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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων»
(2005/C 120/17)
Στις 20 Φεβρουαρίου 2004, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Prodi, ζήτησε εξ ονόµατος της Επιτροπής
την κατάρτιση διερευνητικής γνωµοδότησης από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µε θέµα: «Η
πρόκληση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων».
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών κατάρτισε τη γνωµοδότησή του στις 20 Σεπτεµβρίου 2004
(εισηγητής: ο κ. VEVER — συνεισηγήτρια η κα FLORIO).
Κατά την 412η σύνοδο ολοµέλειας της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2004 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου
2004) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 105 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 2
αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη
1.1 Η Ευρώπη αντιµετωπίζει ολοένα και µεγαλύτερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, και υφίσταται τις πιέσεις
αφενός των µεγάλων βιοµηχανικών εταίρων της και, αφετέρου, των
αναδυόµενων οικονοµιών µε χαµηλό κόστος παραγωγής. Η
κατάσταση αυτή συνυπάρχει µε ένα συγκριτικό αναπτυξιακό
έλλειµµα και σηµαντική καθυστέρηση όσον αφορά τις επενδύσεις
στην κατάρτιση, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες ενώ διευρύνει
τις µετατοπίσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι του διεθνούς
ανταγωνισµού.
1.2 Η Ευρώπη διαθέτει ωστόσο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
για τις επιχειρήσεις της µέσω του κοινωνικού της υποδείγµατος
που αξιοποιεί τις κοινωνικές σχέσεις:
— το διεθνές της εµπόριο µαρτυρεί την ισχυρή συµµετοχή της
στην παγκοσµιοποίηση·
— η διευρυµένη εσωτερική αγορά της είναι σήµερα η πρώτη του
κόσµου·
— η νοµισµατική της ένωση, αν και είναι ακόµη περιορισµένη,
αποτελεί πρόοδο που δεν σηµειώνεται αλλού·
— το εν εξελίξει πρόγραµµα της Λισσαβώνας περιλαµβάνει οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές µεταρρυθµίσεις που
αποσκοπούν στη διαρκή ανανέωση της ανταγωνιστικότητάς της.
1.3 Ενώ ορισµένα από αυτά τα πλεονεκτήµατα παραµένουν
ακόµη περισσότερο τρέχουσες εξελίξεις παρά αµετάκλητα
κεκτηµένα, η Ευρώπη έχει και µειονεκτήµατα που ζηµιώνουν τις
επιχειρήσεις της και συµβάλλουν στις σηµερινές αρνητικές επιδόσεις
της όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συγκεκριµένα:
— το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον στην Ευρώπη δεν
στηρίζεται επαρκώς στο επιχειρηµατικό πνεύµα·
— υπάρχουν πολλά εµπόδια εντός της ενιαίας αγοράς η οποία δεν
έχει ακόµη ολοκληρωθεί·
— αναµένεται η εδραίωση µιας πραγµατικά οικονοµικής ένωσης,
παρά τη νοµισµατική ένωση·

— οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται ακόµη και όσον αφορά την
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας για τον ανταγωνισµό.
1.4 Για την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τέσσερις απαιτήσεις τις οποίες
θεωρεί αλληλένδετες:

1.4.1 Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης
των οικονοµικών παραγόντων, µε τη βοήθεια:
— σαφέστερης εικόνας του ευρωπαϊκού σχεδίου στο σφαιρικό του
περιβάλλον·
— απλούστευσης της νοµοθεσίας, στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά
επίπεδα, µε το άνοιγµα περισσότερων δυνατοτήτων επαγγελµατικής αυτορύθµισης και από κοινού κοινωνικοεπαγγελµατικής
ρύθµισης·
— µέτρων που διευκολύνουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων — π.χ. επισφαλή κεφάλαια, επιµόρφωση των
επιχειρηµατιών, υπηρεσίες για τη στήριξη των ΜΜΕ·
— µεγαλύτερης στήριξης των ευρωπαϊκών καινοτόµων πρωτοβουλιών για τις επιχειρήσεις και της ενεργού συµµετοχής των
άλλων κοινωνικοοικονοµικών φορέων·
— περισσότερων προγραµµάτων κατάρτισης, επαγγελµατικής
εξειδίκευσης και επαγγελµατικού αντιπροσανατολισµού των
εργαζοµένων, ιδίως των πιο ηλικιωµένων.
1.4.2 Άλλη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση
των βασικών διατάξεων της ενιαίας αγοράς, που δεν θα πρέπει να
υπερβεί την ανταγωνιστική προθεσµία του 2010 που τέθηκε στη
Λισσαβώνα — χωρίς ωστόσο να παραγνωριστεί η µετέπειτα ανάγκη
συνεχούς διατήρησής της. Τούτο προϋποθέτει:
— αυξηµένη αυστηρότητα ως προς τη µεταφορά των διατάξεων,
µε περισσότερο υπεύθυνες κυβερνήσεις σε αυτόν τον τοµέα. Οι
ενισχύσεις της Ένωσης στα κράτη που δεν έχουν µεταφέρει τις
διατάξεις θα µπορούσαν, εάν χρειαστεί, να επικεντρωθούν στην
απορρόφηση των καθυστερήσεων της µεταφοράς των διατάξεων·
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— αποφάσεις, που περιµένουν οι επιχειρήσεις εδώ και καιρό, για
την κατάργηση της διπλής φορολόγησης, την απλοποίηση του
ευρωπαϊκού συστήµατος ΦΠΑ, τη δηµιουργία απλού καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας ανοικτού στις ΜΜΕ, την αποδέσµευση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας·

— ασφαλέστερη και ευκολότερη λειτουργία των συναλλαγών µε
ενισχυµένη διοικητική συνεργασία, κοινοτικούς ελέγχους της
ενιαίας αγοράς, ενοποιηµένα τελωνεία στα εξωτερικά σύνορα,
καλύτερη αποτελεσµατικότητα και συνεργασία των δηµόσιων
υπηρεσιών, που θα µπορούσε επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις
να δικαιολογήσει την προοπτική ανάπτυξης των κοινωφελών
υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

1.4.3
Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη, µέσω µιας προσέγγισης που να
είναι και αυτή συγχρονισµένη στην προθεσµία του 2010, µιας
δυναµικής οικονοµικής ένωσης, γύρω από το ευρώ, ικανής να
υποκινήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, στηριζόµενη σε
κατάλληλη νοµισµατική πολιτική, µε:

— την σταδιακή και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
επέκταση της νοµισµατικής ένωσης στα νέα κράτη µέλη·

— την απαίτηση προηγούµενης και όχι εκ των υστέρων κοινοτικής
γνώµης για τα οικονοµικά νοµοσχέδια των κρατών·

— την διαδικασία προσέγγισης των φορολογικών καθεστώτων υπό
συνθήκες που να συµβιβάζονται µε µία οικονοµία ανοικτή στις
ανταλλαγές, ελκυστική για τις επενδύσεις αλλά και µε στόχο
την κοινωνική συνοχή, ακόµη και µέσα από ενισχυµένες συνεργασίες εάν χρειαστεί·

— µέτρα που να στηρίζουν άµεσα την οικονοµική ανάπτυξη και
δραστηριότητα στην Ευρώπη: ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων
δηµόσιου/ ιδιωτικού τοµέα για τη χρηµατοδότηση νέων διευρωπαϊκών υποδοµών στη διευρυµένη Ευρώπη, επιβεβαίωση µιας
ευρωπαϊκής βιοµηχανικής προσέγγισης που να συµβάλλει στην
πραγµατοποίηση επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες, την έρευνα
και την κατάρτιση και στον προσανατολισµό της πολιτικής
ανταγωνισµού και της εµπορικής πολιτικής, κινητοποίηση των
ευρωπαϊκών τεχνολογικών µέσων στα µεγάλα σχέδια κοινού
στρατηγικού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένου και του
σχεδίου ασφάλειας·

— έναν ενισχυµένο και αναδιαρθρωµένο κοινοτικό προϋπολογισµό
που να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες αυτής της κοινής
οικονοµικής πολιτικής.

1.4.4
Η εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της
στρατηγικής της Λισσαβώνας απαιτεί τέλος µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνοχή:
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— µε την σαφέστερη αξιολόγηση και σύγκριση της πραγµατικής
πορείας των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων
(άνοιγµα των αγορών, πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις,
ενίσχυση της έρευνας), των κοινωνικών µεταρρυθµίσεων
(κατάρτιση, αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, επενδύσεις
των επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο), των διοικητικών
µεταρρυθµίσεων (µείωση των δηµόσιων ελλειµµάτων, απλοποίηση των ρυθµίσεων) και των περιβαλλοντικών µεταρρυθµίσεων·
— µε τη διασφάλιση καλύτερου συντονισµού αυτών των µεταρρυθµίσεων σε συνάρτηση κυρίως µε τον προγραµµατισµένο
στόχο της ανταγωνιστικότητας, µε µεγαλύτερη συµµετοχή των
κοινοτικών θεσµικών οργάνων και µε την απλούστευση των
διαδικασιών συντονισµού·
— µε την καλύτερη αξιοποίηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων
για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την πλαισίωση των µεταρρυθµίσεων, καθώς και για την ελκυστικότητα των επενδύσεων.
1.5 Τέλος, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι οι ελλείψεις ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελούν το τίµηµα που
καταβάλλεται σήµερα για µία Ευρώπη µε ανεπαρκή δραστηριότητα,
αναποφάσιστη και δυσπροσάρµοστη στις διεθνείς µεταβολές, που
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί σε πολλούς τοµείς και η οποία υστερεί
στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων αξιοποιώντας µε εξαιρετικά
ανεπαρκή, συχνά διστακτικό και ενίοτε ασυνεπή και, ως εκ τούτου,
αντιπαραγωγικό τρόπο τα πλεονεκτήµατά της. Για την αντιµετώπιση
αυτής της κατάστασης απαιτείται περισσότερο στοχοθετηµένη και
συνεκτική δράση. Για την επίτευξη τούτου πρέπει να υιοθετήσει µια
πιο καθοριστική αναπτυξιακή προσέγγιση, ενεργοποιώντας τους
οικονοµικούς φορείς τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς,
εντός µιας περισσότερο ευέλικτης και αποδοτικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλως ιδιαιτέρως την
πρόσκληση της τελευταίας εαρινής συνόδου για την προώθηση
νέων εταιρικών σχέσεων για τη µεταρρύθµιση, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να συνεργαστούν στενότερα
οι κοινωνικοί εταίροι. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να
τηρηθεί η προθεσµία του 2010, που πρέπει να περιλαµβάνει τόσο
την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας όσο και την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την υλοποίηση µιας πραγµατικής οικονοµικής ένωσης, µε βάση την εµπειρία της νοµισµατικής
ένωσης, µε την πλήρη ενσωµάτωση των απαιτήσεων της βιώσιµης
ανάπτυξης.

