαθία 3ΟΤ Κεθαιαίνπ 

 

1. European Commission (2018) „‟Horizon 2020 interim evaluation: maximizing the 

impact of EU research and innovation‟‟ Brussels. 

2. European Commission (2014) „‟Horizon 2020 in brief: The EU Framework 

Programme for Research & Innovation‟‟ Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

3. European Commission (2017) „Key findings from the Horizon 2020 interim 

evaluation‟‟ Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

4. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections  

5. http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020 

http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020


69 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο : Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΔ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα θαηλφκελν πεξίπινθν θαη δπλακηθφ ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. ε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νη 

άλζξσπνη κεηαλάζηεπαλ απφ ηελ κηα ρψξα ζηελ άιιε. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζήκεξα 

ζηελ κεηαλάζηεπζε είλαη πνιινί θαη ζχλζεηνη θαη αλάγνληαη θπξίσο ζηελ αλάγθε ηεο 

επηβίσζεο. ηηο κέξεο καο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ 

ηηο αθηέο ηηο Δπξψπεο γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν, ηελ θαηαδίσμε, ηελ πνιηηηθή 

θαηαπίεζε, ηε θηψρεηα  θαη ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη κεηαλάζηεο εηζξένπλ ζηελ ΔΔ 

πξνζσξηλά ή κφληκα, λφκηκα ή άηππα, κεκνλσκέλα είηε ζε νκάδεο κε ζθνπφ λα 

αλαδεηήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 

H ΔΔ έρεη ηελ λνκηθή θαη εζηθή ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζεη θαη λα παξέρεη άζπιν 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θίλδπλν αλ παξακείλνπλ ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο. Δηδηθά, ηηο πην επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο είλαη ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά αιιά θαη ηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαη έκθπιεο βίαο. Χζηφζν, κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία, εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ θαη 

παξάηππνη κεηαλάζηεο νη νπνίνη κεηαλαζηεχνπλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη δελ έρνπλ 

έλλνκν δηθαίσκα λα αηηεζνχλ άζπιν. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΔ, νθείιεη λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα άηνκα απηά ζα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ ρψξα ηνπο ή ζηελ ρψξα 

κέζσ ηεο νπνία εηζήιζαλ ζηελ ΔΔ. 

 

χκθσλα κε δηάθνξεο πεγέο, ην 2015 ζεκεηψζεθαλ πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην 

παξάηππεο είζνδνη κεηαλαζηψλ. 18Πξφθεηηαη γηα κηα αζπλήζηζηε ζπξξνή πνπ εδξάδεηαη 

θπξίσο ζηελ φμπλζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ Δγγχο θαη Μέζε Αλαηνιή, ηνλ πφιεκν ζην 

Ηξάθ αιιά θαη ηηο ηξαγηθέο εμειίμεηο ζηελ πξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκθχιηαο 

ζχξξαμεο. Σα γεγνλφηα απηά, βξήθαλ ηελ ΔΔ ελ ησ κέζσ κηαο ζεηξάο θξίζεσλ, φπσο ε 

                                                           
18

 Βι. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/#what-is-the-eu-doing 
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ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ε θξίζε ζπλνρήο, ε κεηαηφπηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο πξνο ηελ Αλαηνιή αιιά θαη ε φμπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία θαη ηελ 

Σνπξθία. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔ δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη κηα 

πξνζθπγηθή θξίζε ηέηνησλ δηαζηάζεσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αλαδεηρηνχλ  νη 

εγγελείο αδπλακίεο ηεο, λα δηραζηνχλ ηα θξάηε κέιε θαη λα αλζίζεη ν πνιηηηθφο 

εμηξεκηζκφο.    

 

4.1 Σν θαζεζηώο πξνζηαζίαο ζηελ Δπξώπε θαη Γηεζλώο 

 

 

Σν θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ δηεζλψο, πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ χκβαζε 

ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ 22 Απξηιίνπ ηνπ 1954 θαη ππνγξάθεθε απφ 

154 θξάηε. Ζ ζχκβαζε γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ είλαη πνιπκεξήο ζπλζήθε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη νξίδεη πνηνο είλαη πξφζθπγαο, ηα δηθαηψκαηα  ηνπ, ην είδνο 

ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ή άιιεο παξνρήο  θαζψο θαη ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε χκβαζε. Βαζηθή αξρή ηεο χκβαζεο είλαη ε αξρή 

ηεο κε επαλαπξνψζεζεο (non-refoulement) ε νπνία απνηειεί πιένλ θαλφλα εζηκηθνχ 

δηεζλνχο δηθαίνπ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, θαλέλαο πξφζθπγαο δελ πξέπεη λα 

επαλαπξνσζείηαη ζε ρψξα φπνπ απεηιείηαη ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπ ιφγσ  θπιήο,  

ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ή πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ (Φίιεο, 2017: ζει13). 

 

Ζ χκβαζε απηή αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηελ ρξνληθή ζπγθπξία πξηλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ  

1951 θαη πεξηνξηδφηαλ ζηελ πξνζηαζία Δπξσπαίσλ κφλν πξνζθχγσλ πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ ππήξμε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο. 

Έηζη, ε χκβαζε ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 ην νπνίν αθαίξεζε ηηο 

ρξνληθέο πξνζεζκίεο θαη ηνλ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ. Υψξεο νη νπνίεο είραλ 

επηθπιαρζεί σο πξνο ηνλ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ηνλ δηαηήξεζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα. (Φίιεο, 2017: ζει13) Αλαθνξά γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ην άζπιν γίλεηαη θαη ζην άξζξν 14 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμε 

ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηε ηελ Γηαθήξπμε γηα ην Δδαθηθφ Άζπιν ηνπ 1967 

αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ).  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη, ηφζν νη δηαηάμεηο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ην άζπιν φζν 

θαη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο ζπλεπάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρή 
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δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν δελ ππάξρεη ζαθήο ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ γηα παξνρή ειεχζεξεο εηζφδνπ ζηελ επηθξάηεηα ηνπο. Σν θξάηνο πνπ ρνξεγεί 

ην άζπιν αμηνινγεί ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαζηζηψληαο ηελ παξνρή αζχινπ δηθαίσκα ηνπ 

θξάηνπο θαη φρη ηνπ αηηνχληνο άζπιν. ε αληίζεζε κε ηα Ζλσκέλα Έζλε ε ΔΓΑ 

ζεκεηψλεη αμηφινγε πξφνδν σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο αζχινπ θαη 

απνηειεί ίζσο ηελ κφλε δηεζλή ζπκθσλία πνπ παξέρεη πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο γηα 

ηνπο πξφζθπγεο βάζε ηεο  αξρήο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ (Φίιεο, 2017: ζει14-15). 

 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία αζχινπ αιιά θαη ε αλάγθε γηα δηεζλή πξνζηαζία θαζίζηαηαη 

δχζθνιε θαζψο ε δηάθξηζε κεηαμχ νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε θαη πξφζθπγα είλαη κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη απαξαίηεηε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. χκθσλα κε ηελ χκβαζε ηεο 

Γελεχεο, πξφζθπγεο είλαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο 

εμαηηίαο ηνπ θφβνπ δηψμεσλ, δηακαρψλ, γεληθεπκέλεο βίαο, ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

έρνπλ δηαηαξάμεη ζνβαξά ηελ έλλνκε ηάμε θαη δηθαηνχληαη πξνζηαζία ηφζν ζε δηεζλέο 

φζν θαη εζληθφ επίπεδν. ε αληίζεζε , νη κεηαλάζηεο αιιάδνπλ ηφπν θαηνηθίαο 

αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πξνο αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο θαη 

κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ φπνηε ην ζειήζνπλ (Φίιεο, 2017: ζει 14-16). 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε δηαρείξηζε ηνπο ελαπφθεηηαη ζηνπο εζληθνχο θαλφλεο ησλ θξαηψλ. 

Δληνχηνηο, ε δηάθξηζε ηνπ κεηαλάζηε απφ ηνλ πξφζθπγα δελ ζπλεπάγεηαη φηη ν 

κεηαλάζηεο είλαη παξάλνκνο, Ο δηαρσξηζκφο ηνπ κεηαλάζηε ζε λφκηκν ή άηππν 

πξνθχπηεη απφ ην αλ έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ην θξάηνο ππνδνρήο θαη αλ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ παξακνλή ηνπ ζε απηφ 

(Φίιεο, 2017: ζει 16). 

 

4.2 Ζ θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε ζήκεξα 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη ηνπ 2016 ε θηλεηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΔΔ ήηαλ 

εθξεθηηθή ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά θαη  ηνπ πνιέκνπ ζηελ πξία. Ζ Ύπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ππνινγίδεη φηη θαηά ην 2016, 362.000 

πξφζθπγεο ξίζθαξαλ ηε δσή ηνπο δηαζρίδνληαο ηελ Μεζφγεην ελψ ην πξψην εμάκελν  

ηνπ 2017 ν αξηζκφο πιεζίαζε ηνπο 105.000 κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε λα παίξλεη 
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απξφζκελεο δηαζηάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο 362.000 πξφζθπγεο νη 

181.400 εηζέξεπζαλ ζηελ Ηηαιία ελψ νη 173.450 ζηελ Διιάδα.19Χζηφζν, δελ θαηάθεξαλ 

φινη νη πξφζθπγεο λα εηζέιζνπλ ζηηο αθηέο ηεο ΔΔ. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2017, 2700 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο πξνζπαζψληαο λα δηαζρίζνπλ ηελ 

Μεζφγεην ελψ πνιινί άιινη ήξζαλ αληηκέησπνη κε πνιιά είδε θαθνπνίεζεο ηφζν θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εηζέιζνπλ ζηελ ΔΔ φζν θαη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.  

 

Βέβαηα, απηή ε θαηλνκεληθά αζπλήζηζηε ζπξξνή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ  θαηά ηελ 

Κιεξ Ρνληηέ, ήηαλ απνιχησο πξνβιέςηκε ελψ δελ είλαη ηφζν καδηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ 

παγθφζκηα κεηαλάζηεπζε. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ήηαλ ππαξθηφ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

1980 αιιά ε ΔΔ ην παξαθνινπζνχζε απφ απφζηαζε αζθαιείαο αξθνχκελε λα 

ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηηο δξάζεηο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ. Απφ ην 2011 κε 

ηελ „‟Αξαβηθή Άλνημε‟‟ θαη ηε ζπλαθφινπζε εκθχιηα ζχξξαμε ζηε πξία ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα έθηαζε πξν ησλ ππιψλ ηεο ΔΔ ηελ νπνία θαη βξήθε απξνεηνίκαζηε. (Ρνληηέ, 

2016:ζει 32-33) Οη βηαηφηεηεο ηνπ „‟Ηζιακηθνχ Κξάηνπο‟‟ ε πξνέιαζε ηνπ ISIS αιιά θαη 

ε ζπλαθφινπζε ζηξαηησηηθή εκπινθή ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ρσζίαο δεκηνχξγεζαλ κηα 

αθφξεηε θαηάζηαζε γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πξίαο εληείλνληαο ηα 

πξνζθπγνκεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πξνο ηελ Δπξψπε (Φίιεο, 2017:ζει 33). 

