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Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωµένης απάντησης της ΕΕ
στην κρίση

Το πλαίσιο
Η πρώτη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης σηµατοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου
οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο συντονισµού της
οικονοµικής πολιτικής. Η ΕΕ ανέλαβε αποφασιστική δράση για την αντιµετώπιση της κρίσης,
µε αποτέλεσµα η επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών και η αύξηση της ανεργίας να είναι
λιγότερο έντονες από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Χάρη στα υψηλά επίπεδα
κοινωνικής προστασίας της ΕΕ απορροφήθηκε ο χειρότερος αντίκτυπος της κρίσης, αλλά,
λόγω της ασθενούς ανάπτυξης της παραγωγικότητάς της, η ανάκαµψη είναι βραδύτερη στην
Ευρώπη.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχουν ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης παρόλο
που αυτή είναι άνιση. Ενώ οι χρηµατοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να είναι ασταθείς, η
πραγµατική οικονοµία εµφανίζει σηµεία βελτίωσης σε ορισµένους τοµείς, χάρη στην αύξηση
των εξαγωγών µετά την επανέναρξη των παγκόσµιων συναλλαγών. Ωστόσο υπάρχουν πάντα
αβεβαιότητες. Περίοδοι ανανεωµένης εµπιστοσύνης στην επάνοδο της οικονοµικής
ανάπτυξης εναλλάσσονται µε περιόδους οπισθοδρόµησης, επίσης, λόγω των κινδύνων που
συνδέονται µε την αγορά κρατικών οµολόγων. Οι ευρωπαϊκές οικονοµίες υφίστανται
σηµαντικές προσαρµογές. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας δεν έχει ακόµη επανέλθει σε
κανονικές συνθήκες λειτουργίας και υπάρχουν ορισµένες καταστάσεις τρωτότητας στην
πίεση που ασκείται και εξάρτησης από κρατική στήριξη. Οι συνήθεις πιστωτικοί όροι δεν
έχουν ακόµη αποκατασταθεί και, σε ορισµένα κράτη µέλη, τα χρέη των νοικοκυριών και των
εταιρειών είναι ακόµη υπερβολικά.
Επιπτώσεις της κρίσης
Παρά την ταχεία αντίδραση της ΕΕ, οι συνέπειες που µας κληροδότησε η κρίση είναι
εκτεταµένες. Οδήγησε σε µεγάλη απώλεια της οικονοµικής δραστηριότητας, αύξηση της
ανεργίας, απότοµη πτώση της παραγωγικότητας και σε σοβαρή εξασθένιση των δηµόσιων
οικονοµικών. Μέχρι τα τέλη του 2012, αναµένεται ότι τα επίπεδα παραγωγής έντεκα κρατών
µελών θα εξακολουθήσουν να είναι χαµηλότερα εκείνων που είχαν πριν από την κρίση. Το
2010, το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος της ΕΕ αυξήθηκε, συνολικά, σε περίπου 85% του ΑΕΠ
στη ζώνη του ευρώ και σε 80% σε όλη την ΕΕ. Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της κρίσης θα
πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις της δηµογραφικής εξέλιξης, µε αποτέλεσµα να προστεθεί
δηµοσιονοµική επιβάρυνση 4,5% στο ΑΕΠ µακροπρόθεσµα. Οι διαρθρωτικές αδυναµίες που
δεν είχαν αντιµετωπιστεί πριν από την κρίση έγιναν εµφανέστερες και απαιτούν επείγουσα
αντίδραση.
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Η κρίση επηρέασε αρνητικά τις κοινωνίες της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι µετριάστηκαν οι
επιπτώσεις της χάρη στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας. Η αύξηση της ανεργίας αποτελεί
κεντρικό πρόβληµα. Συνολικά, το 9,6% του ενεργού πληθυσµού είναι άνεργοι. Σε ορισµένες
χώρες, η ανεργία των νέων φθάνει το 40%. Περίπου 80 εκατοµµύρια άτοµα υπολογίζεται ότι
διαβιούν κάτω του ορίου φτώχειας στην Ευρώπη.
Η οικονοµική κρίση ήταν παγκόσµια, αλλά οι επιπτώσεις της είναι πολύ διαφορετικές στις
διάφορες περιοχές του πλανήτη. Ενώ η ανεργία και τα δηµόσια ελλείµµατα αυξήθηκαν πολύ
πιο έντονα στις ΗΠΑ από ό,τι στην ΕΕ, η κρίση επιδείνωσε το χάσµα της παραγωγικότητας
της εργασίας µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η ανταγωνιστικότητα των τιµών και του κόστους
παραµένει προβληµατική. Οι αναδυόµενες οικονοµίες επιστρέφουν στην ανάπτυξη µε
ταχύτερο ρυθµό παρόλο που ορισµένες από αυτές αντιµετωπίζουν ακόµη σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ οφείλει να χρησιµοποιήσει αυτήν την κρίση για να
αντιµετωπίσει αποφασιστικά το ζήτηµα της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητάς της.
Προοπτικές
Η κρίση µπορεί να έχει µόνιµες επιπτώσεις στη δυνητική ανάπτυξη. Προβλέπεται ότι η
µεσοπρόθεσµη δυνητική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα και
υπολογίζεται σε 1,5% περίπου µέχρι το 2020 εάν δεν αναληφθεί διαρθρωτική δράση, ιδίως
για να αντιµετωπιστεί το χάσµα της παραγωγικότητας της εργασίας µε τους κυριότερους
ανταγωνιστές µας. Λόγω του κυκλικού χαρακτήρα της, η ανάκαµψη από µόνη της δεν µπορεί
να δώσει την αναγκαία ώθηση για να οδηγήσει την Ευρώπη στην κατάσταση που
επικρατούσε προ της κρίσεως και να απορροφηθεί το συσσωρευθέν έλλειµµα.
Για να αποτρέψει καταστάσεις στασιµότητας, δυσβάστακτες τάσεις ως προς το χρέος,
συσσώρευση ανισορροπιών και για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της, η Ευρώπη
πρέπει να επιταχύνει την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών της, τις µεταρρυθµίσεις του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της και να επισπεύσει τώρα τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε
φιλόδοξους στόχους για µια νέα αναπτυξιακή πορεία1. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις των
κρατών µελών για τους εθνικούς στόχους τους στους πέντε τοµείς που συµφωνήθηκαν στο
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δείχνουν σαφώς τον δρόµο που πρέπει να
ακολουθήσει η ΕΕ προκειµένου να εκπληρώσει τις δικές της φιλοδοξίες.
Εάν εφαρµοστεί πλήρως, η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει την ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από
την κρίση και να καταστεί µια δυνατή, βιώσιµη οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς που θα
προσφέρει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και
κοινωνικής συνοχής. Τούτο θα δηµιουργήσει την ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της
αγοράς του εικοστού πρώτου αιώνα και θα τονώσει την εµπιστοσύνη των φορέων της
αγοράς, των εταιρειών και των πολιτών.
Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δροµολογεί το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο
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Αύξηση του συντελεστή απασχόλησης, αύξηση των επιπέδων των επενδύσεων σε έρευνα και
ανάπτυξη, αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και υλοποίηση των ενεργειακών στόχων, βελτίωση
της τριτοβάθµιας ή αντίστοιχων επιπέδων εκπαίδευσης και µείωση της πρόωρης αποχώρησης από το
σχολείο, προώθηση της κοινωνικής ένταξης µέσω της µείωσης της φτώχειας.
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Σ’αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ αποφάσισε επίσης να αλλάξει την οικονοµική διακυβέρνησή της.
Τον Ιανουάριο του 2011, εγκαινιάζεται το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του εκ των προτέρων
συντονισµού πολιτικής µε αφετηρία την παρούσα ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης η οποία
εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Η παρούσα ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης συνδυάζει διάφορες δράσεις που έχουν
ουσιώδη σηµασία για να ενισχύσουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας βραχυπρόθεσµα, για να
µην µείνουµε πίσω σε σχέση µε τους κυριότερους ανταγωνιστές µας και για να ετοιµάσουµε
την ΕΕ να προχωρήσει προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Λόγω της επείγουσας περίστασης, η Επιτροπή επέλεξε να παρουσιάσει 10 δράσεις
προτεραιότητας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εργασία της σε ένα ευρύ φάσµα άλλων τοµέων
πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων του εµπορίου και σειράς εσωτερικών πολιτικών. Οι τοµείς
αυτοί δεν εξετάζονται λεπτοµερώς εδώ. Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής εστιάζεται σε
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάκαµψη της οικονοµίας και
επικεντρώνεται σε βασικά µέτρα που εντάσσονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
αφορούν τρεις κύριους τοµείς:
– την ανάγκη για αυστηρή δηµοσιονοµική εξυγίανση µε σκοπό την ενίσχυση της
µακροοικονοµικής σταθερότητας
– µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας µε σκοπό την αύξηση της απασχόλησης
– και µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.
Η πρώτη αυτή ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ, αλλά θα
είναι προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους µέλους. Το προτεινόµενο σχέδιο
δράσης είναι ιδιαίτερα προσαρµοσµένο στη ζώνη του ευρώ η οποία έχει επηρεαστεί από την
κρίση του κρατικού χρέους. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
και τα µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης είναι απαραίτητα στοιχεία µιας ολοκληρωµένης
απάντησης που πρέπει να δώσει η ζώνη του ευρώ στην κρίση.
Αλλά µια τέτοια ολοκληρωµένη απάντηση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και άλλα στοιχεία,
όπως, π.χ., την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας
(EFSF). Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πραγµατική ικανότητα
χρηµατοδότησης του EFSF πρέπει να ενισχυθεί καθώς και να διευρυνθεί το πεδίο των
δραστηριοτήτων του. Η παρούσα ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης αποτελεί επίσης
ολοκληρωµένη απόκριση της ζώνης του ευρώ στην κρίση του κρατικού χρέους.
Επιπλέον, η πρόοδος στην καθιέρωση µόνιµου µηχανισµού για την επίλυση κρίσεων
κρατικού χρέους θα συµβάλει στην επίτευξη σταθερότητας και εµπιστοσύνης στις αγορές. Ο
νέος ευρωπαϊκός µηχανισµός σταθεροποίησης θα πρέπει να συµπληρώσει, το 2013, το νέο
πλαίσιο ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης, µε σκοπό την αποτελεσµατική και
αυστηρή οικονοµική εποπτεία, καθώς και να επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα των
σηµερινών χρηµατοοικονοµικών δικτύων ασφαλείας.
Λεπτοµερέστερη ανάλυση που υποστηρίζει την εκτίµηση της Επιτροπής παρουσιάζεται σε 3
εκθέσεις οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση και περιλαµβάνουν αξιολόγηση της
αρχικής κατάρτισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο κρατών µελών.
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I.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.