2. Εισαγωγή

2.1 Η παρούσα γνωµοδότηση καταρτίστηκε βάσει της αίτησης
για διερευνητική γνωµοδότηση του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Romano PRODI, ο οποίος στις 20 Φεβρουαρίου 2004 ζήτησε
από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να του
υποβάλει τις αναλύσεις και τις συστάσεις της για τα προβλήµατα
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα.
Πρόκειται κυρίως για τον εντοπισµό των σηµαντικότερων
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, των εµποδίων που
δηµιουργούνται στο περιβάλλον που λειτουργούν, καθώς και των
εναλλακτικών προτάσεων για την αντιµετώπισή τους, στο πλαίσιο
του δικού µας κοινωνικού προτύπου.
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2.2 Σε πολλές πρόσφατες αναλύσεις, όπως η έκθεση Sapir του
Ιουλίου 2003, επισηµαίνεται η όλο και µεγαλύτερη πρόκληση που
αποτελεί η ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη, που υφίσταται τις
πιέσεις αφενός των µεγάλων βιοµηχανικών εταίρων της (Ηνωµένων
Πολιτειών και Ιαπωνίας) και, αφετέρου, των αναδυόµενων οικονοµιών (Ινδία, Κίνα) µε χαµηλό κόστος παραγωγής που υιοθετούν
ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και επενδύουν στην
κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στις υποδοµές. Τα δεδοµένα (π.χ.
εξαγωγές, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εξέλιξη των κερδών
των επιχειρήσεων…) δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι υψηλή. Ωστόσο, πολλοί δείκτες είναι
ανησυχητικοί: χαµηλή ανάπτυξη, µη ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων και ζήτησης, ποσοτική και µερικές φορές ποιοτική (προσωρινότητα) επιδείνωση της απασχόλησης, κλείσιµο ευρωπαϊκών παραγωγικών µονάδων, έξοδος ερευνητών, αύξηση των δηµόσιων
ελλειµµάτων, αυξανόµενο κόστος της κοινωνικής προστασίας, και
επιτάχυνση της δηµογραφικής γήρανσης που θέτουν οξεία προβλήµατα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση.

2.3 Για να αντισταθµιστεί το υψηλό κόστος της εργασίας στην
Ευρώπη (εργασία, φόροι, ρυθµίσεις), πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να προχωρήσουν στην αυτοµατοποίηση (παραγωγής, διαχείρισης) ή σε µερικές ή ολικές και σηµαντικές µετεγκαταστάσεις
επιχειρήσεων σε τρίτες φθηνές χώρες µε λιγότερες ρυθµίσεις ιδίως
στις αναδυόµενες οικονοµίες.

2.4 Θα ήταν ασφαλώς ανώφελο να εναντιωθούµε µε αυταρχικά
µέτρα σε αυτές τις στρατηγικές. Η ευρωπαϊκή οικονοµία έχει
εισχωρήσει σε µια ολοένα και περισσότερο παγκοσµιοποιηµένη
οικονοµία, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα. Η διαδικασία
αυτή είναι αµετάκλητη και µπορεί ακόµη και να συµβάλει τόσο
στην ανάπτυξη των διαφόρων χωρών που συµµετέχουν σε αυτή όσο
και στη διεθνή σταθερότητα, στο µέτρο που πλαισιώνεται επαρκώς
για να δηµιουργήσει αληθινή οικονοµική και κοινωνική πρόοδο.

2.5 ∆εδοµένων αυτών των γενικών προϋποθέσεων, διαγράφονται
οι ακόλουθες απαιτήσεις:

2.5.1
Είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ να πλαισιωθεί η
παγκοσµιοποίηση µε αποτελεσµατικότερους και δικαιότερους
διεθνείς κανόνες. Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας δεν θα
µπορούσε κατά κανένα τρόπο να λάβει τη µορφή µιας ανεξέλεγκτης
εξέλιξης που ωθεί σε υπερβολική µείωση του κόστους, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες υγείας, ασφάλειας και κοινωνικής
προόδου, ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης, προστασίας του
περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας
πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πλαίσιο
αναφοράς, που να περιλαµβάνει τις ελάχιστες συνθήκες που
αφορούν τον ανταγωνισµό, την ασφάλεια, την ποιότητα, τα
κοινωνικά δικαιώµατα, το περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται και την
ενεργό παρέµβαση των διεθνών ρυθµιστικών και αναπτυξιακών
οργάνων (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας) που
σήµερα είναι ανεπαρκώς αποτελεσµατικά και παραµένουν υπερβολικά κλειστά µεταξύ τους και για ορισµένους ελάχιστα διαφανή
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και συµµετοχικά στον τρόπο λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό,
η ΕΟΚΕ ζήτησε και κατόπιν στήριξε την ατζέντα του ΠΟΕ της
Doha, ανησυχώντας ωστόσο για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων.
2.5.2 Επείγει επίσης να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης έναντι του ανταγωνισµού, υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την οικονοµική και κοινωνική της ανάπτυξη, τη συνοχή της,
τις θέσεις εργασίας, το περιβάλλον της: τούτο συνεπάγεται, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού υποδείγµατος κοινωνικών σχέσεων, την
καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων, και την εξάλειψη των µειονεκτηµάτων τους, ή την
µείωσή τους µέσω καλύτερης ποιότητας και µεγαλύτερης παραγωγικότητας όταν διαρθρωτικά αυτό είναι αδύνατο (όπως οι διαφορές
του κόστους του εργατικού δυναµικού µεταξύ της Ευρώπης και
των αναπτυσσόµενων χωρών).
2.5.3 ∆εν θεωρείται ρεαλιστικό ούτε σκόπιµο να εµπλακεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανταγωνισµό τιµών και κόστους µε οικονοµίες
που είναι σαφές ότι είναι λιγότερο αναπτυγµένες, εφόσον η Ευρώπη
δεν µπορεί να αντισταθµίσει τη διαφορά µε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή οικονοµία δεν έχει συνεπώς άλλη επιλογή
από το να προοδεύει συνεχώς και να ανταποκρίνεται στην πρόκληση
της ανταγωνιστικότητας ενισχύοντας κυρίως την παραγωγικότητά
της, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, καθώς και την ικανότητα
καινοτοµίας κυρίως στον τεχνολογικό τοµέα. Τούτο συνεπάγεται
ανάλογη αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο, τεχνολογικό,
βιοµηχανικό και οικονοµικό δυναµικό.

3. Τα ανταγωνιστικά
επιχειρήσεων

πλεονεκτήµατα

των

ευρωπαϊκών

3.1 Η δυναµική συµµετοχή στην παγκοσµιοποίηση
3.1.1 Η Ευρώπη αποτελεί σήµερα κεντρικό εµπορικό εταίρο
παγκοσµίως, τον µεγαλύτερο εισαγωγέα και εξαγωγέα σε παγκόσµια
κλίµακα. Οι επιχειρήσεις της διατηρούν την ανταγωνιστικότητά
τους κατά τις εξαγωγές και έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού
πραγµατοποιώντας κέρδη παραγωγικότητας για να βελτιστοποιήσουν τις δαπάνες τους, συµπεριλαµβανοµένων των µισθολογικών
δαπανών, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων τους και
των υπηρεσιών τους, καινοτοµώντας για την καλύτερη προσαρµογή
τους στις αγορές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν να είναι
παρούσες στους περισσότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας
και συγκεκριµένα:
— στον γεωργικό τοµέα ειδών διατροφής, όπου τοποθετούνται
στην πρώτη σειρά των εµπορικών ανταλλαγών·
— στις κύριες βιοµηχανίες — δηλαδή αυτοκινητοβιοµηχανία,
διαστηµική βιοµηχανία, χηµεία, κατασκευές, δηµόσια έργα,
τηλεπικοινωνίες κλπ — όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται επίσης µεταξύ των πιο αποδοτικών·
— στις δραστηριότητες παραγωγής και διανοµής ενέργειας —
πετρέλαιο, πυρηνικός τοµέας, αέριο, εναλλακτικές πηγές
ενέργειας — και στις τεχνολογίες του περιβάλλοντος·
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— στις υπηρεσίες, όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται
συχνά στην πρώτη θέση παγκοσµίως — εµπόριο, οικονοµικά,
ασφάλειες, µεταφορές, σχεδιασµός, λογισµικά, τουρισµός, υγεία
κλπ.

Αυτή η αξιόλογη διαπίστωση θα πρέπει να επισηµανθεί περισσότερο
στους Ευρωπαίους.

3.1.2
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πραγµατοποιούν µεγάλες
επενδύσεις ανά τον κόσµο, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη πολλών
περιφερειών του κόσµου, και συγκεκριµένα στις αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας. Οι οικονοµίες αυτές είναι ανταγωνιστικές προς
την Ευρώπη σε πολλούς τοµείς, αλλά αποτελούν επίσης απαραίτητους βιοµηχανικούς και εµπορικούς εταίρους για την ευρωπαϊκή
οικονοµία και τις επιχειρήσεις της, τόσο ως προµηθευτές όσο και
ως εταίροι, διανοµείς, υπεργολάβοι και πελάτες.

3.2.3 Συµβάλλοντας πάντοτε στη συνοχή της Ευρώπης, οι ελευθερίες αυτές επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις συναλλαγές τους αλλά και συνεργασίες, αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις, παρέχοντας σε ορισµένες από αυτές διεθνή διάσταση. Οι ΜΜΕ
επωφελήθηκαν και αυτές από τις ευρωπαϊκές υπεργολαβίες, όπως
µε την κατάργηση των ενδοκοινοτικών διατυπώσεων. Αναπτύχθηκαν
υποδοµές µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Μεγάλα βιοµηχανικά προγράµµατα (Airbus, ∆ιαστηµική Υπηρεσία) τόνωσαν την έρευνα και την καινοτοµία των
επιχειρήσεων όλων των διαστάσεων. Πέρα από την απασχόληση, η
µεγάλη αγορά στήριξε την κινητικότητα κεφαλαίων, ερευνητών,
σπουδαστών — πάνω από ένα εκατοµµύριο επωφελήθηκαν από το
πρόγραµµα Erasmus.

3.1.3
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ακριβώς λόγω του πολύ
σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζουν στις αναπτυσσόµενες χώρες,
θα έπρεπε να αποτελέσουν παράδειγµα για την ανάπτυξη των κοινωνικών κανόνων στις χώρες αυτές, κυρίως σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων που όρισε η ∆ΟΕ. Η ΕΟΚΕ
θα εξακολουθήσει να αναλαµβάνει δεσµεύσεις και να συµµετέχει σε
πρωτοβουλίες προκειµένου να θέσει σε ενέργεια τον απαραίτητο
αυτό συνυπολογισµό της κοινωνικής διάστασης στις διεθνείς συναλλαγές.

3.1.4
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το εµπόριο και τις διεθνείς
επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και υπερασπίζεται γενικά,
µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συµφέροντά τους κατά τις
διεθνείς διαπραγµατεύσεις, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

3.2.4 Αναφέρεται επίσης το υπό εξέλιξη ή πραγµατοποιηθέν
άνοιγµα των δηµόσιων µονοπωλίων που προϋπήρχαν της ενιαίας
αγοράς, µετά από πολλές οδηγίες που αφορούσαν τις µεταφορές,
την ενέργεια, τα ταχυδροµεία κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή
µεριµνά µε τον κατάλληλο τρόπο να µην θέσει σε αµφισβήτηση την
έννοια των κοινωφελών υπηρεσιών, που αποτελεί διαρθρωτικό
στοιχείο της ευρωπαϊκής µεθόδου οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, πέραν των απαραίτητων ανοιγµάτων που συνδέονται µε
τις επιταγές της ενιαίας αγοράς.