 

Όηαλ μεθίλεζε ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε ε ΔΔ ελαπφζεζε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξσπατθήο αθηνγξακκήο κε ηελ Ηζπαλία 

θαη ηελ Ηηαιία λα ρξεκαηνδνηνχλ ην Μαξφθν θαη ηε Ληβχε γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Όηαλ θαηέξξεπζε ε Ληβχε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ „‟Οξγαληζκνχ 

Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο‟‟ (Frontex) δελ επέθεξε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ηφηε ην βάξνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο κεηαηέζεθε ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Ηηαιία. Τπφ ηελ πίεζε απηή, ε ΔΔ δήηεζε ηελ αξσγή ηνπ Νάην, κεηέηξεςε ηελ 

ΠΓΓΜ ζε de facto ζχλνξν γηα ηελ απνηξνπή εηζφδνπ ζηελ ΔΔ θαη απέδσζε ζηελ 

Σνπξθία θνκβηθφ ξφιν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Μάιηζηα, 

εζθαικέλα  ζπλέδεζε ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

ζεψξεζε βίδαο ζηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο κε ηελ αξσγή ηεο ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. 

Καη επέθηαζε, ε ΔΔ βξέζεθε εθηεζεηκέλε ζε κία αθφκε θξίζε γηαηί αθελφο δελ 

δηεξεχλεζε επαξθψο θαη ζε βάζνο ηα λέα γλσξίζκαηα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαη  αθεηέξνπ επέδεημε νιηγσξία ζηελ αλάιεςε δξάζεο (Φίιεο, 2017:ζει 36-37). 

 

                                                           
19 . Βι. http://www.unhcr.org/europe-emergency.html 
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Έηζη ε πξνζθπγηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ Φίιε, κεηαηξάπεθε ζε κηα ζεηξά θξίζεσλ 

κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο: 

 

 Κξίζε πξνζηαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζπλφξσλ. 

 Κξίζε ακθηζβήηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δψλεο έλγθελ.  

 Κξίζε ζπλνρήο πνπ νδεγεί ζηελ άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηα θιεηζηά ζχλνξα. 

 Αλζξσπηζηηθή θξίζε. 

 Κξίζε αζθάιεηαο κε πξνεθηάζεηο: δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, εξγαζηαθέο 

αθφκε θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνκνθξαηία (Φίιεο, 

2017:ζει 38). 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζθπγηθή θξίζε ζπλδέζεθε θπξίσο κε δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο. Σα 

δεηήκαηα απηά αθνξνχλ ηελ δηαζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ην Ηζιάκ θαη ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε, ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν αιιά θαη ηελ ελδερφκελε δεκνγξαθηθή αιινίσζε ηεο ΔΔ. Οη Γπηηθέο θνηλσλίεο 

εκθαλίδνληαη πην αλεθηηθέο σο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε έλαληη ησλ Αλαηνιηθψλ ρσξψλ. Χζηφζν, θάζε ηξνκνθξαηηθή 

ελέξγεηα πνπ ζεκεηψλεηαη εληφο ηεο ΔΔ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε 

εγείξνληαο θνβηθά ζχλδξνκα. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπλδένπλ εκθαλψο 

ηελ ηξνκνθξαηία κε ηελ κεηαλάζηεπζε ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε σζηφζν δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ ηξνκνθξαηία. Πνιιά, ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα  ζηελ ΔΔ δελ ζρεηίδνληαη 

κε γλσζηά ηξνκνθξαηηθά δίθηπα αιιά κε ηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε εληφο ηεο ΔΔ. Χο εθ 

ηνχηνπ ν έιεγρνο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ είλαη απαξαίηεηνο αιιά δελ πξέπεη φινη νη 

πξφζθπγεο λα ζεσξνχληαη a priori ηξνκνθξάηεο (Φίιεο, 2017:ζει 38-39). 

  

Πάλησο, είλαη γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ησλ ΖΠΑ φζν θαη ηεο ΔΔ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή αιιά θαη ηελ Αθξηθή απφ ην 2000 είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλεο γηα 

ηελ άλνδν ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε Γχζε. Οη ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ απνηεινχλ 

φλησο ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηελ Δπξψπε ζπλεγνξψληαο ηελ δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ 

ηεο ΔΔ έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ. Χζηφζν, πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο 

ππεξαπινπζηεχνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζπλδένληαο ην κε ηελ ηξνκνθξαηία γηα 

λα απεκπνινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θιίκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε είλαη ην γεγνλφο φηη  πνιιέο ρψξεο ζεσξνχλ πσο ην 

δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί εζληθφ δηθαίσκα θαζψο δελ ππάξρεη κηα 

θεληξηθή θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηεο ΔΔ (Ρνληηέ, 2016:ζει 100). 
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Έηζη, ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε νδήγεζε ζε μελνθνβηθά θαη ξαηζηζηηθά ζρήκαηα σζψληαο 

ηελ ΔΔ ζε εζληθηζηηθή ζηξνθή θαη επλνψληαο ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο. Δλδεηθηηθά, ην 

61% ησλ Σζέρσλ ζχκθσλα κε δεκνζθνπήζεηο αληίθεηηαη ζηελ ππνδνρή πξνζθχγσλ 

ελψ ην 73% ησλ Πνισλψλ ζεσξεί φηη νη πξφζθπγεο ζπληζηνχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηηο 

ρψξεο ππνδνρήο. Παξφκνηα είλαη ε ζηάζε θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Βίζεγθξαλη 

ελψ θαη ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο αλαδχνληαη εζληθηζηηθά ζρήκαηα 

αιιάδνληαο ηνπο πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία ιφγσ 

ελζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ κέρξη πξφηηλνο 

θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο επηβάιινληαο απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ππνδνρήο θαη 

επθνιφηεξεο δηαδηθαζίεο απέιαζεο. Αθφκε θαη ε νπεδία πνπ παξαδνζηαθά είλαη πην 

αλεθηηθή ζε ηέηνηα θαηλφκελα άξρηζε λα κεηαβάιιεη ηε ζηάζε ηεο.  

 

Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί είλαη φηη πνιιέο ρψξεο άξρηζαλ λα πςψλνπλ 

ηείρε, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ ηηο αθίμεηο 

κεηαλαζηψλ. Ζ Οπγγαξία, ε ινβελία, ε Απζηξία, ε ΠΓΓΜ, ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε 

Γαιιία, ε Ηζπαλία, θαη ε Γαιιία ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ρψξεο πνπ ηνπνζέηεζαλ ηείρε θαη 

θξάθηεο κε ζθνπφ λα αλαθφςνπλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Δληνχηνηο, ν απνινγηζκφο 

ησλ κέξσλ απηψλ αιιά θαη άιισλ παξφκνησλ φπσο νη λαπηηθέο πεξηπνιίεο ή ην 

ζχζηεκα βίδαο, ζε φζεο ρψξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλεηαη αξλεηηθφο. Σα νπνηαδήπνηε 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα είλαη πξφζθαηξα θαη ηνπηθά. Σν κφλν πνπ επηηπγράλεηαη είλαη 

ε κεηαηφπηζε θαη ε επηβξάδπλζε ησλ δηαδξνκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ελίζρπζε ησλ 

ζπλφξσλ δελ επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα έλαληη ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη 

απφ απηή (Ρνληηέ, 2016:ζει 82-84). 

 

Δληνχηνηο, ην θπξηφηεξν εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη αλ ε ΔΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνδερηεί θαη λα ελζσκαηψζεη ηφζνπο πνιινχο κεηαλάζηεο ηελ ψξα πνπ καζηίδεηαη 

απφ κηα αιιεινπρία θξίζεσλ κε θχξηα, ηελ νηθνλνκηθή. Σα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα ηεο 

θνηλήο γλψκεο έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη φηη νη ηειεπηαίνη ζα νδεγήζνπλ ηνπο 

ληφπηνπο ζηελ αλεξγία θαη ζα επηβαξχλνπλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Χζηφζν, πνιιέο 

κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε κεηαλάζηεπζε ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα δχλαηαη λα 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα. Βέβαηα, κπνξεί θαλείο λα αληηηάμεη ην επηρείξεκα φηη γηα λα επέιζνπλ απηά ηα 

απνηειέζκαηα πξέπεη νη ρψξεο λα θηλνχληαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, θάηη πνπ δελ 

ζπκβαίλεη ζηελ ΔΔ ζήκεξα. ηνλ αληίπνδα απηνχ, ν Αληξέ Είικπεξκπεξγθ, εηδηθφο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζεσξεί φηη δελ είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία 

αιιά ε κε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε 
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ππνδνρή ελφο εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ ζε κηα αγνξά 510 εθ. αηφκσλ φπσο είλαη ε 

αγνξά ηεο ΔΔ δελ απνηειεί ζεκαληηθή αχμεζε (1/500). Απηφ βέβαηα αλ νη πξφζθπγεο 

δηακνηξαζηνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη φρη λα ζπζζσξεπηνχλ ηερλεηά ζε ρψξεο φπσο 

ε  Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο (Ρνληηέ, 2016:ζει 86-89). 

 

4.3 Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ ΔΔ 

 

 

H πξφζθαηε κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηελ 

αλάγθε γηα πεξεηαίξσ δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. Μειεηψληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ, θαζίζηαηαη ζαθέο 

φηη ζθνπφο ηεο Έλσζεο ήηαλ θαη παξακέλεη ε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο θαη 

νινθιεξσκέλεο Δπξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα δηέπεηε απφ ηελ αξρή 

ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ επζπλψλ ησλ θξαηψλ. 20Οη ζηφρνη ηεο, 

ζπλνςίδνληαη θπξίσο, ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ζσζηή δηαρείξηζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάηππεο θαη 

ηελ δηαζθάιηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 79 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ ε Έλσζε είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ λφκηκεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ θαλφλσλ ρνξήγεζεο ζεσξήζεσλ θαη 

αδεηψλ δηακνλήο. Χζηφζν, ν επηηξεπφκελνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη  

θαζνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. Παξάιιεια, ε ΔΔ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο, ηελ 

πξφιεςε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σέινο, κπνξεί λα ζπλάπηεη 

ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ επαλεηζδνρή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ή 

πξνέιεπζεο ησλ απηψλ νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ. 

  

Οξφζεκν γηα ηελ Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή αζχινπ ππήξμε 

ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο θαζψο επέθεξε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ 

πξνζέδσζαλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Βάζε ηεο ηΛ ε 

ΔΔ απέθηεζε ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα κε ηα θξάηε κέιε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

                                                           
20

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζην :Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2018),Θεκαηνινγηθά δειηία γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε «Πνιηηηθή Αζχινπ» 
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κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη θαζηεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ κε εηδηθή πιεηνςεθία ζε ζέκαηα λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ απφ ην έηνο 2008 θαη έπεηηα ζπλνςίδεηαη 

σο έμεο: 

 

 Ζ νδεγία 2009/50/ΔΚ ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα πςειά 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο  «κπιε θάξηαο ηεο ΔΔ» 

θαζψο θαη θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο γηα θαηψηαην φξην κηζζνχ. 

 Ζ νδεγία 2011/98/ΔΔ πνπ θαζνξίδεη κηα εληαία θαη απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία 

γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο  απφ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ  άδεηα 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζε θξάηνο κέινο θαζψο θαη θνηλά δηθαηψκαηα γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο.  

 Ζ νδεγία 2014/36/ΔΔ πνπ νξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πξνβιέπνληαο ηα επηηξεπφκελα ρξνληθά 

φξηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. 

 Ζ νδεγία 2014/66/ΔΔ πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ελδνεηαηξηθή κεηάζεζε. 

 Ζ νδεγία (ΔΔ) 2016/801 πνπ θαζνξίδεη  ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ έξεπλα, ηηο ζπνπδέο, ηελ 

θαηάξηηζε  ηε πξαθηηθή άζθεζε, ηελ εζεινληηθή ππεξεζία, ηηο αληαιιαγέο 

καζεηψλ ή ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

άκηζζσλ βνεζψλ (au pair) θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο θαηά πεξίπησζε. 