Εφαρµογή αυστηρής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης

Το πιο επιτακτικό καθήκον της ΕΕ είναι να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη εµποδίζοντας
την εµφάνιση ενός φαύλου κύκλου δυσβάσταχτου χρέους, διατάραξης των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης. Οι δηµόσιες δαπάνες
πρέπει να τοποθετηθούν σε βιώσιµη τροχιά ως προϋπόθεση για µελλοντική ανάπτυξη. Οι
ετήσιες προσαρµογές του διαρθρωτικού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της τάξης του 0,5%
του ΑΕΠ θα είναι σαφώς ανεπαρκείς για να καθοριστούν οι συντελεστές του χρέους στο
απαιτούµενο 60%. Ως εκ τούτου θα απαιτηθεί µεγαλύτερη εξυγίανση που θα πρέπει να
υλοποιηθεί µε βάση τους ενισχυµένους δηµοσιονοµικούς κανόνες που προτείνει η Επιτροπή.
• Όλα τα κράτη µέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος,
θα πρέπει να διατηρήσουν την αύξηση των δηµόσιων δαπανών σταθερά κάτω του
συντελεστή της µεσοπρόθεσµης τάσης αύξησης του ΑΕΠ και παράλληλα να δώσουν
προτεραιότητα σε δαπάνες που ευνοούν την ανάπτυξη σε τοµείς όπως η έρευνα και η
καινοτοµία, η εκπαίδευση και η ενέργεια. Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποδείξουν ότι
τα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης στηρίζονται σε συνετές προβλέψεις
ανάπτυξης και εσόδων.
• Τα κράτη µέλη που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος θα πρέπει να
χαράξουν την πορεία των δαπανών τους και να λάβουν γενικά µέτρα προκειµένου να
εξαλείψουν τα υπερβολικά ελλείµµατά τους.
• Τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν τεράστια διαρθρωτικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα,
πολύ υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους ή υψηλά επίπεδα χρηµατοοικονοµικών
προβληµάτων θα πρέπει να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους από τις αρχές του 2011.
Στην περίπτωση που η οικονοµική ανάπτυξη ή τα έσοδα αποδειχθούν υψηλότερα από τα
αναµενόµενα, η δηµοσιονοµική εξυγίανση θα πρέπει να επιταχυνθεί.
• Ορισµένα κράτη µέλη θα πρέπει να αυξήσουν τους φόρους. Οι έµµεσοι φόροι ευνοούν
περισσότερο την ανάπτυξη από ό,τι οι άµεσοι φόροι, ενώ η διεύρυνση των φορολογικών
βάσεων είναι προτιµότερη από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Οι
αδικαιολόγητες επιδοτήσεις, όπως οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις, θα πρέπει
να καταργηθούν.
2.