3.3 Η νοµισµατική ένωση
3.2 Η µεγάλη ηπειρωτική αγορά

3.2.1
Η ενιαία αγορά είναι το πρώτο πλεονέκτηµα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και βασίζεται σε κοινούς κανόνες µε γενική
αρχή την αµοιβαία αναγνώριση, ενώ συµπληρώνεται από πολλές
εναρµονίσεις µέσω των περίπου 1 500 οδηγιών, 300 κανονισµών
και 20 000 σχεδόν κοινών κανόνων από όπου και προέρχεται το
µεγαλύτερο τµήµα της νοµοθεσίας για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η προβολή των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων και των
πλεονεκτηµάτων από πλευράς απασχόλησης, που τονιζόταν ήδη
στην έκθεση Cecchini περί τα τέλη της δεκαετίας του 80,
παραµένει επίκαιρη — έστω και αν οι στόχοι της έκθεσης αυτής δεν
υλοποιήθηκαν πλήρως µε τη λήξη της προθεσµίας το 1992 λόγω
της ασταθούς οικονοµικής συγκυρίας καθώς και λόγω µη ολοκλήρωσης του κοινοτικού προγράµµατος.

3.2.2
Αυτή η εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά είναι σήµερα πρώτη
στον κόσµο, µε 25 κράτη µέλη, σε στενή σύνδεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία, και µε την προοπτική
περαιτέρω διεύρυνσης. Πάνω από µισό δισεκατοµµύριο ευρωπαίοι
είναι ενωµένοι στην ίδια µεγάλη εσωτερική αγορά, που έχει µεγαλύτερες διαστάσεις από την αµερικανική ή την κινεζική αγορά.

3.3.1 Η µετάβαση στο ευρώ υπήρξε η σηµαντικότερη φάση της
ενιαίας αγοράς και µείζων πρόοδος για την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με τη δηµιουργία ενός ενιαίου
νοµίσµατος ήδη για τα δώδεκα κράτη µέλη, που συγκεντρώνουν
300 εκατοµµύρια Ευρωπαίους, το ευρώ εξάλειψε κάθε συναλλαγµατικό κίνδυνο στη ευρωζώνη, εξουδετέρωσε το κόστος συναλλαγής στις ανταλλαγές, και εξασφάλισε συνεχή διαφάνεια των οικονοµικών δεδοµένων. Είναι επίσης ένα νόµισµα διεθνών διαστάσεων.
Και εάν η σηµερινή του υπερτίµηση έναντι του δολαρίου ζηµιώνει
τις εξαγωγές — διευκολύνοντας ωστόσο τις εισαγωγές, κυρίως του
πετρελαίου και των πρώτων υλών — η µέχρι προ ολίγων ετών
αντίστροφη συναλλαγµατική σχέση θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο
µέλλον.

3.3.2 Αυτή η νοµισµατική ένωση, που δεν έχει προηγούµενο
σήµερα στον κόσµο, κατέδειξε την ικανότητα της Ευρώπης να φέρει
σε πέρας ένα µεγάλο καινοτόµο και προτρεπτικό σχέδιο, µε
µείζονες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.
Ενίσχυσε σηµαντικά την προς τα έξω προβολή της Ευρώπης και
εδραίωσε τη διαπραγµατευτική της θέση διεθνώς προς όφελος των
επιχειρήσεων.
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3.3.3
Το σύµφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας που συνοδεύει
το ευρώ επιδιώκει ένα ελάχιστο οικονοµικής σύγκλισης µε κανόνες
που περιορίζουν τα δηµόσια ελλείµµατα και τον πληθωρισµό. Εξασφαλίζει καλύτερες δυνατότητες πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις σε
ένα σταθερό πλαίσιο που ευνοεί την ανταγωνιστικότητά τους.
Αποτελεί επίσης το πρώτο βήµα για την πραγµατικά ολοκληρωµένη
οικονοµική ένωση. Είναι πράγµατι σαφές ότι δεν µπορεί να υπάρξει
βιώσιµη νοµισµατική ένωση χωρίς επιπλέον πρόοδο, που να αφορά
συγκεκριµένα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η οποία
συνιστά σηµαντική πτυχή της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

3.4 Η φιλοδοξία της Λισσαβώνας για µεταρρύθµιση

3.4.1
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας τον Μάρτιο
του 2002, αποφάσισε, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, να προβεί σε ένα ευρύ πρόγραµµα οικονοµικών, κοινωνικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων προκειµένου να καταστεί η
Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική αυτή παρέχει στην
ευρωπαϊκή οικονοµία τον χάρτη πορείας για να ενώσει τις δυνάµεις
της έναντι της παγκοσµιοποίησης, σε µια ανταγωνιστικότερη
Ευρώπη.

3.4.2
Οι µεταρρυθµίσεις είναι σωστές και συνδέονται µε τις
προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Αποσκοπούν συνεπώς:
— σε ευκολότερη πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, κυρίως για
τις ΜΜΕ και τις καινοτόµες επιχειρήσεις·
— σε µείωση της φορολογικής πίεσης επί της εργασίας και
µάλιστα της χαµηλής εξειδίκευσης και πενιχρά αµειβόµενης
εργασίας, προκειµένου το κόστος της να καταστεί λιγότερο
αποτρεπτικό·
— στη µείωση των δηµοσίων ελλειµµάτων, που συµβάλλει στη
σταθερότητα των τιµών και στις φορολογικές ελαφρύνσεις·
— στην τόνωση της διαδικασίας καινοτοµίας, από την οποία
εξαρτάται η τεχνολογική ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·
— στην προσαρµογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως
ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση των νέων οικονοµικών,
τεχνολογικών και επαγγελµατικών δεδοµένων·
— στον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας ώστε να διευκολυνθεί
η καλύτερη προσαρµογή της προσφοράς και της ζήτησης
θέσεων εργασίας, σε υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, στη
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βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας και στην
εντατικότερη χρήση του εξοπλισµού για την αύξηση της παραγωγικότητας·
— στην αποτελεσµατικότητα και τη βιωσιµότητα της κοινωνικής
προστασίας, έναντι των προβληµάτων που θέτει η αύξηση των
δαπανών και κυρίως η δηµογραφική γήρανση·
— στην απλοποίηση των ρυθµίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο·
— και, µετά τη σύνοδο κορυφής του Göteborg, τον Ιούνιο του
2001, στην καλύτερη ολοκλήρωση της προστασίας του
περιβάλλοντος και των απαιτήσεων της αειφόρου ανάπτυξης.
3.4.3 Οι µέθοδοι της στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι επίσης
ορθές, µε:
— ένα νέο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, µε
ενδιάµεσα στάδια·
— την ετήσια αξιολόγηση κατά τα εαρινά ευρωπαϊκά συµβούλια·
— την «ανοικτή µέθοδο συντονισµού» επί των κοινών στόχων, και
την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών·
— πρωταρχικό ρόλο στον ιδιωτικό τοµέα και στις εταιρικές σχέσεις
των δηµόσιων αρχών µε την κοινωνία των πολιτών·
— την προβολή του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
3.4.4 Η στρατηγική της Λισσαβώνας έχει ήδη δώσει τα πρώτα
θετικά αποτελέσµατα:
— συνειδητοποίηση της ανάγκης των µεταρρυθµίσεων, πέρα από
τους παραδοσιακούς διαχωρισµούς·
— ταχεία διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
καινοτόµων διαδικασιών·
— περισσότερες ενισχύσεις για τη δηµιουργία επιχειρήσεων και για
τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ·
— καλύτερη µέριµνα για την αειφόρο ανάπτυξη µε µέτρα που
αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών
ενώ ταυτόχρονα µειώνουν τα δηµόσια ελλείµµατα, εδραιώνουν
την κοινωνική προστασία ενώ ταυτόχρονα εξισορροπούν τους
λογαριασµούς, θεσπίζουν νοµοθετικές διατάξεις και εισάγουν
ενεργειακές και βιοµηχανικές τεχνολογίες που προστατεύουν
καλύτερα το περιβάλλον·
— συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στις κοινωνικές µεταρρυθµίσεις·
— µέτρα νοµοθετικής και διοικητικής απλούστευσης, έστω και
περιορισµένης εµβέλειας.
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3.4.5
Η φιλοδοξία για ανταγωνιστικότητα της στρατηγικής της
Λισσαβώνας δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ανανέωση του
θεσµικού πλαισίου της Ένωσης. Αυτή ήταν η αποστολή της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, η καινοτόµος σύνθεση της οποίας συνέδεσε
τους εκπροσώπους των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων
της Ένωσης µε τους εκπροσώπους των υποψήφιων χωρών, των
εθνικών κοινοβουλίων και µε τους παρατηρητές της κοινωνίας των
πολιτών. Η Συνέλευση πρότεινε την τροποποίηση των συνθηκών
ώστε να επιτευχθεί ένα θεσµικό πλαίσιο εκσυγχρονισµένο, απλοποιηµένο, καλύτερα προσαρµοσµένο στην ευρείας κλίµακας
διεύρυνση, περισσότερο ευανάγνωστο και ελκυστικό για την κοινή
γνώµη. Πρόκειται επίσης για την καταχώριση στη Συνθήκη των
ιδιαίτερων αξιών του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου όπου η
αναζήτηση της ανταγωνιστικότητας συµβαδίζει µε την αξιοποίηση
της απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου. Μεταξύ των στόχων
της Ένωσης, η νέα Συνθήκη που υιοθέτησαν οι 25 τον Ιούνιο του
2004 αναφέρει συνεπώς µία πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την
κοινωνική πρόοδο, κι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης
της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ΕΟΚΕ στηρίζει την απαίτηση
αυτή για σφαιρική συνοχή που να ενσωµατώνει την ανταγωνιστικότητα στους άλλους στόχους ποιοτικής και κοινωνικής προόδου,
διαπιστώνοντας ωστόσο ότι κάθε άλλο παρά έχει ικανοποιηθεί,
λόγω των πολλών µειονεκτηµάτων που εξακολουθεί να έχει η
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

4. Τα µειονεκτήµατα της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

4.1 Η ανεπαρκής στήριξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος

4.1.1
Ενώ ορισµένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρώπης
αποτελούν περισσότερο τρέχουσες εξελίξεις παρά αµετάκλητα
κεκτηµένα, µειονεκτήµατα ταλανίζουν την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συµβάλλουν στις σηµερινές αρνητικές
επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

4.1.2
Οι πρόσφατες συζητήσεις µε θέµα την επιχειρηµατικότητα
που ακολούθησαν την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου από την
Επιτροπή, επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις όλων των µεγεθών αντιµετωπίζουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καθηµερινά προβλήµατα λόγω:
— της υπερβολικής πολυπλοκότητας των ρυθµίσεων, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικά επίπεδα·
— των συνήθως υψηλών φορολογικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων·
— της δυσκολίας για την εξεύρεση χρηµατοδοτήσεων·
— της ανεπαρκούς στήριξης όσων αναλαµβάνουν κινδύνους και
του γεγονότος ότι συχνά απουσιάζει µία δεύτερη ευκαιρία όταν
το πρώτο επιχειρηµατικό σχέδιο απέτυχε·
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— της έλλειψης αντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς θέσεων απασχόλησης εκ µέρους των επιχειρήσεων και επαγγελµατικών
προσόντων.
4.1.3 Υπογραµµίζεται ακόµα το συγκριτικά χαµηλό ποσοστό
απασχόλησης στην Ευρώπη, κυρίως σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η κατάσταση αυτή επιδρά αρνητικά στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, στο συνολικά υψηλό επίπεδο φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και στην ισορροπία των καθεστώτων κοινωνικής
προστασίας.
4.1.4 Επίσης, πολλοί επιχειρηµατίες έχουν την αίσθηση ότι η
Ένωση έχει την τάση να πολλαπλασιάζει τις εκθέσεις ανάλυσης για
την ευρωπαϊκή καθυστέρηση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα
αντί να λαµβάνει µέτρα πραγµατικά λειτουργικά που θα κατέληγαν
σε απτά αποτελέσµατα, όπως αντίθετα κάνουν οι κύριοι ανταγωνιστές µας, από τις Ηνωµένες Πολιτείες ως την Κίνα.
4.1.5 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι
βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να αναλαµβάνουν παρόµοιες
λειτουργικές δράσεις που να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και
το επιχειρηµατικό πνεύµα. Πολλά παραδείγµατα επιβεβαιώνουν ότι
διαδραµατίζουν καθοριστικής σηµασίας ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κινητήριος ρόλος των κοινωνικών εταίρων θα έπρεπε να
επισηµαίνεται περισσότερο στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής.
4.1.6 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης ότι οι φορείς που
λειτουργούν στο πλαίσιο της αποκαλούµενης «κοινωνικής οικονοµίας» αντιµετωπίζουν πολύ συχνά τα ίδια εµπόδια µε αυτά που
απαριθµούνται ανωτέρω, π.χ. σε σχέση µε τη φορολογία, αλλά και
µερικά άλλα όπως οι δηµόσιες συµβάσεις και οι κανόνες για τον
ανταγωνισµό. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η εφαρµογή ειδικών λύσεων θα
τους επιτρέψει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία
και την απασχόληση της ΕΕ.