 Ζ νδεγία 2003/109/ΔΚ πνπ θαζνξίδεη ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ έρνπλ καθξνρξφληα παξακνλή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επεθηείλεηαη 

πιένλ ζε πξφζθπγεο θαη άιινπο δηθαηνχρνπο. 

 Ζ νδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ξπζκίδεη ην δηθαίσκα ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

 Ζ νδεγία 2002/90/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο ππνβνήζεζεο ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, δηέιεπζεο θαη δηακνλήο. 

 Ζ απφθαζε πιαίζην 2002/946/ΓΔΤ, πνπ θαζνξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο 

θπξψζεηο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, δηέιεπζεο θαη 

δηακνλήο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32009L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32003L0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&qid=1421139238307&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0946&qid=1421139275100&from=EL
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 Ζ νδεγία 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ αιιά θαη ηελ δίσμε ησλ δηαθηλεηψλ.  

 Ζ νδεγία 2004/81/EΚ πνπ εηζάγεη ηελ άδεηα δηακνλήο ζηα ζχκαηα εκπνξίαο ή 

θαη ζηα ζχκαηα ζπλέξγεηαο ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο εθφζνλ ηα θξάηε ην απνθαζίζνπλ. 

 Ζ «νδεγία πεξί επηζηξνθήο» (2008/115/ΔΚ) θαζνξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο  

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. 

 Ζ νδεγία 2009/52/ΔΚ πνπ πξνβιέπεη ην πνηληθφ πιαίζην θαη ηηο θπξψζεηο θαηά 

ησλ εξγνδνηψλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

 

4.4 Κνηλή Δπξσπατθή πνιηηηθή Αζύινπ 

 

 

Ζ θνηλή Δπξσπατθή πνιηηηθή Αζχινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

απνζθνπεί ζηελ δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο αζχινπ 21είλαη ε παξνρή επηθνπξηθήο θαη 

πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αξρή ηεο κε 

επαλαπξνψζεζεο ζηα άηνκα ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ δίσμε ή ζνβαξή 

βιάβε. Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αζχινπ δηέπνληαη, θαη” αξρήλ, απφ ηε Γηεζλή 

χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ην Πξσηφθνιιφ ηνπ 1967. ε έλα ρψξν κε αλνηθηά 

ζχλνξα φπσο ε ΔΔ, πνπ δηέπεηαη απφ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αηφκσλ πξέπεη 

λα ππάξρεη κηα  ζθαηξηθή θαη ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα εθαξκφδεηαη θνηλά απφ φια 

ηα θξάηε κέιε. Παξφιν πνπ νη ξνέο αζχινπ είλαη αζχκκεηξεο, νη ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη 

απφ θνηλνχ ππεχζπλεο γηα ηελ αμηνπξεπή ππνδνρή ηνπο, βάζε θνηλά απνδεθηψλ 

πξνηχπσλ, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο. 

 

Απφ ην έηνο 1999 κε ηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Σάκπεξε, ε ΔΔ εξγάδεηαη κε γλψκνλα ηε δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ) ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην απφ  ην 1999 έσο ην 

20004 απέβιεπε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν σο πξνο ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ, ηελ δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ (Eurodac) κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή θαη ζχγθξηζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ 

                                                           
21

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζην :Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2018),Θεκαηνινγηθά δειηία γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε «Πνιηηηθή Αζχινπ» 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:el:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0052
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ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ηελ ζέζπηζε 

ειάρηζησλ πξνηχπσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν. Σν δεχηεξν ζηάδην, αλακελφηαλ λα νινθιεξσζεί έσο ην 2010. 

 

Χζηφζν, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο ήξζε λα αιιάμεη άξδελ ηελ θαηάζηαζε 

κεηαηνπίδνληαο ηελ εζηίαζε απφ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζε κηα θνηλή δηαδηθαζία 

αζχινπ θαη έλα θνηλφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Μάιηζηα  ζην άξζξν 80 ηεο ΛΔΔ 

πξνζδηνξίδεηαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ ζε φια ηα επίπεδα, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην νηθνλνκηθφ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο.  Καη 

επέθηαζε, ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ΚΔΑ εγθξίζεθε κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζζαβψλαο θαη πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ: 

 

 Δληαίν θαζεζηψο αζχινπ θαη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. 

 Κνηλφ ζχζηεκα πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο. 

 Κνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

πξφζθπγα ή ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. 

 Κνηλά θξηηήξηα θαη κεραληζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

βαξχλεηαη κε ηελ επζχλε ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα άζπιν. 

 Καιχηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη πην ελαξκνληζκέλα πξφηππα κε ηηο ζπλζεθψλ 

ππνδνρήο. 

 χκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο. 

 

Χο εθ ηνχηνπ είλαη ζαθέο φηη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηζρχνπζαο πνιηηηθήο αζχινπ. Δηδηθφηεξα, ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην αιιά θαη νη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ Δπξσπατθή 

πνιηηηθή Αζχινπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 H αλαδηαηππσκέλε νδεγία 2011/95/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

παξερφκελεο πξνζηαζίαο. 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 603/2013 αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ Δurodac  γηα 

ηελ αληηπαξαβνιή δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ. 

 Ο αλαδηαηππσκέλνο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 Γνπβιίλν ΗΗΗ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 
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 Ζ αλαδηαηππσκέλε νδεγία 2013/33/ΔΔ κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία. 

 Ζ αλαδηαηππσκέλε νδεγία 2013/32/ΔΔ ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

 Ζ νδεγία 2001/55/ΔΚ γηα ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο παξνρήο πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε καδηθήο εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ θαη ηεο δίθαηεο  

θαηαλνκήο ησλ βαξψλ µκεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

  

Παξάιιεια, ελ κέζσ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πίεζεο, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ην 2015, ην 

Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην γηα ηε Μεηαλάζηεπζε. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο, ήηαλ λα 

παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη λα ιάβεη φια ηα 

απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άκεζεο θξίζεο θαη ηελ βηψζηκε επίιπζε 

ηεο. ην πιαίζην απηφ ην Δπξσπατθφ ζεκαηνιφγην, θαζνξίδεη επηπιένλ κέηξα γηα ηελ 

κεηαξξχζκηζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ κέζσ 

εθαξκφζηκσλ θαλνληζκψλ αληί νδεγηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηα εμήο: 

 

 Σελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ, ηε βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο αιιά θαη ηελ ελδειερή εμέηαζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ θίλεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξάβαζεο. 

 Σελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηαρξήζεσλ (αβάζηκσλ αηηήζεσλ) κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

 Σελ αλαζεψξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν (Eurodac), ηελ αχμεζε ησλ βηνκεηξηθψλ αλαγλσξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ηαπηνπνίεζεο. 

 Σελ ελίζρπζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθαιή ρψξα θαηαγσγήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο θνηλνχ θαηαιφγνπ αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο. κε 

ζθνπφ ηελ ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο αζχινπ. 

 Σελ αμηνιφγεζε θαη ελδερνκέλσο κεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο έσο ην 2018. 

 Σελ δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ θαη θνηλνχ Δλσζηαθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε. 

 

Δπηπιένλ, ε ΔΔ έρεη εληάμεη ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο 

ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε  κεηαλάζηεπζε θαηέρεη ζεκαληηθή 

ζέζε ζην Δπξσπατθφ πνιηηηθφ ζεκαηνιφγην, εηδηθά κεηά ηα γεγνλφηα πνπ 
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δηαδξακαηίζηεθαλ ην 2011 κε ηελ Αξαβηθή Άλνημε. Χο εθ ηνχηνπ ε ΔΔ δηεμάγεη 

δηαιφγνπο θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηξίηεο 

ρψξεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαηά ηξφπν επσθειή γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο 

αζχινπ είλαη ηα εμήο: 

 

 Ζ πλνιηθή Πξνζέγγηζε γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Κηλεηηθφηεηα (ΠΜΚ), 

πνπ θαζνξίδεη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ ελζσκάησζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία. 

 Ζ Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ επηζηξνθή ζηελ Σνπξθία φισλ 

ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα Διιεληθά λεζηά απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016 θαη κεηά. 

 Ζ Γηαθήξπμε ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, πνπ 

απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ ζπκβνιή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαη πεξεηαίξσ νινθιήξσζε ηεο θνηλήο 

πνιηηηθήο γηα ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε δηαζέηεη δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

κε θπξηφηεξν ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ). Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ απνξξέεη απφ ην ΣΑΜΔ αγγίδεη ηα 6,6 δηζ γηα ηελ πεξίνδν 2014-

2020. Άιια, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο 

πξνο ηνπο Απφξνπο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σέινο, 

δηαζέηεη θαη δηάθνξα θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ ζην εμσηεξηθφ, 

φπσο ην Καηαπηζηεπκαηηθφ Σακείν Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ Αθξηθή, ην Πεξηθεξεηαθφ 

Καηαπηζηεπκαηηθφ Σακείν ηεο ΔΔ γηα ηελ θξίζε ζηε πξία θαη ε Γηεπθφιπλζε γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία.  

 

4.4.1 Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο Αζύινπ ηεο  ΔΔ 

 

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο παξνπζηάδνληαη δηάθνξα παξάδνμα θαη αλαθνινπζίεο κε ηηο  

βαζηθέο αξρέο ηεο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αηηνχληεο άζπιν, ζχκθσλα κε ηνλ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan
http://www.unhcr.org/57e39d987
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θαλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ, αμηνινγνχληαη απφ ηελ ρψξα πνπ θζάλνπλ αξρηθά, πνπ 

είλαη ζπλήζσο ε Διιάδα ή ε Ηηαιία θαη δελ δχλαληαη λα θχγνπλ λφκηκα, λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα εξγαζηνχλ αιινχ. Δπί ηεο νπζίαο νη αηηνχληεο άζπιν δέλνληαη κε 

ηελ ρψξα ππνδνρήο θαη δελ έρνπλ λφκηκνπο ηξφπνπο πξνζθπγήο ζην άζπιν (Φίιεο, 

2017:ζει 20-21). 

 

Έηζη, αλ έλαο πξφζθπγαο επηζπκεί γηα παξάδεηγκα λα θάλεη αίηεζε ζε κηα 

νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο απφ ηελ ρψξα πξψηεο ππνδνρήο ηνπ, ζα πξέπεη ε αίηεζε 

θαη ε πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή ηνπ λα γίλεη ζε απηή. Γεγνλφο ην νπνίν είλαη νμχκσξν, 

θαζψο ε Έλσζε δελ έρεη ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο λα δέρεηαη αηηήζεηο απ‟ επζείαο απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Καη‟ 

επέθηαζε, κέρξη θαη ηελ ζπκθσλία ηνπ πξνζσξηλνχ πξνγξάκκαηνο επείγνπζαο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο, νη πξφζθπγεο 

αλαγθάδνληαλ λα πξνζεγγίδνπλ κε παξάλνκνπο ηξφπνπο ηηο ρψξεο επηινγήο ηνπο. Σν 

δεχηεξν παξάδνμν ζε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζίαο είλαη φηη αλ ν πξφζθπγαο 

θαηαθέξεη λα θηάζεη ελ ηέιεη ζηε ρψξα επηινγήο ηνπ κπνξεί λα αηηεζεί άζπιν αθφκα 

θαη αλ έρεη θζάζεη παξάηππα θαη κε άλνκα κέζα (Φίιεο, 2017:ζει 21-22). 