∆ιόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών

Μεγάλες και µόνιµες µακροοικονοµικές ανισορροπίες αποτελούν σηµαντική πηγή
τρωτότητας, ιδίως στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Πολλά κράτη µέλη πρέπει να
αντιµετωπίσουν επειγόντως την έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
• Τα κράτη µέλη που εµφανίζουν µεγάλα ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και υψηλά επίπεδα χρέους θα πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριµένα διορθωτικά µέτρα
(τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν συγκρατηµένες µισθολογικές αυξήσεις σε
µόνιµη και αυστηρή βάση, καθώς και την αναθεώρηση των ρητρών αναπροσαρµογής στα
συστήµατα διαπραγµάτευσης).
• Τα κράτη µέλη που εµφανίζουν µεγάλα πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών θα πρέπει να εντοπίζουν και να αντιµετωπίζουν τις πηγές της µονίµως
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ασθενούς εσωτερικής ζήτησης (µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται η πρόσβαση στην
πίστωση, η περαιτέρω ελευθέρωση του τοµέα των υπηρεσιών και η βελτίωση των
συνθηκών για επενδύσεις). Ωστόσο, στην περίπτωση που η εγχώρια ζήτηση παραµένει
συγκρατηµένη λόγω κάποιας πολιτικής ή αδυναµίας της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν
οι κατάλληλες πολιτικές.
3.

Εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα

Σε επίπεδο ΕΕ, το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο συστηµικού κινδύνου και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που άρχισαν να
λειτουργούν στις αρχές του 2011 θα πρέπει να αυξήσουν την ποιότητα της εποπτείας. Η
αναδιάρθρωση των τραπεζών θα πρέπει να επιταχυνθεί προκειµένου να διασφαλιστεί η
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να ενισχυθεί η παροχή πίστωσης στην πραγµατική
οικονοµία.
• Η αναδιάρθρωση τραπεζών, και ιδίως εκείνων οι οποίες λαµβάνουν σηµαντικά ποσά
κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για να αποκατασταθεί η
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους και να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του
πιστωτικού κυκλώµατος. Η δηµόσια οικονοµική στήριξη του τραπεζικού τοµέα συνολικά
θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
• Σύµφωνα µε το πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» που συµφωνήθηκε πρόσφατα, οι τράπεζες θα
κληθούν να ενισχύσουν προοδευτικά την κεφαλαιουχική βάση τους, ούτως ώστε να
βελτιώσουν την αντοχή τους σε σοβαρούς κλυδωνισµούς. Η Επιτροπή εργάζεται επίσης
για την καθιέρωση ενός συνολικού πλαισίου επίλυσης της τραπεζικής κρίσης. Επιπλέον,
το 2011 θα διενεργηθεί µια άλλη πιο φιλόδοξη και αυστηρή προσοµοίωση ακραίων
καταστάσεων σε όλη την ΕΕ.
II.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπάρχει κίνδυνος επανόδου στην ανάπτυξη χωρίς να δηµιουργηθούν επαρκείς θέσεις
απασχόλησης. Η αντιµετώπιση της ανεργίας και η πρόληψη του µακροπρόθεσµου
αποκλεισµού από την αγορά εργασίας είναι ουσιώδεις. Ένας από τους πέντε στόχους της ΕΕ
για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης σε 75% µέχρι
το 2020. Οι τρέχουσες ενδείξεις δείχνουν ότι η ΕΕ θα υπολείπεται της υλοποίησης αυτού του
στόχου κατά 2-2,4% - απόκλιση η οποία µπορεί να καλυφθεί µε την υιοθέτηση µέτρων για τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας.
Λόγω της γήρανσης του πληθυσµού της ΕΕ και της σχετικά χαµηλής χρησιµοποίησης της
εργασίας σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του πλανήτη, απαιτούνται µεταρρυθµίσεις για την
προώθηση δεξιοτήτων και τη δηµιουργία κινήτρων προς εργασία.
4.