4.2 Η παρατεινόµενη πολυπλοκότητα των φραγµών
4.2.1 Παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε, η ενιαία αγορά δεν
έχει αναπτυχθεί επαρκώς σε πολλούς τοµείς. Τούτο ισχύει κυρίως
για τον τοµέα των υπηρεσιών, που αποτελεί το 70 % της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά όπου οι εναρµονίσεις όπως οι αµοιβαίες αναγνωρίσεις υπολείπονται σε µεγάλο βαθµό των αναγκών.
Πολλές καθυστερήσεις σηµειώνονται επίσης στο άνοιγµα του δηµόσιου τοµέα:
— φραγµοί που αφορούν τοµείς όπου, σε ορισµένες χώρες, τα
κρατικά µονοπώλια εξακολουθούν να υφίστανται, όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, τα ταχυδροµεία, και, σε µικρότερο βαθµό
σήµερα, οι τηλεπικοινωνίες·
— διαχωρισµός των δηµόσιων συµβάσεων (µόλις το 10 % εξ
αυτών συνάπτονται µε µη εθνικές επιχειρήσεις)·
— διοικητικός διαχωρισµός, ενώ η διαχείριση της ενιαίας αγοράς
απαιτεί αυξηµένη συνεργασία σε πολλούς τοµείς (φορολογία,
τελωνεία, αστυνοµία, δικαιοσύνη, ανταγωνισµός, καταστολή της
απάτης, περιβάλλον, κλπ).
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4.2.2
Πέρα από τα ανοίγµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί,
πραγµατοποιούνται ή θα πραγµατοποιηθούν, καθώς και πέρα από
τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί σε αυτούς τους τοµείς, το
ζήτηµα του καθεστώτος των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος εντός της ενιαίας αγοράς δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί. Ο ειδικός ρόλος των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, που έχει ήδη ενσωµατωθεί σε επιµέρους οδηγίες, έχει αναγνωριστεί σφαιρικά στις Συνθήκες του Άµστερνταµ και της Νίκαιας.
Η ίδια η Επιτροπή προετοιµάζει ένα οριζόντιο µέσο για να διευκρινιστεί καλύτερα ο ρόλος των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι
η συζήτηση µέχρι σήµερα έχει περιοριστεί στο ρόλο των εθνικών
δηµόσιων υπηρεσιών έναντι της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, χωρίς
να αναφερθεί το πιθανό ενδιαφέρον, και υπό ποίες συνθήκες, που
θα έχει η στοχοθετηµένη ανάπτυξη των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Το θέµα αυτό δεν
µπορεί σήµερα να αγνοηθεί στο πλαίσιο µιας πραγµατικής
συζήτησης για το µέλλον της διευρυµένης ενιαίας αγοράς και της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
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διάφορες πτυχές της (κατάρτιση, επαγγελµατική και γεωγραφική
κινητικότητα, ποιότητα της εργασίας, αναδιάρθρωση, κλπ).

4.2.9 Τέλος, η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και της
ελεύθερης εγκατάστασης εντός της ενιαίας αγοράς υφίσταται
προσωρινά περιορισµούς µε τη διεύρυνση λόγω των παρεκκλίσεων,
που µπορεί να φτάσουν έως και επτά έτη, οι οποίες έχουν αποφασιστεί για τους υπηκόους των νέων κρατών µελών. Οι περιορισµοί
αυτοί αντίκεινται στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας
στη διευρυµένη Ευρώπη, και ενδέχεται να εµποδίζουν τις προσπάθειες επαγγελµατικής κατάρτισης και προσαρµογής που έχουν
ξεκινήσει στα νέα κράτη µέλη. Εµπόδια αντιµετωπίζουν επίσης οι
υπήκοοι των νέων κρατών µελών που επιθυµούν να αρχίσουν να
ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα στην ΕΕ-15.

4.3 Η απουσία οικονοµικής ένωσης
4.2.3
Πέρα από την ανάπτυξη της κοινοτικής νοµοθεσίας τα
κράτη συνεχίζουν να νοµοθετούν τα ίδια µε όρους που ενδέχεται
να περιπλέξουν ή ακόµη και να εµποδίσουν την ενιαία αγορά για
τις επιχειρήσεις. Έχει θεσπιστεί η διαδικασία προηγούµενης κοινοποίησης στην Επιτροπή (οδηγία 83/189), αλλά η τελευταία λόγω
πολλαπλών καθηκόντων δεν µπορεί να ανταποκριθεί παρά µόνο σε
πολύ εµφανείς περιπτώσεις και η διεύρυνση θα περιπλέξει το έργο
της.

4.2.4
Από την άλλη πλευρά οι οδηγίες δεν έχουν µεταφερθεί
επαρκώς σε όλα τα κράτη µέλη, µε ελλείψεις ως προς την
εφαρµογή που φθάνουν εύκολα το 10 % των οδηγιών ή ακόµη και
το 25 % σε ορισµένους τοµείς. Πολυάριθµες είναι επίσης οι παραβιάσεις, µε περίπου 1.500 τρέχουσες περιπτώσεις που ερευνά η
Επιτροπή.

4.2.5
Η φορολογική σύγκλιση εντός της ενιαίας αγοράς
παραµένει ανεπαρκής, και λόγω της απαίτησης οµοφωνίας από το
Συµβούλιο. Ειδικότερα, αποµένει να καταργηθούν οι διπλές φορολογήσεις, να επιτευχθεί εναρµονισµένη βάση της φορολογίας των
επιχειρήσεων και να απλοποιηθεί το ενδοκοινοτικό σύστηµα του
ΦΠΑ.

4.2.6
Η πολυπλοκότητα και το κόστος απόκτησης των
δικαιωµάτων ευρωπαϊκής πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελεί επίσης
µειονέκτηµα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που επιβεβαιώνεται
από την σηµειούµενη καθυστέρηση (30 έτη!) καθώς και το προβλεπόµενο κόστος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

4.2.7
Αναφέρονται επίσης οι καθυστερήσεις σε διάφορα σχέδια
διευρωπαϊκών δικτύων στη διευρυµένη Ευρώπη, για τα οποία δεν
έχουν βρεθεί οι δηµόσιες, ιδιωτικές ή µικτές χρηµατοδοτήσεις.

4.2.8
Οι καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην ολοκλήρωση
της ενιαίας αγοράς οφείλονται άµεσα στην ιδιαίτερα ανεπαρκή
κατάσταση της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 25 κράτη µέλη θέτει
ακόµη πιο έντονα το ζήτηµα της βελτίωσης της απασχόλησης, στις

4.3.1 Η νοµισµατική ένωση δεν πραγµατοποιήθηκε παράλληλα
µε τη δυναµική οικονοµική ανάπτυξη την οποία και θα ευνοούσε.
Ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν συνοδεύτηκε από µία πραγµατική
οικονοµική ένωση. Η αρχή που έγινε µε το σύµφωνο ανάπτυξης και
σταθερότητας δηµιούργησε πρόβληµα κατά την τελευταία περίοδο.
∆εν τηρείται όπως θα έπρεπε από πολλά κράτη, όπως η Γερµανία
και η Γαλλία που ξεπέρασαν το 3 % του δηµόσιου ελλείµµατος.
Επιπλέον, έχουν προκύψει ερωτηµατικά σχετικά µε τις επιπτώσεις
του συµφώνου (του οποίου η συνιστώσα της σταθερότητας είναι
πολύ πιο ακριβής από τη συνιστώσα της ανάπτυξης) στην ύφεση
της οικονοµικής δραστηριότητας. Προκειµένου να αντισταθµιστούν
τα όρια καθώς και οι περιορισµοί του συµφώνου, θα πρέπει να
αναπτυχθεί µια πιο ολοκληρωµένη οικονοµική προσέγγιση, η οποία
δεν υφίσταται αυτή τη στιγµή λόγω του ελάχιστου ακόµη συντονισµού των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής
(ΓΠΟΠ).

4.3.2 Η Ευρωοµάδα που συγκεντρώνει τα κράτη της ζώνης
ευρώ παραµένει µέχρι σήµερα ελάχιστα διαρθρωµένη, ελάχιστα
εδραιωµένη και ουσιαστικά διακυβερνητική, έναντι µιας Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας οργανωµένης κατά το οµοσπονδιακό σύστηµα.
Πόρρω απέχουµε από την απαρχή µιας ευρωπαϊκής οικονοµικής
διακυβέρνησης.

4.3.3 Το Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων πόρρω απέχει και αυτό από το να συνιστά την οικονοµική
κυβέρνηση της Ένωσης, αφού τα µέλη του αρνούνται κατηγορηµατικά να κάνουν οποιαδήποτε παραχώρηση στα εθνικά τους
συµφέροντα, ενισχυόµενα από τη γενική πρακτική της οµοφωνίας.
Παράδειγµα αποτελεί η έλλειψη φορολογικής εναρµόνισης της
Ευρώπης.

4.3.4 Τέλος, το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας που
δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια δεν διατηρεί αγαστές σχέσεις
µε το Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων και
µε δυσκολία διασφαλίζει αποτελεσµατικά την πραγµατική παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,
ακόµη κι αν πρόκειται για ένα ζήτηµα πολυτοµεακό, που αφορά
όλα τα επιµέρους σώµατα του Συµβουλίου.
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4.3.5
Είναι επίσης λυπηρό ότι η νέα συνταγµατική συνθήκη δεν
αναπτύχθηκε αρκετά και δεν υπήρξε αρκετά καινοτόµος σε ό,τι
αφορά την εκ βαθέων εξέταση της οικονοµικής ένωσης, σε αντίθεση
µε πολλές διατάξεις της σε άλλους τοµείς. Θα ήταν ορθότερο για
τη συνοχή και την ανταγωνιστική σύγκλιση της ευρωπαϊκής οικονοµίας να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα υποβολής προτάσεων,
και όχι απλώς συστάσεων, τόσο σχετικά µε τις γενικές κατευθύνσεις
της οικονοµικής πολιτικής όσο και µε τα δηµόσια ελλείµµατα.