 

Χζηφζν, αθφκα θαη αλ ε ζπκθσλία ηνπ πξνζσξηλνχ πξνγξάκκαηνο επείγνπζαο 

κεηεγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγνχζε πιήξσο, ν πξφζθπγαο ζηεξείηαη πάιη ην δηθαίσκα 

επηινγήο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ην θξάηνο πνπ δέρεηαη ηελ 

αίηεζε, βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Χο απνηέιεζκα, ε ΔΔ 

θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ηελ αλάγθε λα παξαζρεζεί πξνζηαζία ζηνλ λνκίκσο 

αλαγλσξηζκέλν πξφζθπγα αιιά ζηεξψληαο ηνπ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαη ηεο 

ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Έλσζεο (Φίιεο, 2017:ζει 22). 

Άιισζηε, θαη νη ζπλζήθεο ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν δελ είλαη νη θαιχηεξεο. 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ αλεπαξθήο δνκέο θηινμελίαο, ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη 

απαγφξεπζε εξγαζίαο γηα έλα ρξφλν. Γεγνλφο ην νπνίν αληίθεηηαη ζηελ πξάμε ,ζηηο 

αξρέο ηεο Έλσζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.    

 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Άγγειν πξίγν, ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα παξνρήο αζχινπ 

θαη νη ζπλαθφινπζνη θαλνληζκνί Γνπβιίλν Η, ΗΗ, ΗΗΗ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο θαη αδηθίεο 

ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ππνδέρνληαη ηνλ θχξην φγθν ησλ πξνζθπγηθφ ξνψλ 

πξνο φθεινο  ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο (Φίιεο, 2017:ζει 28). Γεγνλφο ην 

νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο Δπξσπατθήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε 
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πξφηαζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γνπβιίλν ηνλ Μάην ηνπ 2016 22κε 

ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ην ζχζηεκα πην δηαθαλέο δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ. Σα 

θπξηφηεξα ζεκεία ηεο πξφηαζεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ν νπνίνο  ζα 

πξνζδηνξίδεη πφηε κηα ρψξα δέρεηαη δπζαλάινγν αξηζκφ αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην ΑΔΠ ηεο (άλσ ηνπ 150 % ηνπ αξηζκνχ αλαθνξάο) θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αηηνχλησλ άζπιν.  

 Κάζε ρψξα πνπ ζα επηιέγεη λα κε ζπκκεηάζρεη πξνζσξηλά ζηελ αλαθαηαλνκή 

ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζην θξάηνο κέινο εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο 250 

000 EUR γηα θάζε αηηνχληα πνπ ζα απνθαζίδεη λα κελ δερηεί. 

 Ο κεραληζκφο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο θάζε θξάηνπο κέινπο πνπ κεξηκλά γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε 

αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο απεπζείαο απφ ηξίηε ρψξα κέζσ 

λφκηκσλ νδψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ θαη πην ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο φζνλ 

αθνξά ηεο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πην ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν σο πξνο ην θξάηνο 

κέινο πνπ έρεη ηελ επζχλε εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπο γηα ηελ απνθπγή 

θαηαρξήζεσλ θαη δεπηεξνγελψλ κεηαθηλήζεσλ. 

 Δλδπλάκσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη 

εηδηθφηεξα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. 

 

Χζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Γνπβιίλνπ θαζψο νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά θαη ηνπ Νφηνπ θαίλνληαη αζπκβίβαζηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔ 

πξέπεη λα εξγαζηεί ζπζηεκαηηθά νχησο ψζηε ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ λα 

νινθιεξσζεί θαη λα θαηαζηεί βηψζηκν κέζν καθξνπξφζεζκα. 

 

 

                                                           
22

 . Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2016) Γειηίν Σχπνπ «Πξνο έλα βηψζηκν θαη δίθαην θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ» 

Βξπμέιιεο 
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πκπεξάζκαηα 

 

 

Ζ ΔΔ ην 2015 βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ κεγαιχηεξε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε πνπ 

εκθαλίζηεθε κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. πγθεθξηκέλα ην 2015 θαη ην 2016 πάλσ 

απφ 2,5 εθ. άλζξσπνη δήηεζαλ άζπιν ελψ πάλσ απφ 2000 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηε 

Μεζφγεην. Ζ θαηάζηαζε απηή βξήθε ηελ Δπξψπε εληειψο απξνεηνίκαζηε 

αλαδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηηο δνκηθέο ηηο παζνγέλεηεο. Οη απμαλφκελεο 

πξνζθπγηθέο ξνέο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ, ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα πνιηηηθή θξίζε 

θαη φρη κεηαλαζηεπηηθή. Παξφιν πνπ νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θνξπθψζεθαλ ην 2015 

θάζε επφκελε ρξνληά ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε. Καηά ηνλ Σζάξιη Γηάμιετ, 

εθπξφζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην φηη έλαο 

πνιχ κηθξφο αξηζκφο ρσξψλ δέρεηαη δπζαλάινγν βάξνο σο πξνο ηελ ππνδνρή 

κεηαλαζηψλ. Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην, είλαη λα επσκηζηεί πην δίθαηα ην βάξνο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ. Πξάγκαηη, ε πξνζθπγηθή –κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαηαθεξκάηηζε πνιηηηθά 

ηελ Έλσζε. ε πνιηηηθφ επίπεδν αλαδείρζεθαλ δχν δηαθξηηνί πφινη. Ο έλαο πφινο είλαη 

απηφο πνπ επλνεί ηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ μελνθνβία θαη ν άιινο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ 

αλζξσπηζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε. Χο απνηέιεζκα, ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε αλαδείρζεθε 

ζε κηα ππαξμηαθή θξίζε γηα ηελ ΔΔ επλνψληαο ηελ αχμεζε ηνπ Δπξσζθεπηηθηζκνχ θαη 

απεηιψληαο ηε ζπλνρή ηεο. Δλ θαηαθιείδη ε ΔΔ θαιείηαη ζήκεξα λα κεηαηξέςεη ηελ 

πξφθιεζε ηεο κεηαλάζηεπζε ππεξαζπίδνληαο ηεο αμίεο ηεο θαη δηαηεξψληαο ηελ 

ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο : Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΗΝΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΝΓΗΑ –
ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

 

Δηζαγσγή: 

 

 

H ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Αζίαο απνηειεί ζέκα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κίλα απφ ην 

1989 έσο ην 2018 παξνπζίαζε θαηά κέζν φξν εηήζηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 9,58% ελψ ε Ηλδία πεξίπνπ 6%. Οη δχν απηέο ρψξεο καδί κε ηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο, γλσζηέο κέζα απφ ηνλ δηεζλή ζρεκαηηζκφ BRIC 

αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ηα 

επφκελα ρξφληα. Χο εθ ηνχηνπ, ηφζν ε αλάπηπμε ηεο Κίλαο φζν θαη ηεο Ηλδίαο 

απνηεινχλ γηα ηελ ΔΔ ζεκαληηθή πξφθιεζε. Απφ ηε κία πιεπξά παξνπζηάδνληαη 

ζπνπδαίεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη απφ ηελ άιιε εγείξνληαη εξσηήκαηα αλ θαη θαηά 

πφζν ε ΔΔ ζα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο εηαίξνπο 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ ζπλνρή ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

 

5.1 Ζ Οηθνλνκία ηεο Κίλαο 

 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ππήξμε ξαγδαία.23 Ζ 

κεηαηξνπή ηεο ρψξαο απφ κηα αγξνηηθή νηθνλνκία ζε κηα βηνκεραληθή θαη εμαγσγηθή 

δχλακε, ραξαθηεξίζηεθε ζρεδφλ ζαχκα. Απφ ην 1978 φπνπ μεθίλεζε αξγά αιιά 

ζηαζεξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο θαηάθεξε ζήκεξα λα αλαδεηρζεί ζηε 

δεχηεξε ηζρπξφηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν κε πιεζπζκφ 1.3 δηζ. Με έλαλ κέζν εηήζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο γχξσ ζην 9,5% έβγαιε 800 εθ. άηνκα απφ ηελ θηψρεηα θαη  πέηπρε 

ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ηεο. Αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο επηβξαδχλζεθε, 

παξέκεηλε πάιη ζε πςειά επίπεδα απνθεχγνληαο ελ ηέιεη κηα χθεζε ηεο νηθνλνκίαο.  

 

 

                                                           
23

 Βι. http://www.worldbank.org/en/country/china/overview 
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Ζ αλάπηπμε ηεο Κηλέδηθεο νηθνλνκίαο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ κεηαζηξνθή ηεο 

απφ κηα θεληξηθά θαηεπζπλφκελε νηθνλνκία ζε κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 24Ζ θεληξηθή 

θπβέξλεζε απφ ηελ αξρή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ επεδίσμε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Σν ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δηνηθεηηθά θαζνξηδφκελε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο 

θαηέζηεζε ηηο εμαγσγέο εμαηξεηηθά θζελέο. Γεγνλφο, ην νπνίν δεκηνχξγεζε ζέζεηο 

εξγαζίαο αιιά παξείρε θαη ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο  μέλνπο επελδπηέο θαζηζηψληαο ην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζηαζεξά πιενλαζκαηηθφ, πξνζζέηνληαο ηεξάζηηα 

δπλακηθή ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. 

 

Σν ΑΔΠ ηεο Κίλαο ην 2017 έθζαζε λα αμίδεη 12237.70 δηζ. δνιάξηα ΖΠΑ 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 19,74% ηνπ ΑΔΠ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.25 Σελ ίδηα 

πεξίνδν, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ρψξαο έθηαζε ζηα 7329.09 πνπ είλαη ην πςειφηεξν 

ζεκείν πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ην 1962, αληηπξνζσπεχνληαο ην 58% ηνπ παγθφζκηνπ 

κέζνπ φξνπ. Όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ε Κίλα πξνζέιθπζε 91,77 δηζ. 

δνιάξηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο 2,9% ελψ ην εκπνξηθφ ηεο πιεφλαζκα έθζαζε ηα 31,69 δηζ. δνιάξηα 

ην επηέκβξην. Δίλαη εκθαλέο φηη ε ζηαζεξή θαη ηαρεία αλάπηπμε ηεο Κηλέδηθεο 

νηθνλνκίαο βειηίσζε ην  βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ ηεο αιιά ζπλέβαιιε θαη ζηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

Παξφια απηά ε Κίλα παξακέλεη κηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία,26 θαζψο ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο απέρεη απφ απηφ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη νη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηελ νηθνλνκία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. Ζ ηαρχηαηε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε δηεχξπλε 

ηηο αληζφηεηεο, νδήγεζε ζηελ ηαρεία αζηηθνπνίεζε θαη επηβάξπλε ηελ πεξηβαιινληηθή 

βησζηκφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη ζχκθσλα κε έθζεζε κειεηεηψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ην 50% πεξίπνπ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

θαηεπζχλεηαη ζην 20% ηνπ Κηλέδηθνπ πιεζπζκνχ. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκνγξαθηθή πίεζε ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, ζπληζηνχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Χο εθ 

ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

                                                           
24 Βι.Enikonomia.gr, «Κίλα, ην νηθνλνκηθφ ζαχκα ησλ ηειεπηαίσλ 35 εηψλ» 30/06/2016 

25 Βι.https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual 

26 Βι. http://www.worldbank.org/en/country/china/overview 
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απαξαίηεην λα ζπλερηζηνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο θαη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ νη πνιηηηθέο 

φπνπ ρξεηάδεηαη.  