Βελτίωση των κινήτρων εργασίας

Ο συνδυασµός υψηλών συντελεστών ανεργίας, χαµηλής συµµετοχής στην αγορά εργασίας
και λιγότερων ωρών εργασίας σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του πλανήτη υπονοµεύει τις
οικονοµικές επιδόσεις της ΕΕ. Ο συντελεστής συµµετοχής εργαζοµένων µε χαµηλό
εισόδηµα, νέων και προσώπων που συνεισφέρουν δεύτερο εισόδηµα σε ένα νοικοκυριό είναι
ανησυχητικά χαµηλός. Οι πιο ευάλωτες οµάδες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
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µακροπρόθεσµου αποκλεισµού από την απασχόληση. Προς αντίδραση, η κατάρτιση και η
αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να συνδεθούν στενότερα µε τα οφέλη.
• Η µετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία σε άλλους τοµείς πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη προκειµένου να ενισχυθεί η ζήτηση για
εργασία και να τονωθεί η ανάπτυξη.
• Τα συστήµατα φορολογικών ελαφρύνσεων, οι ρυθµίσεις ευέλικτης εργασίας και η
δηµιουργία παιδικών σταθµών θα πρέπει να προσανατολιστούν στο να ευνοούν τη
συµµετοχή στην αγορά εργασίας προσώπων που συνεισφέρουν το δευτερεύον εισόδηµα σε
ένα νοικοκυριό. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη µείωση της αδήλωτης
εργασίας τόσο µε την ενίσχυση της επιβολής των υφιστάµενων κανονισµών όσο και µε
την επανεξέταση των συστηµάτων φορολογικών ελαφρύνσεων.
5.

Μεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων

Η δηµοσιονοµική εξυγίανση θα πρέπει να συνοδεύεται από µεταρρύθµιση των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων που θα τα καταστήσει περισσότερο βιώσιµα.
• Τα κράτη µέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει θα πρέπει να αυξήσουν το όριο
συνταξιοδότησης και να το συνδέσουν µε το προσδόκιµο ζωής.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να περιορίσουν τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης, κατά
προτεραιότητα, και να εφαρµόσουν στοχοθετηµένα κίνητρα για την απασχόληση
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και την προώθηση της δια βίου µάθησης.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη συµπληρωµατικής ιδιωτικής
αποταµίευσης προκειµένου να αυξηθούν τα εισοδήµατα συνταξιοδότησης.
• Με γνώµονα τη δηµογραφική αλλαγή, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τη
θέσπιση µέτρων σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα που υπονοµεύουν τη
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και επάρκεια των δηµόσιων οικονοµικών τους.
• Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταµεία2 και θα υποβάλει
νέα µέτρα ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για τις συντάξεις που εκδόθηκε το 2010.
6.

Επάνοδος των ανέργων στην απασχόληση

Τα ευρωπαϊκά συστήµατα του κράτους προνοίας συνετέλεσαν στην προστασία ατόµων κατά
την κρίση. Εντούτοις, µε την επάνοδο της ανάκαµψης, τα επιδόµατα ανεργίας θα πρέπει να
επανεξεταστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχουν κίνητρα προς εργασία, αποτρέπουν την
εξάρτηση από αυτά και στηρίζουν την προσαρµοστικότητα στον κύκλο οικονοµικής
δραστηριότητας.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε οι παροχές να επιβραβεύουν την επάνοδο
των ανέργων στην εργασία ή να τους προσφέρουν κίνητρα αυτοαποσχόλησης µε την
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Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών, ΕΕ L 235 της 23.9.2003 σ. 10.
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παροχή στήριξης περιορισµένης διάρκειας και τον καθορισµό προϋποθέσεων οι οποίες
συνδέουν στενότερα την κατάρτιση και την αναζήτηση εργασίας µε τις παροχές.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποδείξουν ότι η εργασία ανταµείβεται, διασφαλίζοντας την
ύπαρξη µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ του επιπέδου των φόρων εισοδήµατος (ειδικότερα
για τα χαµηλά εισοδήµατα) και των επιδοµάτων ανεργίας.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσαρµόσουν τα συστήµατα ασφάλισης της ανεργίας στην
οικονοµική συγκυρία, ούτως ώστε να ενισχύεται η προστασία σε περιόδους οικονοµικής
ύφεσης.
7.

Εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας

Σε ορισµένα κράτη µέλη η νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δηµιουργεί
ακαµψία στην αγορά εργασίας και εµποδίζει την αυξηµένη συµµετοχή σε αυτήν. Η εν λόγω
νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να µειωθεί η
υπερπροστασία εργαζοµένων µε µόνιµες συµβάσεις, και να προβλεφθεί προστασία για
εκείνους που παραµένουν εκτός ή στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η µείωση
της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και η βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων
συµβάλλουν ουσιαστικά στην πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας.
• Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να εισαγάγουν συµβάσεις αορίστου χρόνου3 ώστε να
αντικατασταθούν οι υπάρχουσες προσωρινές ή επισφαλείς συµβάσεις µε στόχο τη
βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για τους νεοπροσλαµβανόµενους.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν τα καθεστώτα τους για την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών,
εργαζοµένων και ερευνητών.
III.