4.4 Το έλλειµµα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

4.4.1
Κατά τις εαρινές συνόδους κορυφής, τα κράτη έδειξαν να
προωθούν τη διεξαγωγή νέων συζητήσεων σχετικά µε τους στόχους
που είχαν ήδη καθοριστεί στη Λισσαβώνα και, αντί να προβούν
στην συγκριτική ανάλυση των εθνικών µεταρρυθµίσεων, έφτασαν
στο σηµείο να θέλουν να προστεθούν νέες απαιτήσεις. Πάρα πολλά
κράτη παρέλειψαν επίσης να επιδιώξουν την πλήρη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων στον καθορισµό και την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων και σε καµία περίπτωση δεν τους συµβουλεύτηκαν ούτε
αναφέρθηκαν σε αυτούς στις εκθέσεις προόδου.

4.4.2
Η εχεµύθεια των κρατών όσον αφορά την πορεία των
µεταρρυθµίσεων συνοδεύτηκε από καθυστερήσεις:

4.4.2.1
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 25 συµφώνησαν να
ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά σε διάφορους τοµείς (βλ. ενέργεια,
υπηρεσίες, δηµόσιες συµβάσεις, διευρωπαϊκά δίκτυα, προσαρµογή
των δηµοσίων υπηρεσιών), αλλά αρνούνται να εγκρίνουν τα απαιτούµενα µέτρα εντός των προθεσµιών.

4.4.2.2
σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσµατα είναι ανοµοιογενή.
Ακόµη και τα κράτη που πραγµατοποίησαν τη µεγαλύτερη πρόοδο
στις µεταρρυθµίσεις, υστερούν σε σχέση µε τρίτες χώρες που έχουν
καλύτερες επιδόσεις και η Ευρώπη στο σύνολό της συνεχίζει να
µειονεκτεί σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Στόχος των µεταρρυθµίσεων δεν είναι µόνο να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση µε το
παρελθόν αλλά επίσης, και κυρίως, να βελτιωθεί σε σχέση µε τον
υπόλοιπο κόσµο. Πρέπει ιδίως να επισηµανθούν τα εξής:

4.4.2.2.1
όσον αφορά το άνοιγµα των αγορών, επιτεύχθηκαν
σηµαντικές πρόοδοι στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και, σε µικρότερο βαθµό, στον τοµέα της ενέργειας — φυσικό αέριο, ηλεκτρική
ενέργεια — όπου οι τιµές συνεχίζουν να είναι συχνά πολύ υψηλές.
Το άνοιγµα των ταχυδροµικών υπηρεσιών σηµειώνεται µε πολύ
αργό ρυθµό σε ορισµένες χώρες, µε µερική επίτευξη των στόχων,
µέσω των διαδοχικών φάσεων που συµφωνήθηκαν έως το 2009.
Καθυστερήσεις διασύνδεσης και εκσυγχρονισµού συνεχίζουν να
υφίστανται στις υποδοµές µεταφορών, επηρεάζοντας κυρίως την
υλοποίηση των σχεδίων διευρωπαϊκών δικτύων.

4.4.2.2.2
όσον αφορά την πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις, η
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής αγοράς, στην
οποία έδωσε ώθηση η εισαγωγή του ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη.
∆ιάφορα µέτρα ελήφθησαν προκειµένου να διευκολυνθεί η χρηµατοδότηση των νέων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Ωστόσο, η
πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου παραµένει
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ανεπαρκής. Επιπλέον, η ενοποίηση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς
συνεχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από ρυθµίσεις και οι από κοινού
κοινωνικοεπαγγελµατικές ρυθµίσεις, όπως καθορίστηκαν και αναφέρονται στη συµφωνία που συνήφθη µεταξύ των θεσµικών οργάνων
της ΕΕ στις 16 ∆εκεµβρίου του 2003 θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν.

4.4.2.2.3 όσον αφορά τα δηµόσια ελλείµµατα, η κατάσταση
διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα: ορισµένα κράτη εξασφάλισαν πλεόνασµα στα δηµόσια οικονοµικά τους (βλ. ∆ανία,
Φιλανδία, Λουξεµβούργο, Σουηδία), ενώ άλλα έχουν φτάσει ή
υπερβεί τα όρια που θέτει το σύµφωνο σταθερότητας (βλ. Γερµανία,
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία). Αυτές οι χώρες που παρουσιάζουν
υπερβολικό έλλειµµα έχουν επίσης σηµειώσει τη µεγαλύτερη
καθυστέρηση στην εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

4.4.2.2.4 όσον αφορά την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, οι
δαπάνες για την έρευνα παραµένουν ανεπαρκείς. Αντιπροσωπεύουν
το 1,9 % του ΑΕγχΠ έναντι 2,6 % στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδύσεις
των επιχειρήσεων είναι διπλάσιες στις ΗΠΑ από ό,τι στην ΕΕ των
15. Βρισκόµαστε ακόµη µακριά από τον στόχο της Λισσαβώνας,
που όριζε στο 3 % του ΑΕγχΠ τις δαπάνες σε Ε&Α, τα δύο τρίτα
των οποίων θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό
τοµέα. Επιπλέον, ελάχιστα συντονίζονται µεταξύ τους και µε το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα. Η έλλειψη κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής σε στρατηγικούς τοµείς επηρεάζει τις τεχνολογικές επενδύσεις. Επίσης, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έχουν
κατατεθεί στην Ευρώπη ιδίως για τις νέες τεχνολογίες παρουσιάζουν µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ή
την Ιαπωνία, µεταξύ άλλων, λόγω της παρατεινόµενης απουσίας
αποτελεσµατικού και οικονοµικού κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

4.4.2.2.5 όσον αφορά τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, η
κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα: σε ορισµένες το επίπεδο
απασχόλησης είναι γενικά υψηλό ενώ άλλες αντιµετωπίζουν διαρθρωτική υποαπασχόληση. Έχουν δροµολογηθεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας,
της ευελιξίας της και της αντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς και
ζήτησης θέσεων εργασίας. Είναι ωστόσο επιτακτική ανάγκη, για να
εξασφαλιστεί η ένταξη των ευρωπαίων στη στρατηγική της
Λισσαβώνας, οι µεταρρυθµίσεις αυτές να καταλήξουν γρήγορα σε
βιώσιµη ποιοτική και ποσοτική πρόοδο της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης και της απασχόλησης, µε το κατάλληλο νοµικό
πλαίσιο ή µε συλλογικές συµβάσεις. Ειδικότερα, παραµένουν ακόµη
ανεπαρκείς οι επενδύσεις, κυρίως µέσω της κατάρτισης, στον τοµέα
της απασχόλησης και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε επίκεντρο
την ανταγωνιστική αναβάθµιση της ποιότητας. Κύριος στόχος των
διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους και των διαπραγµατεύσεων µε αυτούς και µεταξύ τους είναι να διασφαλιστεί ότι οι
νέες διευθετήσεις καθιστούν πράγµατι δυνατή τη βελτίωση της
απασχόλησης και των συνθηκών απασχόλησης ενόψει των προκλήσεων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στην έκθεση ΚΟΚ υπογραµµίζονται οι δράσεις προτεραιότητας που αποµένουν να
υλοποιηθούν για την οριστική αντιµετώπιση της κατάστασης
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4.4.2.2.6
όσον αφορά τη φερεγγυότητα της κοινωνικής
προστασίας, πολυάριθµες µεταρρυθµίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για
την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής της ισορροπίας, έναντι
της γήρανσης του πληθυσµού που εντείνεται σε όλη την Ευρώπη.
Πρέπει κυρίως να προσαρµοστεί η διάρκεια καταβολής εισφορών
στην επιµήκυνση του προσδόκιµου ζωής και να ενθαρρυνθεί η
προσφυγή στα συµπληρωµατικά συστήµατα ασφάλισης και στα
ταµεία συντάξεως. Κατά την ανάπτυξή τους, αυτές οι µεταρρυθµίσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την
κοινωνική ασφάλιση που υπάγονται σε καθεστώτα συµπληρωµατικής ασφάλισης καθώς και προβλήµατα εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας, και κυρίως υπερβολικά πολλές πρόωρες αποχωρήσεις
από την αγορά εργασίας παρά τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν το
2002 στη Βαρκελώνη. Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης να πραγµατοποιούνται µε δίκαιο τρόπο, και να µην δηµιουργούνται νέες καταστάσεις αποκλεισµού που να έχουν αρνητικές κοινωνικές αλλά και
οικονοµικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονοµία.
4.4.2.2.7
όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι
ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ως επί το πλείστον σφαιρικά
αποδοτικά και αναπτυγµένα εκπαιδευτικά συστήµατα, αν και σε
ορισµένες περιπτώσεις πολύ αποµακρυσµένα από τις οικονοµικές
πραγµατικότητες και από τις προοπτικές κατάλληλης διείσδυσης
στην αγορά εργασίας. Είναι άλλωστε υπερβολικά επιλεκτικά και
ανεπαρκώς διαρθρωµένα για να διασφαλίσουν ένα αποτελεσµατικό
στήριγµα εφ' όρου ζωής. Αναπτύσσονται προγράµµατα ανταλλαγών
για την εντατικοποίηση αυτών των σχέσεων και την ανάπτυξη
µεθόδων εκµάθησης. Η γενίκευση της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο
συµβάλλει επίσης στην εντατικοποίηση της κατάρτισης.
4.4.2.2.8
όσον αφορά την απλούστευση της νοµοθεσίας,
παράλληλα µε τη βελτίωσή της και την αποτελεσµατικότητά της,
πρόκειται για κοινή ανάγκη όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ακόµη κι
αν ορισµένες ξεκίνησαν νωρίτερα από άλλες προγράµµατα για τη
διευθέτηση του ζητήµατος. Σε γενικές γραµµές, δίνεται προτεραιότητα στην απλούστευση των διαδικασιών για τη δηµιουργία
επιχειρήσεων και τις µικρές επιχειρήσεις, λόγω του αντίκτυπου τους
στην οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση. Έµφαση θα
πρέπει να δοθεί επίσης στη στήριξη των επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη και εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας τους. Οι
κατάλληλες διαδικασίες περιορίζουν τα προβλήµατα αναποτελεσµατικότητας και συντελούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας,
αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα.
4.4.2.2.9
όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη, τα εθνικά µέτρα
που ελήφθησαν για την εφαρµογή των συµφωνιών του Κιότο
εξελίσσονται µε ποικίλα αποτελέσµατα. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κατά παράδοση καλύτερα εδραιωµένη στις χώρες του
Βορρά, αλλά στις άλλες χώρες έχουν ληφθεί νέα µέτρα και οι
ανταλλαγές ορθών πρακτικών καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση
των επιτυχηµένων εµπειριών (βλ. εθελοντικοί κώδικες, χάρτες,
σήµατα, διανοµή των αδειών εκποµπών κτλ.). Φαίνεται συνεπώς
απαραίτητο η στρατηγική της Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα
να είναι στην υπηρεσία µιας πολιτικής που να σέβεται την
προστασία του περιβάλλοντος και τις δεσµεύσεις που έχουν
αναληφθεί στον τοµέα αυτό, και µε κανέναν τρόπο να µην αποτελεί
εµπόδιο στην εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής.
4.4.3
Συνολικά, ο απολογισµός των µεταρρυθµίσεων παραµένει
µετριότατος. Παρά τη συσσώρευση των εκθέσεων για την
υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας και τη συγκέντρωση «διαδικασιών» ή στρατηγικών για την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας
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(βλ. Λουξεµβούργο, Κάρντιφ, Κολωνία, Λισσαβώνα, Γκέτεµποργκ,
Βαρκελώνη κτλ.), η Ένωση δυσκολεύεται να εφαρµόσει τις
δεδηλωµένες διαδοχικές επιλογές της (ενιαία αγορά, χρηµατοπιστωτικός χώρος, οικονοµία της γνώσης, περιβαλλοντική αριστεία κτλ.).
4.4.4 Παράλληλα, η κατάσταση της οικονοµίας και της απασχόλησης στην Ευρώπη επιδεινώνεται συνεχώς µετά την ευνοϊκή
οικονοµική συγκυρία της συνόδου κορυφής της Λισσαβώνας το
2000, για λόγους ανεπάρκειας των επενδύσεων αλλά και της
ζήτησης και ως επακόλουθο των περιορισµών της νοµισµατικής και
δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και για διάφορους άλλους
συσσωρευτικούς λόγους που συνδέονται µε το κλίµα ανασφάλειας
που προκάλεσαν οι τροµοκρατικές επιθέσεις, οι διεθνείς εντάσεις, οι
χρηµατοοικονοµικές και χρηµατιστηριακές αναταράξεις, η τιµή του
πετρελαίου, µε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την εµπιστοσύνη
και τη δραστηριότητα των οικονοµικών φορέων. Τα ποσοστά
ανάπτυξης µειώθηκαν από 3,5 % το 2000 σε 1,6 % το 2001 και
είναι µόλις 1 % από το 2002. Η κατάσταση της απασχόλησης
σηµείωσε κάµψη ενώ το ποσοστό ανεργίας έσπασε το φράγµα του
8 %. Αυτή η ύφεση της οικονοµικής και κοινωνικής συγκυρίας στην
Ευρώπη έρχεται σε αντίθεση µε το σηµερινό δυναµισµό της
ανάπτυξης στις Ηνωµένες Πολιτείες (σχεδόν 5 %), έστω κι αν η εν
λόγω ανάπτυξη οφείλεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο (τιµή του
δολαρίου, δηµοσιονοµικό έλλειµµα, στρατιωτικές δαπάνες, κλπ).
4.4.5 Η στρατηγική της Λισσαβώνας βρίσκεται σε έναν φαύλο
κύκλο: η έλλειψη ανάπτυξης δυσχεραίνει την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, των οποίων οι καθυστερήσεις επιβραδύνουν την
επάνοδο σε µεγαλύτερη ανάπτυξη και σε περισσότερες θέσεις
εργασίας. Μπροστά στην πληθώρα µεταρρυθµιστικών στόχων,
δεσµεύσεων και συµµετεχόντων κρατών, διαπιστώνονται ανάλογα
ελλείµµατα συνυπευθυνότητας, εφαρµογής, συντονισµού και, ως εκ
τούτου, αντίκτυπου στην οικονοµία και την απασχόληση. Υπάρχει
κίνδυνος να δηµιουργηθούν ψευδαισθήσεις αν δεν αναληφθούν οι
απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις µε την αναγκαία αποφασιστικότητα,
ενώ θα επικρατεί η εντύπωση ότι η στρατηγική προχωρά. Αυτή η
«φούσκα της Λισσαβώνας» δεν χρειάζεται να περιµένει το 2010 για
να σπάσει.