 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Κίλα είλαη ην ζπλνιηθφ ηεο 

ρξένο ην νπνίν απμάλεηαη δπζαλάινγα.27Σν ζπλνιηθφ ρξένο ηεο ρψξαο, 

ηξνθνδνηνχκελν θπξίσο απφ ην δαλεηζκφ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ην 

ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έρεη ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζηεί απφ ην 2007.Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ 7 ηξηο δνιάξηα ην 2007 έθηαζε ζηα 28 ηξηο δνιάξηα ηα 2014 

αγγίδνληαο ην 282% ηνπ ΑΔΠ κε ην εηαηξηθφ ρξένο λα αλέξρεηαη ζην 171% ηνπ ΑΔΠ.Ζ 

εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην 2000 έσο ην 2013 νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην δαλεηζκφ. Αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008 ε 

Κηλεδηθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα κεγεζχλεηαη ιφγσ ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο (4 ηξηο 

γνπαλ ) πνπ εμαζθάιηζε ε θπβέξλεζε γηα ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο. Καη επέθηαζε, ην 

ρξένο ηεο Κίλαο έρεη αξρίζεη λα πξνθαιεί αλεζπρίεο θαη είλαη απαξαίηεην λα 

ζηαζεξνπνηεζεί πξηλ κεηαηξαπεί ζε πξφβιεκα ηφζν γηα  ηελ ίδηα ηε ρψξα φζν θαη γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Κίλα ζα ζπλερίζεη λα έρεη θαιέο 

επηδφζεηο θαη ην 2018 κε πξνβιεπφκελν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πεξίπνπ 6,6%. 

To θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζπλερίδεη λα ζπγθιίλεη κε απηφ ησλ ΖΠΑ αλ θαη κε 

ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο. Απνηειεί δε, εγέηε ζηελ παγθφζκηα ςεθηαθή θαηλνηνκία. 

Γεγνλφο ην νπνίν ηεο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη δχλαηαη λα 

αλαδηακνξθψζεη ηελ νηθνλνκία ηεο κεηξηάδνληαο ηελ επηβξάδπλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ηεο ξπζκνχ. Δλ ηνχηνηο, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη φηη Κίλα, κεηά απφ 

πνιιέο δεθαεηίεο ηαρείαο κεγέζπλζεο αξρίδεη λα ζηξέθεηαη ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο. Γηα πξψηε θνξά, ζέηεη ζηελ αηδέληα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δεηήκαηα φπσο 

ν πεξηνξηζκφο ηνπ ρξένπο, ε επηηάρπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ εμηζνξξφπεζεο, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ην πεξεηαίξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο 

θαη ε αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο.  

 

Όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ ρξένο, ζπλερίδεη λα απμάλεηαη αλ θαη παξαηεξνχληαη θάπνηα 

ζεκάδηα βειηίσζεο. Δηδηθφηεξα, ην εηαηξηθφ ρξένο σο πξνο ην ΑΔΠ έρεη αξρίζεη λα 

ζηαζεξνπνηείηαη αιιά ηα ρξένο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλερίδεη ηελ 

αλνδηθή ηνπ πνξεία, ππξνδνηνχκελν απφ επελδπηηθέο δαπάλεο εθηφο 

                                                           
27 Βι.IMF (2018)‟‟ China‟s Economic Outlook in Six Charts‟‟. 
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πξνυπνινγηζκνχ, ππνζήθεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα. Γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη 

φηη απαηηείηαη ρξφλνο θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλσηέξσ παζνγέλεηεο. Όζνλ αθνξά δε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληζνηήησλ, απηή ζα κπνξνχζε λα επέιζεη 

κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα επελδχζεη 

ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο θνηλσληθέο κεηαθνξέο κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο ζην 

εηζφδεκα, ζηα αθίλεηα θαη ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έηζη, ζα κπνξνχζε 

λα ηνλψζεη ηελ θαηαλάισζε θαη λα κεηψζεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη λα 

πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε Κίλα κεηά απφ ζρεδφλ 4 δεθαεηίεο κεηαξξπζκίζεσλ εμειίρζεθε απφ 

κηα θησρή ρψξα ζηε δεχηεξε κεγαιχηεξε δχλακε παγθνζκίσο, θαηαθέξλνληαο λα 

κεηαπεδήζεη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζε εθείλε ηνπ κεζαίνπ. 

Μέρξη ην 2030 δε, αλακέλεηαη φηη ε νηθνλνκία ηεο ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο 

Ακεξηθήο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε κηα έθζεζε ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο απφ ην 2012, νη 

ρψξεο πην εχθνια κεηαβαίλνπλ απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζε εθείλε 

ηνπ κεζαίνπ παξά απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ κεζαίνπ ζε εθείλε ηνπ πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα κπνξέζεη ε Κίλα λα απνθχγεη απηή ηελ παγίδα πξέπεη εζηηάζεη 

ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, λα εκπηζηεπηεί ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη λα 

εθαξκφζεη  φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, κπνξεί ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν ε αλάπηπμε λα είλαη αζζελέζηεξε 

αιιά καθξνπξφζεζκα ζα είλαη πην ηζρπξή θαη βηψζηκε.  

 

5.2 Ζ Οηθνλνκία ηεο Ηλδίαο 

 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα ηξάπεδα, ε Ηλδία είλαη ζήκεξα ε έθηε ηζρπξφηεξε νηθνλνκία 

παγθνζκίσο. 28Απφ ην 1990 φπνπ μεθίλεζαλ νη κεηαξξπζκίζεηο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο αθνινχζεζε κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία, ε δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα βειηηψζεθε ελψ ε νηθνλνκία εθζπγρξνλίζηεθε θαη ελζηεξλίζηεθε 

πεξηζζφηεξν ηηο αξρέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Παξάιιεια, απμήζεθε ην πξνζδφθηκν 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη δφζεθε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελψ ην επηρεηξεκαηηθφ, ην 

γεσπνιηηηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ αλαβαζκίζηεθαλ αηζζεηά. Σα ηειεπηαία ρξφληα δε, 

ηα πνζνζηά ηεο αθξαίαο θηψρεηαο λα έπεζαλ απφ ην 46% ζην 13,4%. Δληνχηνηο, παξά 

ηηο ηζρπξέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε ππήξμε άληζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ελψ ηα ρακειά επίπεδα επελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ 
                                                           
28

 Βι.The World Bank (2018) „‟India Development Update : India‟s Growth Story‟‟ 



89 
 

ππνλνκεχνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε. ε κέζν καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο δελ ππήξμαλ γξακκηθέο. 

29Δηδηθφηεξα, ππήξμαλ πεξίνδνη φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο απμαλφηαλ ηαρχηαηα θαη 

άιιεο φπνπ αθνινπζνχζε κηα πην κεηξηνπαζή πνξεία. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηελ 

πεξίνδν 2004-2008 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Ηλδηθήο νηθνλνκίαο απμήζεθε ηαρχηαηα 

αγγίδνληαο ην 8,8%. Ήηαλ ίζσο θαη ε κφλε πεξίνδν παξαηεηακέλεο αλάπηπμεο. 

Γεγνλφο ην νπνίν, κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζηελ γεληθφηεξε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ φζν θαη ζηηο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζε ε 

ρψξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Αληίζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ  2008-2009 ν ξπζκφο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηψζεθε γεγνλφο ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζε επηβξάδπλζε ησλ 

επελδχζεσλ, ησλ εμαγσγψλ, ηνπ δαλεηζκνχ θαη ησλ εμαγσγψλ. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηε ηφζν ζηηο γεληθφηεξεο ζπλέπεηεο ηηο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη 

ζηελ ππεξθνξνιφγεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

Καηά ην έηνο 2017 ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε πξνζσξηλά θάησ απφ ην 7% 

αιιά ην 2018 έθηαζε ζην 8,2%. 30Σν ΑΔΠ ηεο Ηλδίαο ην 2017 έθηαζε λα αμίδεη 2597,49 

δηο δνιάξηα ΖΠΑ αληηπξνζσπεχνληαο ην 4,19% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ηλδίαο έθηαζε ηα 1.963,55 δνιάξηα ΖΠΑ πνπ είλαη 

θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηε ρψξα θαη αληηπξνζσπεχεη ην 16% 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο έθηαζαλ ζην ηζηνξηθά πςειφ 

επίπεδν ησλ 8579 εθ. δνιάξηα ΖΠΑ ελψ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε ζηα 13.98 δηζ. 

δνιάξηα ΖΠΑ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 έλαληη ησλ 9.4 δηο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.  

 

ε αληίζεζε κε ηελ Κίλα, ε Ηλδία αθνινχζεζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ 

πξφηππν πεξλψληαο πνιχ γξήγνξα απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ.31 Οη ππεξεζίεο ζηελ Ηλδία ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

βηνκεραληθφ θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Γεδνκέλεο ηεο ππεξνρήο πνπ θαηέρεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Ηλδηθή νηθνλνκία έλαληη ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο ρψξαο 

πξνζηδηάδεη ζε απηφ ησλ ΖΠΑ. Χο εθ ηνχηνπ, αλαπηχζζνληαη εχινγεο ακθηβνιίεο φζνλ 

                                                           
29 Βι.The World Bank News: 2018 Press Releases „‟India‟s Growth Story since the 1990s Remarkably Stable and 

Resilient‟‟. 

30
 Βι. https://tradingeconomics.com/india/gdp 

31
 Βλ.Ghani E, „‟India‟s great leap into services‟‟ 09/10/2017.29.Βι. https://tradingeconomics.com/india/gdp 
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αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ απμαλφκελνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 

Σν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο Ηλδηθήο νηθνλνκίαο32 ππνζηεξίρηεθε απφ ηνπο εμήο 

παξάγνληεο:  

 Tν ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο. 

 Σελ ηαρεία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζε ειηθία εξγαζίαο. 

 Σν ηζρπξφ λνκηθφ ηεο ζχζηεκα. 

 Σε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.  

 Σα δίθηπα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. 

 

 Χζηφζν, κηα ζεηξά απφ παζνγέλεηεο θαη αδπλακίεο απνηεινχλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Οη παζνγέλεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 Oη θησρέο ππνδνκέο. 

 H ρακειή παξαγσγηθφηεηα. 

 Tν αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

 Yςειφο πιεζσξηζκφο. 

 Tν ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην.  

 Tν ρακειφ πνζνζηφ εζληθήο απνηακίεπζεο. 

 H ζρεηηθά θιεηζηή νηθνλνκία.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε Ηλδία θαίλεηαη λα επαλέξρεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή ηεο ηξνρηά 

ζεκεηψλνληαο θαη πάιη πςειά πνζνζηά αλάπηπμεο. Δληνχηνηο, γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαηεξήζεη απηά ηα πςειά πνζνζηά θαη λα ηα θαηαζηήζεη ζηαζεξά θαη βηψζηκα ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ.33Απψηεξνο ζθνπφο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ησλ εμαγσγψλ, ε 

αλαδσνγφλεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ην πεξεηαίξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο. Δάλ ε 

Ηλδία  θαηαθέξεη ελ ηέιεη λα απνθηήζεη πςειή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ζα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ην εκπφξην αιιά θαη ζηε ζπιινγηθή 

θηινδνμία γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αθξαίαο θηψρηαο ζηνλ θφζκν. 