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΕΕ θα εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιµη
ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς µόνον εάν επισπεύσει τις επείγουσες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών για τη
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Για να παραµείνουν ανταγωνιστικά σε µια
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν επειγόντως σε εφαρµογή τις
αναγκαίες βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, να προωθήσουν την αριστεία στον τοµέα της
έρευνας και την ικανότητα για καινοτοµία, µετατρέποντας τις ιδέες σε προϊόντα και
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση αγορών µε υψηλή ανάπτυξη, επωφελούµενα από
τις τεχνολογικές ικανότητες της βιοµηχανίας της ΕΕ και βοηθώντας τις ΜΜΕ να
αναπτυχθούν και να αποκτήσουν παγκόσµια διάσταση. Η ατζέντα των µεταρρυθµίσεων της
ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει νέες πηγές ανάπτυξης και να αλλάξει την πορεία της
παραδοσιακής ανάπτυξης που στηριζόταν στα προϊόντα κατευθύνοντάς την προς νέες
οικονοµικές ευκαιρίες µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πόρων. Θα πρέπει επίσης
να εκµεταλλευτεί το πλεονέκτηµα «πρωτοπορίας» της ΕΕ στον τοµέα των περιβαλλοντικά
ανταγωνιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
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Όπως πρότεινε η Επιτροπή στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή
συµβολή για την πλήρη απασχόληση», COM(2010) 682 τελικό/2, 26.11.2010.
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Η ενιαία αγορά µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή ανάπτυξης – όπως τονίστηκε ήδη στην
ανακοίνωση για την «Πράξη για την ενιαία αγορά» - υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνονται
γρήγορες αποφάσεις για την άρση των εµποδίων που εναποµένουν. Για να την ενισχύσει, η
Επιτροπή θα δώσει εποµένως προτεραιότητα σε µέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη το
2011-2012, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
8.

Αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς

Οι φραγµοί στην είσοδο στην αγορά και τα εµπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηµατικού
πνεύµατος εξακολουθούν να είναι σηµαντικά στην ενιαία αγορά. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες
αντιπροσωπεύουν µόνον το 5% του ΑΕΠ, δηλαδή λιγότερο του ενός τρίτου των
εµπορευµατικών συναλλαγών και µόνον το 7% των καταναλωτών πραγµατοποιεί αγορές
µέσω του ∆ιαδικτύου, λόγω των πολυάριθµων περιορισµών που εµποδίζουν την ανάπτυξη
διασυνοριακών ηλεκτρονικών πωλήσεων.
• Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν πλήρως την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας, καθώς και την πιθανότητα
προώθησης µέτρων που τονώνουν την ανάπτυξη µε το περαιτέρω άνοιγµα του τοµέα των
υπηρεσιών.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντοπίσουν και να άρουν τους αδικαιολόγητους περιορισµούς
στις επαγγελµατικές υπηρεσίες, όπως ποσοστώσεις και κλειστά επαγγέλµατα, από κοινού
µε τους περιορισµούς στον κλάδο λιανικής, όπως δυσανάλογοι περιορισµοί στο ωράριο
λειτουργίας και στη διαίρεση σε ζώνες.
• Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 µέτρα για να αποτρέψει τη γεωγραφική διαφοροποίηση
του ηλεκτρονικού εµπορίου στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Θα προτείνει επίσης ένα
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διανοητική ιδιοκτησία, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί βασικό
παράγοντα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ψηφιακών κλάδων.
• Πέρα από τη συνεχή πίεση που ασκεί για την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα, η
Επιτροπή θα προωθήσει τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις συµφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών µε εταίρους όπως η Ινδία, ο Καναδάς και το Mercosur, θα επισπεύσει το έργο
της κανονιστικής σύγκλισης µε σηµαντικούς εταίρους και θα αυξήσει τη συµµετρία όσον
αφορά την πρόσβαση σε αγορές δηµόσιων συµβάσεων αναπτυσσόµενων χωρών και
µεγάλων αναδυόµενων οικονοµιών της αγοράς.
• Το 2011, θα προταθεί νοµοθεσία που θα επιτρέπει τον ταχύ και διαλειτουργικό καθορισµό
προτύπων, µεταξύ άλλων, στον τοµέα της ΤΠΕ.
• Αν και πρόκειται για ευαίσθητο ζήτηµα, θα πρέπει να συνεχιστούν εργασίες σε σχέση µε
τη φορολογία. Πρόκειται για κάτι που παρουσιάζει σηµαντικό οικονοµικό δυναµικό όσον
αφορά την τόνωση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία απασχόλησης, τη µείωση του
διοικητικού φόρτου και την άρση των φραγµών στην ενιαία αγορά. Η φορολογική
µεταχείριση που δυσχεραίνει το διασυνοριακό εµπόριο ή τις επενδύσεις θα πρέπει να
εξαλειφθεί. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 µέτρα για τον εκσυγχρονισµό
του συστήµατος του ΦΠΑ, την εισαγωγή µιας κοινής ενοποιηµένης βάσης φορολόγησης
των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συντονισµένης ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά
την φορολόγηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η πρόοδος στον τοµέα της φορολογίας
συνεπάγεται επίσης τη µείωση των φόρων επί της εργασίας στο ελάχιστο απαραίτητο και
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την προσαρµογή της φορολόγησης της ενέργειας σύµφωνα µε τους στόχους της ΕΕ για την
ενέργεια και το κλίµα.
9.

Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης

Απαιτούνται καινοτόµες λύσεις προκειµένου να κινητοποιηθεί επειγόντως ένα µεγαλύτερο
µέρος της ιδιωτικής αποταµίευσης από την ΕΕ και το εξωτερικό.
• Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για οµολογιακά δάνεια της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση
έργων ώστε να συνενωθούν η δηµόσια και η ιδιωτική χρηµατοδότηση σε επενδύσεις
προτεραιότητας ιδίως στον τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών και της ΤΠΕ και θα
συµπεριλάβει επίσης αυτά τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα στις προσεχείς προτάσεις
της για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
• Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ και των καινοτόµων νεοσύστατων
επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις προκειµένου να
επιτραπεί σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου που είναι εγκατεστηµένα σε ένα
κράτος µέλος να λειτουργούν ελεύθερα οπουδήποτε στην ΕΕ, καθώς και να εξαλειφθούν
τα εναποµείναντα εµπόδια για τις διασυνοριακές δραστηριότητες.
10.

∆ηµιουργία αποτελεσµατικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε ενέργεια

Η ενέργεια είναι βασική µεταβλητή για ανάπτυξη. Για τις επιχειρήσεις, οι τιµές ενέργειας
αποτελούν βασικό στοιχείο κόστους. Για τους καταναλωτές, οι λογαριασµοί ενέργειας
αντιπροσωπεύουν σηµαντικό στοιχείο του προϋπολογισµού του νοικοκυριού και ιδιαίτερο
πρόβληµα για τα νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα. Τα σηµερινά σχέδια των κρατών µελών
κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τον γενικό στόχο για ενεργειακή απόδοση 20% που
καθορίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», µε αποτέλεσµα να χαθούν ευκαιρίες
ανάπτυξης σε πολλούς τοµείς και περιοχές και να απολεσθούν δυνατότητες δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν εξ ολοκλήρου και αµέσως την τρίτη «δέσµη
µέτρων για την ενέργεια» στην εσωτερική αγορά.
• Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν τις πολιτικές τους για την ενεργειακή απόδοση.
Τούτο θα οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση και θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας
στους τοµείς της οικοδοµικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών.
• Το 2011, η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των υποδοµών στους
τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για µια
πραγµατικά ενοποιηµένη ενιαία αγορά.
• Η Επιτροπή αναπτύσσει πρότυπα που θα πρέπει να εφαρµοστούν σε όλη την ΕΕ για
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα ώστε να καταστεί δυνατή η εξάπλωση αγορών για
καινοτόµα προϊόντα και τεχνολογίες.
Εξασφάλιση αποτελεσµάτων
Το πιο επιτακτικό καθήκον το 2011/2012 είναι να αποτραπεί η εµφάνιση ενός φαύλου
κύκλου δυσβάσταχτου χρέους, διατάραξης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και χαµηλής
οικονοµικής ανάκαµψης. Η πρώτη προτεραιότητα της παρούσας ετήσιας επισκόπησης της
ανάπτυξης είναι να τεθούν οι δηµοσιονοµικές πολιτικές σε υγιείς βάσεις µέσω της αυστηρής
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δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, καθώς και η αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η δεύτερη προτεραιότητα συνίσταται στην ταχεία µείωση της
ανεργίας µε µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας. Αλλά η υλοποίηση αυτών των δύο
προτεραιοτήτων θα είναι αναποτελεσµατική εάν δεν καταβληθούν ταυτόχρονα σηµαντικές
προσπάθειες για την επίσπευση της ανάπτυξης.
Τέτοιες πολιτικές θα έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, λόγω
υψηλότερων φορολογικών εσόδων και χαµηλότερων δηµόσιων δαπανών για κοινωνικές
µεταβιβάσεις, ενώ θα συµβάλουν στη µείωση του κινδύνου µελλοντικών µακροοικονοµικών
ανισορροπιών. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα αποφέρουν οφέλη ήδη σε βραχυπρόθεσµη