5. Οι συστάσεις της ΕΟΚΕ
5.1 Ανάκτηση της εµπιστοσύνης των οικονοµικών παραγόντων
5.1.1 Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να εγγραφεί
στο πλαίσιο ενός σφαιρικού σχεδίου, τόσο πολιτικού όσο και οικονοµικού και κοινωνικού, ικανού να προκαλέσει την ευρεία
προσχώρηση και συµµετοχή των κοινωνικοεπαγγελµατικών παραγόντων. Η νέα συνθήκη θα πρέπει να συµβάλει στην ικανοποίηση
αυτών των προσδοκιών.
5.1.2 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τοποθετηθεί καλύτερα το
ευρωπαϊκό σχέδιο στο σφαιρικό του περιβάλλον, τόσο όσον αφορά
τις σχέσεις του µε τους γείτονες της Ευρώπης όσο και µε τους
διαφόρους διεθνείς εταίρους της. Το θέµα της ελκυστικότητας της
Ευρώπης και της προσαρµογής της στις διαρθρωτικές αλλαγές
πρέπει να συζητηθεί καλύτερα και να αποσαφηνιστεί, σε σχέση
κυρίως µε τα θέµατα που αφορούν τις διεθνείς επενδύσεις, τις εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και τις µετατοπίσεις σε άλλες περιοχές του
κόσµου. Η ΕΟΚΕ αναµένει µάλιστα ότι οι διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ θα συµβάλουν στη θέσπιση
καλύτερων διεθνών κανόνων οι οποίοι θα διέπουν τις ανταλλαγές
και τις επενδύσεις σε διεθνή κλίµακα.
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5.1.3
Όπως στο διεθνές επίπεδο απαιτούνται νέοι κανόνες, διότι
οι σηµερινοί είναι σαφώς ανεπαρκείς, κατά τον ίδιο τρόπο απαιτείται απλοποίηση των ρυθµίσεων στην Ευρώπη που είναι αντιµέτωπη µε υπερβολικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει:

— να αναθεωρηθεί η εκ των προτέρων ανάλυση αντικτύπου, µε
εγγυήσεις ως προς την αυτονοµία της ανάλυσης, συστηµατικές
δοκιµές σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις στην κλασική νοµοθεσία, επαλήθευση των επιπτώσεων του σχεδίου στην απλούστευση και στην ανταγωνιστικότητα, συστηµατική δηµοσίευση
της ανάλυσης µαζί µε το σχέδιο ρυθµιστικών διατάξεων·

— να προβλεφθεί η αιτιολόγηση όλων των τροπολογιών που θα
µπορούσαν να παρεµποδίσουν τη συµβατότητα µε την ανάλυση
αντικτύπου·

— να εµπλακούν οι επιχειρήσεις και άλλοι χρήστες στην απλούστευση της νοµοθεσίας εκ των προτέρων (επιτροπές SLIM a
priori παρά a posteriori)·

— να ενθαρρυνθεί η αυτορύθµιση και η από κοινού κοινωνικοεπαγγελµατική ρύθµιση σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ιδίως στον τοµέα
των υπηρεσιών·

— να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να προβούν σε παράλληλη
εθνική απλούστευση, καθώς και σε δοκιµή ευρω-συµβατότητας.

5.1.4
Θα πρέπει να εφαρµοστούν πολιτικές για την πιο αποφασιστική στήριξη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, µε καλύτερη πρόσβαση στα επισφαλή κεφάλαια — γεγονός
που θα αιτιολογούσε τη διεύρυνση των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τοµέα αυτό — περισσότερα
προγράµµατα κατάρτισης των επιχειρηµατιών εκ µέρους άλλων
επιχειρηµατιών και πυκνότερο δίκτυο υπηρεσιών στήριξης προς τις
µικρές επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη µέλη, µε συντονισµό στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.1.5
Επίσης, θα πρέπει γενικά να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις,
οι επαγγελµατικές ενώσεις και οι διάφοροι φορείς της κοινωνίας
των πολιτών να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, κάνοντας µεγαλύτερη χρήση των νέων ελευθεριών συνεργασίας και ανταλλαγών που τους δόθηκαν χάρη στην
εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Οι επιτόπιες πρωτοβουλίες
τους, καθώς και τα νέα µέτρα που αναµένονται από τα ευρωπαϊκά
όργανα ή τα κράτη, θα διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη έχουν πραγµατικό
αντίκτυπο και θετικά αποτελέσµατα και ότι τα διάφορα εµπόδια
που συνεχίζουν να υφίστανται θα µπορέσουν τελικά να αρθούν. Σε
τελευταία ανάλυση, η υλοποίηση µιας Ευρώπης πιο αποτελεσµατικής και πιο ανταγωνιστικής θα εξαρτηθεί κυρίως από την αύξηση
και την αµοιβαία ενίσχυση τέτοιων οικονοµικών και συνεταιριστικών
πρωτοβουλιών, τις οποίες οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές
δηµόσιες αρχές θα πρέπει κυρίως να διευκολύνουν και να πλαισιώσουν µε ένα ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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5.2 Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
5.2.1 Είναι πια καιρός να διασφαλιστεί το συντοµότερο δυνατό
η ολοκλήρωση των βασικών διατάξεων της ενιαίας αγοράς, η οποία
έχει σήµερα διευρυνθεί από 15 σε 25 κράτη µέλη. Ο στόχος αυτός
δεν θα πρέπει να µετατεθεί πέρα από το 2010 που είναι η
προθεσµία επίτευξης του στόχου για την ανταγωνιστικότητα όπως
καθορίστηκε στη Λισσαβώνα. Ο στόχος αυτός φαίνεται σήµερα
απαραίτητος, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται οι µεταγενέστερες
ανάγκες συνεχούς συντήρησης και αναδιάρθρωσης αυτής της
ενιαίας αγοράς.
5.2.2 Πρώτη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της αυστηρής
µεταφοράς των οδηγιών στα εθνικά δίκαια εντός των προθεσµιών,
σύµφωνα µε τη δέσµευση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Αυτό
προϋποθέτει µεγαλύτερη υπευθυνότητα των κυβερνήσεων στο θέµα
αυτό, µε εκ νέου συγκέντρωση, εν ανάγκη, των ενισχύσεων της ΕΕ
που χορηγούνται στις χώρες που καθυστερούν τη µεταφορά,
κατευθύνοντας τες προς τον στόχο της καλύτερης µεταφοράς.
Επιπλέον, δεδοµένης της υπεροχής των οδηγιών, µια µεγαλύτερη
χρήση των κανονισµών, που είναι άµεσης και ενιαίας εφαρµογής, θα
διευκόλυνε την καλύτερη µεταφορά.
5.2.3 Όσον αφορά τις προτεραιότητες εναρµόνισης που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα, επισηµαίνονται οι εξής:
— κανονισµός για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της
ενιαίας αγοράς, ο οποίος θα αντικαταστήσει την λαβυρινθώδη
και ατελή µυριάδα διµερών συµβάσεων µεταξύ κρατών µελών·
— απλοποιηµένο καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας ανοικτό
στις ΜΜΕ, που επανειληµµένως έχει ζητήσει η ΕΟΚΕ, το οποίο
θα τους προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, συνεργασίας
και υπεργολαβιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα, αρχής γενοµένης από
τις µεθοριακές περιοχές·
— ταχεία εισαγωγή ενός απλού, αποτελεσµατικού και οικονοµικού
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, του οποίου οι συνεχείς
καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκρισή του κινδυνεύουν να
επιβεβαιώσουν τη διαρθρωτική αδυναµία της Ευρώπης να
τηρήσει τις δεδηλωµένες δεσµεύσεις της για την ανταγωνιστικότητα·
— ολοκλήρωση µίας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς των
υπηρεσιών (1) µε την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφερόµενων
επαγγελµατικών φορέων.
5.2.4 Η κατάργηση των διοικητικών στεγανών είναι επίσης
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, που
θα πρέπει να στηρίζεται πιο άµεσα από την Ένωση, πράγµα που δεν
συµβαίνει σήµερα. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται:
— καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία των εθνικών διοικήσεων οι
οποίες καλούνται σήµερα να διαχειριστούν από κοινού µια
ενιαία αγορά 25 κρατών µελών·
— κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη, µε εκθέσεις οι οποίες θα επισηµαίνουν τις ενδεχόµενες δυσλειτουργίες και τα µέσα αποκατάστασής τους·
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το σχέδιο οδηγίας βρίσκεται στο στάδιο της
επεξεργασίας.
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— ενοποίηση των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα µετά τη
διεύρυνση, µε πρώτο στάδιο έναν κοινό κορµό κατάρτισης και
την εντατικοποίηση των περιόδων άσκησης και των ευρωπαϊκών
ανταλλαγών τελωνειακών υπαλλήλων·
— δηµοσίευση ευρωπαϊκών συγκρίσεων των δηµοσίων συµβάσεων
που έχουν συναφθεί επιτυχώς·
— καλύτερος διακρατικός συντονισµός των δηµοσίων υπηρεσιών,
που θα µπορούσε να προετοιµάσει, στους τοµείς που κρίνεται
αναγκαίο, την εµφάνιση τέτοιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή
κλίµακα.