 

                                                           
32

 Βι.https://www.tutor2u.net/economics/reference/india-economic-growth-and-development 
33

 Βι.https://www.worldbank.org/en/country/india/overview 
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5.3 Οη ζρέζεηο ΔΔ-Κίλαο 

 

 

 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Κίλαο αλαπηχρζεθαλ ηαρέσο κεηά 

ηελ θαζηέξσζε δηπισκαηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπο  απφ ην 1975 θαη κεηά.34Με ηελ 

έληαμε ηεο Κίλαο ζην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ην 2001 φπνπ θαη δεζκεχηεθε 

γηα ηελ πεξεηαίξσ απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή 

κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ κπήθαλ ζε 

άιιε ηξνρηά. Έηζη, ε ΔΔ θαη ε Κίλα ην 2003 δεζκεχηεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο δηεπξχλνληαο ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζε κηα 

επξεία γθάκα ζεκάησλ κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ πςειφ βαζκφ 

αιιειεμάξηεζεο. Σφζν ε Κίλα φζν θαη ε ΔΔ θαηέρνπλ ζήκεξα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παγθφζκηα πνιππνιηθή ζθελή θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα επζχλε γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

παγθφζκηαο εηξήλεο, επεκεξία θαη αεηθνξίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην 2013 νη δχν πιεπξέο 

πηνζέηεζαλ ηελ ηξαηεγηθή αηδέληα 2020 κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο πξνο ακνηβαίν φθεινο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή αηδέληα ΔΔ-Κίλαο 2020 είλαη ην έγγξαθν πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ 2 ρσξψλ. θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζρέζεηο πέξαλ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Οη ζηξαηεγηθνί ηνκείο θαη νη ζπλαθφινπζεο πξσηνβνπιίεο 

ηεο αηδέληαο 2020 είλαη νη εμήο: 

 

 Δηξήλε θαη αζθάιεηα 

 Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο 

κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ δηαιφγνπ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αλάπηπμεο.  

 Δλδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ γηα  δηεζλή δεηήκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ελίζρπζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο Αθξηθήο, Κεληξηθήο Αζίαο, 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη άιισλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθά θαη δηαπεξηθεξεηαθά θφξα πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Αζίαο. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνιπκεξή θφξα πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο θαη λα 

αμηνινγήζνπλ πνιπκεξψλ νξγαληζκψλ φπσο νη G20. 

                                                           
34

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο ζηα επίζεκα έγγξαθα: Delegation of the European Union to China 

(2013) „‟EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation‟‟ θαη European Commission (2016) „‟Elements for a new EU 
strategy on China‟‟ Brussels 
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 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαζηέξσζε δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

θαλφλσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο φπσο ην δηεζλέο εκπφξην θαη νη επελδχζεηο,  ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, ην πεξηβάιινλ θαη ε ηερλνινγία. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππξεληθή αζθάιεηα θαη ηελ κε δηάδνζε ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Δλίζρπζε θαη πξναγσγή ελφο αζθαινχο θαη αλνηρηνχ θπβεξλνρψξνπ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο πιαηθφξκσλ φπσο ε πιαηθφξκα EU-China Cyber Taskforce. 

  Δκβάζπλζε ησλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Κίλαο ζε ζέκαηα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

 πλεξγαζία ζε έξγα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο, ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο ππφ ην  

πιαίζην πνπ ζεζπίδνπλ ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ δηεζληθνχ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο 

δηαθζνξάο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο απφ ην 

επίπεδν ηνπ δηαιφγνπ ζε πην πξαθηηθφ επίπεδν. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο κέζσ θνηλψλ δξάζεσλ. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

 Δπεκεξία 

 Δκπόξην θαη επελδύζεηο 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Δκπνξηθνχ Γηαιφγνπ 

Τςεινχ Δπηπέδνπ σο ην βαζηθφ θφξνπκ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα 

εκπνξίνπ, επελδχζεσλ θαη νηθνλνκίαο. 

 Γηαπξαγκάηεπζε κε ζθνπφ ηελ θαηάιεμε ζε κηα νινθιεξσκέλε πκθσλία 

Δπελδχζεσλ πνπ ζα θαιχπηεη κηα ζεηξά ζεκάησλ ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά, ε νπνία κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη θαη ζε κηα ζπκθσλία 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

 Γεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ 

ησλ δχν κεξψλ. 
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 Δλίζρπζε ηεο Κίλαο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ 

ΠΟΔ. 

 Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ΔΔ θαη Κίλαο ζε πνιπκεξή θφξα γηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο.  

 Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο, θαη ηδίσο νη ηξηβέο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. 

 Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαη ησλ δχν κεξψλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ΠΟΔ  γηα λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ. 

 Δλζάξξπλζε κηαο πξαθηηθήο θαη ακνηβαίαο επσθεινχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

Κίλαο θαη ηεο Δπξσπατθήο ηξάπεδαο επελδχζεσλ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο  πξφζεζεο ηεο Κίλαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο γηα λα εληζρχζεη ηηο επελδχζεηο ηεο 

ζηελ ΔΔ. 

 Δλδπλάκσζε θαη ζχλαςε ελφο αλαλεσκέλν ζρεδίνπ δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηεισλεηαθή ζπλεξγαζία ΔΔ-Κίλαο γηα ηα ΓΓΗ (2014-2017). 

 Δλδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (ΠΗ) θαη 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απνκίκεζεο θαη ηεο 

πεηξαηείαο. 

 Δλίζρπζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ δηεζλή ηππνπνίεζε θαη ηελ αλαγγειία φζσλ 

πξνηχπσλ, πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά. 

 Γηαζθάιηζε ηεο  ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηδίσο κέζα απφ ζπκθσλίεο 

επηηνθίσλ θαη πξάμεσλ αληαιιαγήο λνκηζκάησλ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ησλ δχν ρσξψλ. 

 Γηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ κνξθψλ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηηο ΜΜΔ. 

 Αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ξπζκηζηηθέο ηνπ πηπρέο. 

 Να δψζνπλ ψζεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε νινθιεξσκέλε 

ζπκθσλία γηα ηελ ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηηθψλ (κε 

εδψδηκσλ) πξντφλησλ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ εθ κέξνπο ηεο Κίλαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο επηθίλδπλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο Rapex γηα ηελ Κίλα. 
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 Σελ επηβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο γηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ απηφκαηε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ινγαξηαζκνχο κε ην παγθφζκην πξφηππν ηνπ ΟΟΑ. 

 

 Βηνκεραλία θαη Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 Δλίζρπζε ηνπ βηνκεραληθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ δηαβνχιεπζε κεηαμχ 

ΔΔ θαη Κίλαο αιιά θαη αληαιιαγή πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

εκπνξίνπ βηνκεραληψλ πξντφλησλ. 

 Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο κεραλνξγάλσζεο κε αληαιιαγή πνιηηηθψλ θαη 

θαλνληζκψλ. 

 

 Γεσξγία 

 Δλίζρπζε δηαιφγνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αεηθφξνπ 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηεο νξγαληθήο γεσξγία θαη ηεο αγξνηηθή έξεπλαο. 

 Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη ηεο 

ππαίζξνπ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο. 

 Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αιηείαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο  ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο. 

 

 Μεηαθνξέο θαη Τπνδνκέο 

 Άκεζε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

αεξνπνξίαο. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε επθπψλ αλαβαζκηζκέλσλ θαη 

πιήξσο δηαζπλδεφκελσλ ππνδνκψλ θαη επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κεηαμχ Αζίαο θαη Δπξψπεο.  

 Γηεξεχλεζε λέσλ κνληέισλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ. 

 

 Αεηθνξία 

 Δπηζηήκε, ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκία 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο κε ηε 
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ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

  Δθαξκνγή ηεο θνηλήο δήισζεο ζπλεξγαζίαο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ΜΜΔ θαζψο θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηα πιαίζηα ηνπ πνιπκεξνχο δηεζλνχο νξγαληζκνχ ελέξγεηαο ζχληεμεο (ITER). 

 

 Δλέξγεηα 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ 

γηα ηελ ελέξγεηα θαη εθαξκνγή ελφο νδηθνχ ράξηε πνπ ζα δηέπεη ηηο δχν ρψξεο 

ζε επίπεδν θαλνληζηηθφ, πνιηηηθφ θαη πξνηχπσλ. 

 Γηεξεχλεζε γηα πεξεηαίξσ ζπλεξγαζία ζε ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα θαη επαλεζηίαζε ζε ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο 

φπσο ην Κέληξν Καζαξήο Δλέξγεηαο ΔΔ-Κίλαο. 

 Αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο 

θαη επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κε 

ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. 

 

 Αζηηθνπνίεζε 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζηηθνπνίεζεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ηεο αληαιιαγήο εκπεηξίαο ζε ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο, ππνδνκψλ θαη 

κειεηψλ γηα ηελ  ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή-αγξνηηθή ελζσκάησζε. 

 Πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ θαηά ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθπφλεζε έξγσλ ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε «Πφιεσλ επίδεημεο» 

κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 Γηαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ησλ δχν ρσξψλ κέζσ ηνπ θφξνπκ 

αζηηθνπνίεζεο. 

 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ζην πιαίζην ησλ επηηαγψλ ηνπ πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην. 

 πλεξγαζία κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε άιιεο ρψξεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θάησ ησλ 2 °C ζε ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. 

 πλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο φισλ ησλ εηδψλ, ηελ 

δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ δαζψλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αεξνκεηαθνξέο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία 
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ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα κηα πξάζηλε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. 

 ηήξημε ηεο Κίλαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηεο αγνξάο εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, αληαιιαγή εκπεηξίαο ζε θαλνληζηηθά δεηήκαηα θαη 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα. 

 Γηεξεχλεζε ηεο πξννπηηθήο γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΟΔ ζηελ βάζε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ πεξηβαιινληηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο 

ρψξεο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αζίαο-Δηξεληθνχ. 

 

 Κνηλσληθή πξόνδνο  

 Δλδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζπλνρήο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πξνζηαζίαο 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο δεκνγξαθηθήο 

γήξαλζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. 

 Απφ θνηλνχ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ έξγνπ ηελ γηα αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ 

εξγαζία ζε βηνκεραλίεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

 Γεκόζηα πνιηηηθή 

 Γεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ζε λνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα θαζψο θαη ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

 πλεξγαζία γηα ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε 

 Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ζε ζέκαηα θαη πνιηηηθέο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο θαη 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αλαπηπμηαθήο αηδέληαο γηα ηελ πεξίνδν 

κεηά ην 2015. 

 

 Γηαζηεκηθή θαη αεξνδηαζηεκηθή 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επηζηήκε ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο, πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο Beidou θαη Galileo αιιά θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Copernicus. 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα γεσζθφπεζεο θαη 

γεσεπηζηεκψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε έξγσλ πξάζηλεο αλάπηπμεο. 
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 Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο σθεαλώλ. 

 Πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

 

 Γηαπξνζσπηθέο αληαιιαγέο 

 Πνιηηηζκόο, εθπαίδεπζε θαη λενιαία 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ ησλ δχν ρσξψλ θαη 

αληαιιαγή ζπνπδαζηψλ. 

 

 Γηεπθόιπλζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ αληαιιαγώλ 

 Γηεπθφιπλζε ησλ αληαιιαγψλ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Κίλαο, 

ππνζηήξημε ηνπ δηαιφγνπ ΔΔ-Κίλαο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη εθαξκνγή ηεο Κνηλήο δήισζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ βηψζηκνπ 

ηνπξηζκνχ απφ ηελ Κίλα θαη ηελ ΔΔ. 