βάση. Οι µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας έχουν ως αποτέλεσµα την
βελτίωση της κατάστασης στους τοµείς της παραγωγής και της απασχόλησης.
Το εµπόριο αποτελεί ισχυρό µοχλό ανάπτυξης. Υπάρχει τεράστιο ανεκµετάλλευτο δυναµικό
για εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ, αλλά οι εξαγωγές της ΕΕ δέχτηκαν ισχυρό
πλήγµα από την κατάρρευση των παγκόσµιων συναλλαγών. Οι θετικές εξαγωγικές επιδόσεις
ορισµένων κρατών µελών δείχνουν ότι η επιτυχία στις παγκόσµιες αγορές εξαρτάται όχι
µόνον από την ανταγωνιστικότητα των τιµών αλλά και από ευρύτερους παράγοντες, όπως η
εξειδίκευση του τοµέα, η καινοτοµία και τα επίπεδα δεξιοτήτων, που ενισχύουν την
πραγµατική ανταγωνιστικότητα.
Στην παρούσα πρώτη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης η Επιτροπή καθόρισε 10 δράσεις
που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ το 2011/2012, στηριζόµενη στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Προτείνει να αποτελέσουν αυτές οι 10 δράσεις τη βάση συµφωνίας του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, τις οποίες τα κράτη µέλη θα αναλάβουν τη δέσµευση να εφαρµόσουν. Λόγω της
αλληλεξάρτησης που υπάρχει µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, ο εκ των
προτέρων συντονισµός στο Συµβούλιο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού
Εξαµήνου.
Με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
υποβάλουν, στα µέσα Απριλίου, τις εθνικές δεσµεύσεις τους για τις µεσοπρόθεσµες
δηµοσιονοµικές στρατηγικές τους στο πλαίσιο των προγραµµάτων σταθερότητας ή
σύγκλισης και να καθορίσουν στα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων τα
απαιτούµενα µέτρα που θα αντανακλούν αυτήν τη συνολική απάντηση στην κρίση που
βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Σύµφωνα µε τις συστάσεις της Επιτροπής, το
Συµβούλιο θα εκδώσει, πριν από το καλοκαίρι, ειδικές κατά χώρα κατευθύνσεις πολιτικής, τις
οποίες τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη όταν προετοιµάσουν τους
προϋπολογισµούς τους για το 2012 και κατά την εφαρµογή των αναπτυξιακών πολιτικών
τους. Υπό το πνεύµα της ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον συντονισµό πολιτικής, το
Συµβούλιο θα αξιολογήσει από κοινού τις δηµοσιονοµικές και αναπτυξιακές στρατηγικές,
εξετάζοντας τη φιλοδοξία που τις εµπνέει, τη συνάφεια και τις επιπτώσεις τους σε επίπεδο
ΕΕ, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους εντός της ζώνης του ευρώ.
Η Επιτροπή προτείνει, κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, να
επανεξετάζεται τακτικά η εφαρµογή της, να εντοπίζονται οι διαφορές σε επίπεδο κρατών
µελών και ΕΕ και να συµφωνούνται αµέσως διορθωτικά µέτρα. Οι προτάσεις που
περιλαµβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση θα επιτρέψουν ήδη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
κατά την επόµενη συνεδρίασή του, να λάβει συγκεκριµένα µέτρα ώστε να διατηρήσει και να
επιταχύνει τον ρυθµό των προσπαθειών επίσπευσης και αύξησης της ανάπτυξης και να
συµφωνήσει σχετικά µε ένα χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή της ολοκληρωµένης
απάντησης στην κρίση. Όσον αφορά την τελευταία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε
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ήδη σχετικά µε δύο προθεσµίες: τον Μάρτιο, για την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά µε
τον µόνιµο ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθεροποίησης και, τον Ιούνιο, για τη νοµοθετική δέσµη
για τη βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Εν τω µεταξύ, η δηµοσίευση των
αποτελεσµάτων της νέας προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων θα δώσει κατευθύνσεις για τη
στρατηγική που θα πρέπει να εφαρµοστεί κατά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του
τραπεζικού τοµέα.
Η παρούσα πρώτη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσµικά όργανα και στα εθνικά κοινοβούλια.
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