5.3 Ανάπτυξη της οικονοµικής ένωσης
5.3.1
Η εδραίωση µιας πραγµατικής οικονοµικής ένωσης είναι
καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί πλήρως η βιωσιµότητα της νοµισµατικής ένωσης. Εν
προκειµένω η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει µία καταλληλότερη και
σταθερότερη µακροοικονοµική απάντηση απέναντι στα απρόοπτα
της διεθνούς συγκυρίας, τόσο σχετικά µε τις πολιτικές στήριξης της
ζήτησης όσο και σχετικά µε τις πολιτικές στήριξης της προσφοράς.
Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί αυτή η κοινή οικονοµική πολιτική
παράλληλα µε την προθεσµία του 2010 που καθορίστηκε στη
Λισσαβώνα για την ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται:
— να διευρυνθεί η ζώνη ευρώ στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ όταν θα
είναι σε θέση να τηρούν τα κριτήρια·
— να αναπτυχθούν τα πλεονεκτήµατα της κοινοτικής µεθόδου (βλ.
εκθέσεις και προτάσεις της Επιτροπής, λήψη αποφάσεων µε
πλειοψηφία στο Συµβούλιο) για όλα τα οικονοµικά θέµατα
πραγµατικά κοινού ενδιαφέροντος·
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υπό όρους συµβατούς µε µια οικονοµία ανοικτή στις συναλλαγές
και ελκυστική για τις επενδύσεις. Θα µπορούσε να ρυθµιστεί η
ελευθερία των συντελεστών στους τοµείς που αφορούν άµεσα την
ενιαία αγορά. Θα είναι αναγκαίες συντονισµένες φορολογικές
ελαφρύνσεις στον τοµέα της απασχόλησης. Ελλείψει οµοφωνίας,
µια ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ των κρατών που επιθυµούν να
προχωρήσουν στον δρόµο αυτόν θα επέτρεπε ήδη την επίτευξη
κάποιας πρώτης προόδου.

5.3.4 Οι στόχοι µιας καλύτερα συντονισµένης οικονοµικής πολιτικής πρέπει να είναι:
— η διαµόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής, προς όφελος της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, όπως έχει αναγνωριστεί από τις τελευταίες ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής:
αυτό προϋποθέτει, πέρα από συµπληρωµατικές παρεµβάσεις εκ
µέρους της ΕΤΕ των οποίων ο αντίκτυπος, παρότι µη
αµελητέος, θα παραµείνει περιορισµένος, να δοθεί µια νέα
διάσταση στις εταιρικές σχέσεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα,
ιδίως µε στόχο τη χρηµατοδότηση νέων διευρωπαϊκών
υποδοµών σε επίπεδο διευρυµένης Ένωσης·
— η εδραίωση πιο ενεργού βιοµηχανικής πολιτικής και η
αποσαφήνιση των συναφών ευρωπαϊκών συµφερόντων, η χάραξη
ανάλογης πολιτικής ανταγωνισµού, η µεγαλύτερη εστίαση της
εµπορικής πολιτικής στην προστασία αυτών των συµφερόντων,
η στήριξη µεγάλων κοινών σχεδίων και η στήριξη του κοινοτικού προϋπολογισµού·
— η διασφάλιση της αύξησης από τις επιχειρήσεις των επενδύσεων
που απαιτούνται για την καινοτοµία και την έρευνα, κυρίως για
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο
της ποιότητας·

— να επιβληθεί ο σεβασµός του συµφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης κατά τρόπο που να λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι
για την ανταγωνιστικότητα, ευνοώντας δηλαδή τις επενδύσεις
παρά τις διοικητικές δαπάνες.

— η διασφάλιση ιδίως της αυτονοµίας της Ευρώπης στις τεχνολογίες που είναι καθοριστικές για την ασφάλειά της (εν ανάγκη
µέσω ενισχυµένων συνεργασιών, µε προτιµησιακό άνοιγµα των
αντίστοιχων αγορών δηµοσίων συµβάσεων)·

5.3.2
Μεταξύ των µέτρων που θα καταστήσουν δυνατή την
επίτευξη σηµαντικής προόδου στον τοµέα της οικονοµικής ένωσης
περιλαµβάνονται τα εξής:

— η επικέντρωση της κοινής πολιτικής για την Ε&Α σε κοινά
σχέδια µε ευρω-συµβατές εθνικές προσεγγίσεις.

— προηγούµενη κοινοτική γνώµη, και όχι εκ των υστέρων, για τα
εθνικά σχέδια προϋπολογισµού, διασφαλίζοντας τη συµβατότητά τους µε τους γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής
πολιτικής (ΓΠΟΠ)·

5.3.5 Η νέα δηµοσιονοµική ατζέντα 2007-2013, θα πρέπει να
είναι προσανατολισµένη σε αυτόν το στόχο ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει:

— καλύτερη διασύνδεση των κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση µε τους ΓΠΟΠ, πέρα από την απλή παράθεσή
τους·

— να προβλεφθούν καλύτερα οι οικονοµικές, βιοµηχανικές, περιφερειακές και κοινωνικές µεταβολές και να προωθηθούν εκ των
προτέρων οι ανάλογες αναπροσαρµογές·

— επίσπευση της οργάνωσης του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού
χώρου, µέσω επίσης της αυτορύθµισης και της κοινωνικοεπαγγελµατικής από κοινού ρύθµισης.
5.3.3
Προϋπόθεση της οικονοµικής ένωσης είναι η προσέγγιση
των φορολογικών συστηµάτων, και ιδίως των φορολογικών βάσεων,

— να συνεχιστεί η µεταρρύθµιση της γεωργικής πολιτικής από
κοινού µε τους ενδιαφερόµενους κύκλους µε στόχο µια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιοµηχανία αγροτικών προϊόντων διατροφής, να τηρούνται οι επιταγές της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των καταναλωτών και να επιδιωχθεί
µια πιο ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου·
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— να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία της Ένωσης, µε τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, την
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, τη στήριξη των επενδύσεων των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε τρίτες αγορές µε ισχυρό αναπτυξιακό δυναµικό·
— να αναπροσαρµοστούν οι όροι χορήγησης κοινοτικής βοήθειας,
ήτοι: να διευρυνθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των
ενισχύσεων (ιδίως στον τοµέα της οικονοµικής σύγκλισης αλλά
επίσης και της µεταφοράς των οδηγιών στα εσωτερικά δίκαια)
να επιτευχθεί µεγαλύτερη αµοιβαιότητα εκ µέρους των
δικαιούχων χωρών (ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, άρση των
εµποδίων), να ελεγχθεί η συµβατότητα των κοινοτικών
ενισχύσεων µε τους κανόνες ανταγωνισµού, όπως για τις
κρατικές ενισχύσεις (να δοθεί προσοχή στις επιζήµιες στρεβλώσεις και στις διαταράξεις που µπορούν να προκαλέσουν ενδεχόµενες τεχνητές µετεγκαταστάσεις) και να αναπτυχθεί περαιτέρω
η προσφυγή σε δάνεια, µε επιδοτούµενο επιτόκιο αντί να
συγκεντρώνεται το κύριο µέρος των ενισχύσεων σε επιχορηγήσεις.

5.4 ∆ιασφάλιση συνεπέστερης εφαρµογής των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων

5.4.1
Η αξιοπιστία της εντολής της Λισσαβώνας πρέπει να
παγιωθεί καλύτερα στα µάτια των Ευρωπαίων. Πρέπει να διαλυθούν
οι φόβοι σχετικά µε τη σηµασία και το κοινωνικό κόστος της. Από
τις µεταρρυθµίσεις αυτές εξαρτάται το µέλλον της ανάπτυξής µας
σε µια ανοικτή οικονοµία. Πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα
του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου το οποίο υποστηρίζουν οι
Ευρωπαίοι και όπως εκφράζεται στο Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, προσαρµόζοντάς το στο στόχο της παγκοσµιοποίησης.

5.4.2
Ακόµη και ο στόχος της ανταγωνιστικότητας θα κέρδιζε
εάν ήταν σαφέστερος. Η ΕΟΚΕ δεν θεωρεί ότι πρέπει να είµαστε οι
πλέον ανταγωνιστικοί σε παγκόσµια κλίµακα µε την έννοια της
µέγιστης συµπίεσης των δαπανών σε όλους τους τοµείς: ένας
τέτοιος στόχος θα ήταν και απατηλός και ανεφάρµοστος και από
πολλές πλευρές ολέθριος και µη βιώσιµος λόγω του ποιοτικού,
κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους. Η ΕΟΚΕ θεωρεί,
αντιθέτως, ότι, για να είµαστε πλήρως και διαρκώς ανταγωνιστικοί
στο πλαίσιο µιας ανοικτής και παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας,
πρέπει να εξεύρουµε όλα τα δυνατά µέσα µε τον έλεγχο των νέων
τεχνολογιών, την οργάνωση εργασίας, την καινοτόµο παραγωγικότητα, έχοντας πάντα κατά νου τη διαφύλαξη και την εδραίωση
του ευρωπαϊκού κοινωνικού τρόπου ανάπτυξης.