 

Σν ηξαηεγηθφ Θεκαηνιφγην πλεξγαζίαο 2020 κεηαμχ ΔΔ θαη Κίλαο απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα ην ζεκαληηθφηεξν έγγξαθν θνηλήο απφθαζεο ζε πςειφ επίπεδν, γηα 

κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Χζηφζν, ιφγσ 

ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο ηεο Κίλα αιιά θαη αιιά θαη ηεο πξφζεζεο ηεο λα 

δηαδξακαηίζεη ελεξγφηεξν ξφιν ζην παγθφζκην γίγλεζζαη, ε ΔΔ ρξεηάδεηαη κηα δηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα ζέηεη ζην επίθεληξν ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. Μηα λέα αηδέληα ε 

νπνία αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθφηεξε ζπκβνιή ηεο Κίλαο ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα αιιά θαη ηελ αλάγθε λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαθνξέο ησλ δχν ρσξψλ. 

 

5.3.2 Νέα πξνζέγγηζε ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Κίλαο 

 

 

Ζ Κίλα βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν αλαθνξηθά κε ηελ κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. 

Έρεη πιένλ απνδερηεί φηη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κνληέιν πνπ αθνινχζεζε φια 

απηά ηα ρξφληα απνδείρηεθε κε βηψζηκν θαη ζηξέθεηαη πιένλ ζε έλα πην ηζνξξνπεκέλν 

πξφηππν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζεζκψλ θαη 

ην πεξεηαίξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο. Χζηφζν, ε κεηάβαζε απηή δε ζα είλαη εχθνιε, 

θαζψο ζα πξέπεη λα αληηηαρζεί ζε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην εζσηεξηθφ 

ηεο. Γεγνλφο ην νπνίν αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζε νηθνλνκηθφ θαη 
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ζηξαηεγηθφ επίπεδν, δηεζλψο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔ βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

απφ πξννπηηθέο αιιά θαη  πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 

 Δπηηαρχλεηαη ηo άλνηγκα ηεο Κηλεδηθήο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε αλ γίλεη ζην 

θαηάιιειν πιαίζην. 

 Ζ απμαλφκελε επηξξνή ηεο Κίλαο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ελεξγφηεξν ξφιν  

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. 

  Ζ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

λέεο επθαηξίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο. 

 Σν ηειεπηαίν πεληαεηέο πξφγξακκα ηεο Κίλαο απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ηζνξξνπίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, ζηελ 

αλάπηπμε κε θχξην κνριφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο. 

 Ζ επηβνιή λέσλ πεξηνξηζκψλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

 Ζ απηαξρηθή αληαπφθξηζε ηεο Κίλαο, ζηηο εγρψξηεο αληηδξάζεηο εκπνδίδεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ πξνθιήζεσλ θαη πξννπηηθψλ αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηελ Κίλα φζν θαη ηελ ΔΔ, 

νη δχν πιεπξέο πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα επαλαβεβαηψζνπλ ηελ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. ην πιαίζην απηφ, ε θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνζθνπεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα 

λέα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ Κίλα θαη λα επηβεβαηψζεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο 

Έλσζεο ζηελ παγθφζκηα ζθελή.  

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπήο, ε ΔΔ πξέπεη λα : 

 

 Δπηδηψμεη λέα αλνίγκαηα γηα λα ελδπλακψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Κίλα. 

 Να ζηεξίμεη πξαθηηθά ηελ Κίλα ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο κε 

ηξφπν ακνηβαία επσθειή γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπο ζρέζεηο. 
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 Να πξνσζήζεη ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηνλ δίθαην αληαγσληζκφ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. 

 Να επηδηψμεη ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ 

θαηάιεμε ζε κηα νινθιεξσκέλε πκθσλία Δπελδχζεσλ θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί λέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά. 

 Να πξνσζήζεη ηε δηαζχλδεζεο ΔΔ θαη Κίλαο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, 

ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο αληαιιαγήο πξνζψπσλ κέζσ κηαο αλνηθηήο αιιά 

θαλνληζηηθά νξηνζεηεκέλεο πιαηθφξκαο. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ παγθφζκησλ δεκνζίσλ αγαζψλ, ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηηο δηεζλνχο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ G20. 

 Να πξνσζήζεη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηα θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

 Να θαηαζηήζεη ηελ Κίλα ππφινγε σο πξνο ηελ πξφνδν πνπ παξνπζηάδεη 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαθχιαμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 Να εκκείλεη ζηελ πνιηηηθή ηεο γηα «κία εληαία Κίλα» ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αξρή «κία ρψξα, δχν ζπζηήκαηα». 

 Να ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηελ Σαηβάλ θαη ζηεξίμεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ Κίλαο – Σαηβάλ. 

 Να ζπλππνινγίζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο άιινπο ζηξαηεγηθνχο 

ηεο εηαίξνπο θαηά ηελ ράξαμε πνιηηηθήο ζηελ Κίλα. 

 Να ππνζηεξίμεη ζζελαξά ηελ Κίλα ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνο έλα αλνηθηφ θαη βηψζηκν νηθνλνκηθφ 

κνληέιν. 

  Να εληείλεη ηελ παξαθνινχζεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ Κηλέδηθε 

αγνξά θαη ην θαζεζηψο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο απφ ηηο 

Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο.  

 Να ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ ηαρχηαηε θαηάιεμε ζε ζπκθσλία γηα ηελ 

πξνζηαζία ζηελ νλνκαζία ησλ ηξνθίκσλ κέζσ ησλ γεσγξαθηθψλ 

ελδείμεσλ. 

 Nα κειεηήζεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο κηαο δψλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, 

κφιηο ε Κίλα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. 

 Να επηκείλεη ζηηο αηηηάζεηο ηεο πξνο ηελ Κίλα γηα πεξηθνπή ηεο 

ππεξπαξαγσγηθφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, κέζσ ελφο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Να ελζαξξχλεη ηηο Κηλέδηθεο επελδχζεηο ζηελ ΔΔ εθφζνλ απηέο δηέπνληαη 

απφ ηνπο θαλφλεο θαη ην δίθαην ηεο Έλσζεο, αλακέλνληαο θαη απφ ηελ 
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Κηλέδηθε πιεπξά λα θαισζνξίζεη ηηο Δπξσπατθέο επελδχζεηο κεηψλνληαο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

  Να εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ζηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ζηελ 

λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο. 

 Να ελδπλακψζεη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Αλάπηπμεο 

αιιά θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. 

  Να εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκα ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ΔΔ θαη 

Κίλαο γηα ηελ θαιχηεξε ξνή ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

αηφκσλ. 

 Να ζπλεξγαζηεί κε ηελ Κίλα  φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβνπιία «Μία Εψλε, 

Έλαο Γξφκνο» ελζαξξχλνληαο ηελ λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο θαη ηηο δηεζλείο λφξκεο. 

 Να  ελζαξξχλεη ηηο επαθέο κεηαμχ ησλ ιαψλ κέζσ λέσλ θηλήηξσλ θαη λα 

εληζρχζεη ην δηάινγν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε κεηαλάζηεπζε. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ Κίλα λα ζεβαζηεί ηα δηεζλή πξφηππα θαη θαλφλεο 

αλαγλσξίδνληαο ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηεο ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε. 

  Να ελζαξξχλεη ηελ Κίλα λα αλαιάβεη ελεξγφηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εηξήλε. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ Κίλα λα θαηνρπξψζεη ηηο ειεπζεξίεο ηεο λαπζηπινΐαο θαη 

ππεξπηήζεο. 

 Να βξεη θνηλφ έδαθνο κε ηελ Κίλα ζε ζέκαηα αθνπιηζκνχ, κε δηάδνζεο ησλ 

ππξεληθψλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 Να απνθηήζεη ζαθή γλψζε ησλ πνιηηηθψλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο Κίλαο. 

 Να εληάμεη ηελ Αθξηθή ζηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Κίλα ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο. 

 Να επηδηψμεη ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο κε ηελ Κίλα γηα λα 

πξνάγεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ G20 θαη λα ηελ ελζαξξχλεη λα αλαιάβεη 

ελεξγφηεξν ξφιν ζηνλ ΠΟΔ. 

 Να επηκείλεη σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Κίλαο 

αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.    

 Να εθκεηαιιεπηεί ηελ δέζκεπζε ηεο Κίλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα επηδηψμεη ηε δεκηνπξγία θνηλνχ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο. 
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 Να ελζαξξχλεη ηελ Κίλα λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αζθαιέζηεξε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε  ηελ θαηαπνιέκεζε  ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, αλ ε ΔΔ ζέιεη λα νηθνδνκήζεη κηα νπζηαζηηθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ Κίλα, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζα ζπλδέεη ηηο δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κε ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα θαη 

ηα θξάηε κέιε. Παξφηη κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα ζα είλαη επσθειήο ζε νηθνλνκηθφ θαη 

εκπνξηθφ επίπεδν ε ΔΔ δελ πξέπεη λα ππνζθειίζεη ηηο αμίεο ηεο. Αληίζεηα, ε παξνχζα 

θαηάζηαζε απαηηεί εληζρπκέλε ζπλνρή θαη ηήξεζε εληαίαο ζηάζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο. Έηζη κφλν, ε ΔΔ ζα 

κπνξέζεη λα ρηίζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ακνηβαίν φθεινο. Χζηφζν, ε ΔΔ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

πξνζέγγηζεο ηεο Κίλαο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςε ηεο φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

κνλνθνκκαηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη έλα θξαηνθεληξηθφ κνληέιν θαπηηαιηζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο, κηα απνηπρία ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ 

ζπλεπάγεηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην εκπφξην κεηαμχ ηνπο. 

 

5.4 Οη ζρέζεηο ΔΔ-Ηλδίαο 

 

 

Οη ζρέζεηο ηεο ΔΔ θαη ηεο Ηλδίαο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1960 φπνπ ε Ηλδία ήηαλ απφ 

ηηο πξψηεο ζρεδφλ ρψξεο πνπ μεθίλεζε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ ΔΟΚ.35 Σν 1994 

ππέγξαςαλ κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο πνπ εθηείλνληαλ πέξα απφ ηνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ην 2004 ε ζπλεξγαζία ηνπο αλαβαζκίζηεθε ζε 

ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε. Χζηφζν, νξφζεκν ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ππήξμε ε 

13ε χλνδνο Κνξπθήο φπνπ νη δχν πιεπξέο πηνζέηεζαλ ην πξφγξακκα δξάζεο ‟‟Ηλδία 

–ΔΔ 2020‟‟ γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα παγθφζκηαο πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο, αζθάιεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Ζ Ηλδία απνηειεί ζήκεξα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ εηαίξν ηεο ΔΔ  αληηπξνζσπεχνληαο κηα 

πνιππιεζή θαη δπλακηθή αγνξά 1.25 δηζ. αηφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πεξίνδν 

2015-2016, ε ΔΔ ήηαλ ν ππ‟ αξηζκφλ έλα εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ηελ Ηλδία 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 13,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ελψ ε Ηλδία 

ήηαλ ν έλαηνο γηα ηελ ΔΔ, αληηπξνζσπεχνληαο 2,2% ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ. Ζ 

                                                           
35

 Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη βαζηζηεί θπξίσο  ζην επίζεκν έγγξαθν: European Union - EU-India Summit (2016) 

„‟EU-India Agenda for Action-2020‟‟. 
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αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ πξνο ηελ Ηλδία απμήζεθε απφ 24,2 δηο. ην 2006 ζε 37,8 ην 

2016 ελψ ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο ΔΔ απφ ηελ Κίλα απμήζεθε απφ 22,6 δηο  ζε 39,3 

δηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Παξάιιεια, ην εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Χο εθ ηνχηνπ θαη ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο δπλακηθήο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, νη δχν πιεπξέο βξίζθνληαη ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ην 2007 γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Δπίζεο, ε ΔΔ κε ηελ Ηλδία απφ ην 2004 θαη κεηά έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζπλνιηθή 

ζπλεξγαζία ζε κηα επξεία γθάκα ηνκέσλ πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔ θαη ε Ηλδία 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ζηελ ελέξγεηα, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ηε γεσξγία, ηεο βηνηερλνινγίεο, ηελ ςεθηαθή 

νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θ.α. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα απφ ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο, ηελ 

ζπκκεηνρή ζε δηεζλή θφξα, ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζία θαη ηνλ δηάινγν. Ζ ζπλεξγαζία 

απηή, εληζρχζεθε ζεκαληηθά απφ ην πξφγξακκα δξάζεο ‟‟Ηλδία –ΔΔ 2020‟‟  κέζα απφ 

ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη δχν ρψξεο πξέπεη λα εμειίμνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε  νχησο ψζηε λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη 

ζηαζεξφηεηα. 

 

5.4.1 Αηδέληα δξάζεο ΔΔ-Ηλδίαο 2020 

 

 

Καηά ηε 13ε ζχλνδν θνξπθήο ΔΔ-Ηλδίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 30 Μαξηίνπ 2016, νη 

εγέηεο επηβεβαίσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ηνπο 

ζρέζεο θαη ελέθξηλαλ ηελ αηδέληα δξάζεο ΔΔ-Ηλδίαο γηα ην 2020. Ζ α αηδέληα δξάζεο 

ΔΔ-Ηλδίαο θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα ζε 

κηα ζεηξά ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηξαηεγηθνί ηνκείο θαη νη ζπλαθφινπζεο πξσηνβνπιίεο ηεο 

αηδέληαο 2020 είλαη νη έμεο: 

 

 Αζθάιεηα θαη Δμσηεξηθή πνιηηηθή 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ζε πεξηνρέο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ε ΔΔ, ε Αζία, ε Αθξηθή θαη ε 
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Μέζε Αλαηνιή κέζα απφ ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηξηγσληθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππξεληθή αζθάιεηα θαη ηελ κε 

δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο 

εγθιήκαηνο, ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

 Γηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο 

ΔUROPOL θαη ησλ Ηλδηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

 Σελ ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

 

 Δκπόξην, Οηθνλνκία θαη Δπελδύζεηο 

 Δπηβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο γηα ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ησλ G20 θαη 

ηελ επίηεπμε απηψλ απνηειεζκάησλ ζηηο ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ηνπ ΠΟΔ. 

 Γηεπθφιπλζε ησλ Δπξσπατθψλ επελδχζεσλ ζηελ Ηλδία θαη ρξήζε ησλ 

ζεζκηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ 

εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ. 

 Αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δαζκψλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

αληαγσληζκνχ. 

 Δλδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ θαη  Ηλδηψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηδίσο ησλ ΜΜΔ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ, 

βηνηερλνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Θέκαηα παγθόζκηνπ ελδηαθέξνληνο θαη Γηαηνκεαθή ζπλεξγαζία 

 Κιηκαηηθή αιιαγή 

 πλεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο γηα ην θιίκα ηνπ 

Παξηζηνχ θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηαθηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ΔΔ θαη 

Ηλδίαο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλή θφξα. 

 

 Δλέξγεηα 
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 Γηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα, ηα αεηθφξα βηνθαχζηκα, ν θαζαξφο άλζξαθαο, ε 

ελεξγεηαθή απφδνζε, ηα επθπή δίθηπα θαη ε ζχληεμε. 

 

 Πεξηβάιινλ 

 Δληαηηθφηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα φπσο ν θαζαξφο 

αέξνο, ηα χδαηα, ηα ρεκηθά, ην έδαθνο θαη ε  βηνπνηθηιφηεηα ππφ ην 

πξίζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ  «Καζαξφο Γάγγεο» θαη «Καζαξή Κίλα». 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηα χδαηα θαη δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

κηαο Δηαηξηθή ρέζε γηα ηα Ύδαηα κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. 

 Αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο βηνκεραληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

αλζεθηηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

 Αηδέληα γηα βηώζηκε αλάπηπμε έσο ην 2030 

 Δγθαζίδξπζε δηαιφγνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αηδέληαο  γηα βηψζηκε 

αλάπηπμε έσο ην 2030 αιιά θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλή 

θφξα. 

 

 Αζηηθή αλάπηπμε 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο φπσο ε 

ελέξγεηα, νη ππνδνκέο, ε εμπγίαλζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ αιιά 

θαη ε πξνψζεζε ησλ ζπκπξάμεσλ ζε θξαηηθφ, ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Ακνηβαία πξφζβαζε γηα ηνπο εξεπλεηέο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ 

Οξίδνληα 2020 αιιά θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Ηλδίαο. 

 Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ΔΤΡΑΣΟΜ-Ηλδίαο. 

 

  Σερλνινγία πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο 
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 Γεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηεο πξσηνβνπιία „‟Φεθηαθή Ηλδία‟‟ θαη 

„‟Φεθηαθή εληαία αγνξά‟‟. 

 Αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο, φπσο ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (θπξίσο αζχξκαην), ην 

ππνινγηζηηθφ λέθνο, ε πιεξνθνξηθή πςειψλ επηδφζεσλ θαη ε 

αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ. 

 Γεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πιεξνθνξηθήο. 

 

 Μεηαθνξέο θαη Γηάζηεκα 

  Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζηελ πνιηηηθή 

κεηαθνξψλ αιιά θαη ηελ πνιηηηθή αεξνπνξία. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαζηεκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο 

ησλ γεσζθνπήζεσλ θαη πινήγεζεο αιιά θαη ηεο  παξαηήξεζε ηεο 

γεο. 

 

 Γηαπξνζσπηθνί δεζκνί 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

εθαξκνγή ηεο θνηλήο αηδέληαο Κίλαο-ΔΔ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα. 

 Γηεξεχλεζε ησλ πηζαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ G20 κε ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ,ηεο 

θνηλσληθή ζπλνρήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία. 

 Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο  ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ΔΔ θαη 

Ηλδίαο αιιά θαη ησλ αξρψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

Καη‟ επέθηαζε, ε Αηδέληα ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Ηλδίαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηηο δχν ρψξεο 

απνδεηθλχνληαο φηη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο έρνπλ εμειηρζεί ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο 

πέξα απφ ην εκπφξην. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη δηαζέζηκνη κεραληζκνί κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κεραληζκνί 

δηαιφγνπ, ε αληαιιαγή εκπεηξίαο, αιιά θαη νη κεραληζκνί ρξεκαηνδνηηθήο  ζηήξημε ηεο  
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Δπξσπατθήο ηξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε  επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε 

Αηδέληα ΔΔ-Ηλδίαο 2020 ζα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πεξεηαίξσ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ 

ηνπο θαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη ζα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζηηο δηαζθέςεηο 

θνξπθήο. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε Ηλδία θαη ε Κίλα ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαιιάζζνληαη ζπλερψο ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα ζπγθαηαιέγνληαη ζήκεξα 

αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλήο δξψληεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δε, έρνπλ 

επηδνζεί ζε κηα δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο αιιά θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο κε ζθνπφ ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

Γεγνλφο ην νπνίν, κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ ΔΔ αλ δηαρεηξηζηεί 

ζσζηά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

ελδερφκελεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπο. 
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Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε γηα πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα επέδεημε αμηνζεκείσηε επηηπρία 

σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ θξαηψλ ηεο. 

Απηφ πνπ μεθίλεζε  ην 1952 κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα (ΔΚΑΥ) σο κηα νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

κεηεμειίρζεθε ζε κηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή Έλσζε 28 ρσξψλ. Μέζα απφ απηή ηελ 

πνιχρξνλε πνξεία ε  Δ.Δ θαηάθεξε λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ πνιηηψλ ηεο θαη λα δηαθξηζεί γηα ην έξγν ηεο ζηελ εηξήλε, ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο, ε ζηαζηκφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε αιιά θαη νη απμαλφκελεο ξνέο 

κεηαλαζηψλ πιήηηνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη εληείλνπλ ηελ αλαζθάιεηα γηα ην 

κέιινλ. Παξάιιεια, ε θξίζε ρξένπο ησλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε νδεγνχλ ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ Δπξσπατθή 

νηθνλνκία. Υψξεο φπσο ε Πνξηνγαιία, ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία έρνληαο ράζεη 

ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηηο 

δνκηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, δεκηνπξγψληαο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο 

γηα νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε. Οη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο γηα επαλαθνξά ηνπο ζηελ 

ηξνρηά ηεο αλάπηπμεο, εληείλνπλ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε. Έηζη, ν εζλνθεληξηζκφο 

μαλαθεξδίδεη έδαθνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ην δίιιεκα 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή νηθνλνκηθήο δηθαηνζχλεο. 

Σν γεγνλφο απηφ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα ζέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα λα θαηαζηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε κηα 

αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία. Τπφ ην πξίζκα απηφ εηζήγαγαλ ην 2000 ηελ 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ε νπνία αλ θαη δελ απέδσζε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν. ήκεξα, ε ΔΔ έρεη επηδνζεί ζε κηα πην ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα  

κέζσ ηεο ¨ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020¨ θαη ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ ηεο Οξίδνληαο 

2020 πνπ θηινδνμνχλ λα θαιχςνπλ ηα θελά ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Χζηφζν, εθηφο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζην εζσηεξηθφ ηεο, έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σν 
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κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα αιιά θαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ρσξψλ φπσο ε Ηλδία θαη ε Κίλα 

απαηηνχλ κηα πην ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή απφ πιεπξάο ηεο Έλσζεο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε θαηάζηαζε ζα εμειηρζεί  κε δηαρεηξίζηκε.    

πκπεξαζκαηηθά, γηα λα κπνξέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα επαλέιζεη ζηα πξφηεξα 

επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο, απαζρφιεζεο θαη επεκεξίαο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ιήςε  

δξαζηηθψλ κέηξσλ. Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζηελ πεξεηαίξσ ελνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο 

αγνξάο κέζσ κεγαιχηεξεο ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Χζηφζν, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή, είλαη έλα ζχλζεην έξγν 

θαζψο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ δελ ζπκβάιινπλ  ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπγθξνηεκέλεο ζεψξεζεο ηνπ επηηεχμηκνπ ηειηθνχ ζηφρνπ.Χο εθ ηνχηνπ, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

θξάηνπο κέινπο. 
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Διάγραμμα 1.1  Δαπάνεσ για Ζρευνα και Ανάπτυξθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 
Πθγι : European Commission (2010), Lisbon Strategy evaluation document 
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Διάγραμμα 1.2 Δείκτθσ απαςχόλθςθσ ΕΕ (Ποςοςτό % θλικιακισ ομάδασ 15-64) 
Πθγι : European Commission (2010), Lisbon Strategy evaluation document 
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Πθγι : BBC NEWS (2018) Migration to Europe in charts 
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 Διάγραμμα 3.2  Δζκα κορυφαίεσ Ευρωπαικζσ χϊρεσ για τουσ αιτοφντεσ άςυλο  
Πθγι : BBC NEWS (2018) Migration to Europe in charts 
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