5.4.3
Πρέπει να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός αφενός
µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών µεταρρυθµίσεων και αφετέρου µεταξύ των κρατών µελών.
Πρέπει να διασφαλιστούν η συγκρισιµότητα και η αµοιβαία
ενίσχυσή τους. Λαµβανοµένης υπόψη της παρούσας κατάστασης
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στα κράτη µέλη, θα πρέπει
ιδίως:
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— να διασφαλιστεί η διασύνδεση των δικτύων τηλεπικοινωνιών,
ενέργειας και µεταφορών, κατά τρόπο που να βελτιστοποιείται
η σχέση κόστους/ποιότητας/ασφάλειας·
— να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηµατοοικονοµικής αγοράς ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται ρευστότητα,
εναρµονίσεις, ασφάλεια, ανταγωνισµός και αυτορυθµίσεις·
— να επιτευχθεί πρόοδος στον τοµέα της παραγωγικότητας
αφενός άµεσα στις επιχειρήσεις — οργάνωση της εργασίας,
πληροφορική και νέες τεχνολογίες — και αφετέρου µέσω
ενισχυµένης οικονοµικής και κοινωνικής αποτελεσµατικότητας
των µεταβιβάσεων δηµοσίου, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων
των οικονοµιών κλίµακας — άνοιγµα του δηµόσιου τοµέα,
ευρωπαϊκή συνεργασία των δηµοσίων υπηρεσιών — διευκολύνοντας την απορρόφηση των δηµοσίων ελλειµµάτων·
— να διασφαλιστεί ότι οι προϋπολογισµοί για την έρευνα
συνάδουν µε τον καθορισµένο από την Ένωση στόχο του 3 %
του ΑΕΠ, τα δύο τρίτα περίπου των οποίων πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, και ότι τα εθνικά προγράµµατα ευθυγραµµίζονται και µεταξύ τους και µε το πρόγραµµαπλαίσιο Ε&Α·
— να ενισχυθεί η µάθηση και η κατάρτιση διαδοχικά στο σχολείο/
επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβαση και να αναπτυχθούν
σε µεγαλύτερη κλίµακα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών·
— να προωθηθεί η καλύτερη απασχολησιµότητα των ατόµων που
αναζητούν εργασία µέσω προγραµµάτων κατάρτισης και εξατοµικευµένης υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας·
— να ενθαρρυνθούν επίσης οι αιτούντες εργασία, τόσο οι γυναίκες
όσο και οι άνδρες, τόσο οι ηλικιωµένοι όσο και οι νεότεροι, να
αναπτύξουν αυτόνοµη οικονοµική δραστηριότητα µε τη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών και να διασφαλιστεί ότι το
σύστηµα κοινωνικής προστασίας δεν τους θίγει·
— να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα της κοινωνικής προστασίας,
που αποτελεί εγγύηση της σταθερότητάς της, λαµβανοµένης
υπόψη της γήρανσης του πληθυσµού της Ευρώπης, και να
αποθαρρυνθεί και να εξαλειφθεί η παράνοµη και µη δηλωµένη
εργασία·
— να απλουστευθούν οι κανονιστικές διατάξεις και οι διαδικασίες
κυρίως για τις ΜΜΕ, µε τη διασφάλιση, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, της αποτελεσµατικότερης καταπολέµησης της
παραοικονοµίας·
— πρωτίστως να δοθεί προσοχή στη δηµιουργία επιχειρήσεων και
στην προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µέσω της
µεταρρύθµισης των διοικητικών και φορολογικών διατάξεων·
— να εδραιωθεί η βιώσιµη ανάπτυξη, και να προωθηθούν οι νέες
τεχνολογίες στον τοµέα — που διανοίγουν νέες αγορές σε
παγκόσµια κλίµα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις — µε περισσότερες ανταλλαγές ορθών πρακτικών οι οποίες θα αποτελέσουν
αντικείµενο µιας βάσης δεδοµένων.
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5.4.4
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτός ο συντονισµός των µεταρρυθµίσεων πρέπει να υποστηριχθεί:
— µε την παροχή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε
συνεργασία µε το σύνολο των συναδέλφων του, ειδικής αρµοδιότητας συνεκτίµησης των προκλήσεων της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, δικαιολογώντας συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν στην πολιτική της Επιτροπής· ο
πρόεδρος θα µπορούσε να ορίσει ένα µέλος της Επιτροπής
προκειµένου να τον βοηθήσει σχετικά·
— µε την ενίσχυση του συγκριτικού πίνακα αποτελεσµάτων όσον
αφορά την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας,
όπου δεν θα τονίζεται µόνο ο ρόλος των δηµοσίων αρχών αλλά
και της κοινωνίας των πολιτών·
— µε τον προσανατολισµό των ενισχύσεων της ΕΕ στους στόχους
της Λισσαβώνας και µε τη σχετική ανάλυση στις ετήσιες
εκθέσεις.
5.4.5
Βασική απαίτηση σήµερα είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων έναντι της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και του
στόχου που καθορίστηκε για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό προϋποθέτει µια σαφέστερη εικόνα των στόχων και των ορίων της υπό
οικοδόµηση Ευρώπης, καθώς και του σφαιρικού οικονοµικού και
κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται κυρίως καλύτερη
αντίληψη του γίγνεσθαι του ευρωπαϊκού µοντέλου κοινωνικών
σχέσεων.
5.4.6
Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων θα πρέπει συγκεκριµένα να βελτιωθούν τα επαγγελµατικά προσόντα των µισθωτών, να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή τους
στην οργάνωση της εργασίας, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στην
επιχείρηση χάρη σε στενότερες και ανανεωµένες κοινωνικές σχέσεις.
5.4.6.1
Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων
είναι καθοριστικής σηµασίας: το εργατικό δυναµικό µιας
επιχείρησης που αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιό της είναι βασικός
παράγοντας για την ανταγωνιστικότητά της. Από την επένδυση
αυτή, και ειδικότερα την επένδυση σε κατάρτιση, εξαρτάται η
τόνωση του ενδιαφέροντος των υπαλλήλων και η παραγωγική τους
ικανότητα.
5.4.6.2
Τη στιγµή ακριβώς που «η δια βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση» έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την απασχόληση, είναι ανησυχητική η διαπίστωση του
ποσοστού του εργατικού δυναµικού που συµµετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ποσοστό αυτό τοποθετείται, κατά µέσον
όρο, στο 14 % για την ηλικιακή οµάδα µεταξύ 25-29 ετών, και
φθίνει αναλογικά µε την αύξηση της γήρανσης, φθάνοντας γύρω
στο 5 % για την ηλικιακή οµάδα µεταξύ 55-64 ετών.
5.4.6.3
Σε ένα παραγωγικό σύστηµα όπου οι θέσεις εργασίας
απαιτούν ολοένα και περισσότερες δεξιότητες και τεχνογνωσία, η
κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Είναι, λοιπόν, ευκταίο, αν όχι αναγκαίο, να
ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό. Προς τούτο, οι επιχειρήσεις πρέπει
να εντάξουν στη στρατηγική τους την κατάρτιση ως µεσοπρόθεσµη
και µακροπρόθεσµη επένδυση, και όχι ως δράση που δικαιολογεί
ταχεία ή ακόµη και άµεση απόδοση των επενδύσεων.
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5.4.6.4 Ωστόσο, η επαγγελµατική κατάρτιση, η κατάρτιση και η
εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Πρέπει να αποτελούν συστατικό στοιχείο
της διαχείρισης της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των υπαλλήλων.
Το ζητούµενο είναι να εξασφαλιστεί, µέσω της κατάρτισης, η
τόνωση του ενδιαφέροντος σε όλες τις ηλικίες, µε αξιοποίηση των
ικανοτήτων και µε παροχή µιας νέας δυναµικής στην επαγγελµατική
πορεία. Από την άποψη αυτήν, ο απολογισµός των ικανοτήτων, η
πιστοποίηση των κεκτηµένων, αποτελούν µέσα που πρέπει να
αναπτυχθούν στα πλαίσια των εξατοµικευµένων επαγγελµατικών
προγραµµάτων που εντάσσονται στο πρόγραµµα της επιχείρησης.

5.4.7. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να υπογραµµίσει τον ρόλο της
κοινωνικής οικονοµίας, που αποτέλεσε αντικείµενο πολλών εκ των
γνωµοδοτήσεών της. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η κοινωνική οικονοµία µπορεί να φέρει ένα µοντέλο αυξηµένης ανταγωνιστικότητας,
που να βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ ατόµων και επιχειρήσεων
και στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόµων
καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

5.4.8 Εκτός από τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, οι
κοινωνικοί εταίροι θα διαδραµατίσουν επίσης πρωταρχικό ρόλο
στον εκ νέου προσδιορισµό των κοινωνικών σχέσεων. Στο πλαίσιο
της εντολής της Λισσαβώνας είχε αρχικά ανατεθεί σηµαντική
ευθύνη στις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την
κοινωνία των πολιτών για την επιτυχία των µεταρρυθµίσεων. Η
ΕΟΚΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για το γεγονός ότι αυτή η
αναφορά υποτιµήθηκε στις πρώτες εαρινές συνόδους κορυφής,
τόσο στις εκθέσεις των κρατών µελών όσο και στις συζητήσεις και
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

5.4.9 Η κατάσταση αυτή άρχισε να βελτιώνεται, την προηγουµένη των εαρινών συνόδων, µε τις συνεδριάσεις των κοινωνικών
εταίρων µε την Προεδρία του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η
πολυετής ατζέντα κοινωνικού διαλόγου 2003-2005 που
συµφωνήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους (UNICE, CEEP,
UEAPME και Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων) συνέβαλε
επίσης στην ενίσχυση της εµπλοκής τους στην εφαρµογή της
στρατηγικής των µεταρρυθµίσεων. Με άξονα τρεις συνιστώσες (την
απασχόληση, τις κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης, την κινητικότητα), αυτή η ατζέντα συντονισµού και κοινών πρωτοβουλιών
δίνει ιδίως έµφαση στην ενίσχυση της κατάρτισης και των επαγγελµατικών προσόντων. Συµβάλλει επίσης στον καθορισµό ευρωπαϊκού εταιρικού µοντέλου που συνδυάζει µια καλύτερη οικονοµική
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχυµένο κοινωνικό
περιεχόµενο.

5.4.10 Αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι ανέλαβαν εξάλλου στα
κράτη µέλη αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας. Είναι
σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η συνυπευθυνότητά τους στις µεταρρυθµίσεις, µε την αξιοποίηση των πρωτοβουλιών τους και των
συµφωνιών τους στις εκθέσεις που υποβάλλονται προς τις εαρινές
συνόδους κορυφής και µε τη συµµετοχή τους στις ανταλλαγές
ορθών πρακτικών. Η ΕΟΚΕ είναι διατεθειµένη να διαδώσει σε βάση
δεδοµένων αυτές τις πληροφορίες για τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών φορέων στις µεταρρυθµίσεις.
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6. Συµπεράσµατα
6.1 Η ΕΟΚΕ καταλήγει ότι οι ελλείψεις σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι το τίµηµα που
πρέπει να καταβληθεί για µια Ευρώπη µε ανεπαρκή δραστηριότητα
που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί σε πολλούς τοµείς και η οποία,
υστερεί στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων αξιοποιώντας µε εξαιρετικά ανεπαρκή, συχνά διστακτικό και ενίοτε ασυνεπή και, ως εκ
τούτου, αντιπαραγωγικό τρόπο τα πλεονεκτήµατά της. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τέσσερις κεντρικές δυσλειτουργίες:
— ανεπαρκή προαγωγή της επιχειρηµατικότητας παρά τις ευρωπαϊκές ελευθερίες·
— µη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς παρά τη διεύρυνσή
της·
— ελλιπή οικονοµική ένωση παρά τη νοµισµατική ένωση·
— µη υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων παρά τον
προγραµµατισµό τους.
6.2 Η αποκατάσταση αυτών των δυσλειτουργιών αποτελεί
συλλογική ευθύνη προκειµένου να διασφαλιστεί µια καλύτερη
συνοχή µεταξύ της Ευρώπης και των κρατών της µε την αξιοποίηση
των συµπληρωµατικοτήτων. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της
για το γεγονός ότι η τελευταία εαρινή ευρωπαϊκή σύνοδος
κορυφής:
— κάλεσε τα κράτη µέλη να προωθήσουν εταιρικές σχέσεις για τη
µεταρρύθµιση που να συνενώνουν τους κοινωνικούς εταίρους,
την κοινωνία των πολιτών και τις δηµόσιες αρχές·
— στήριξε τη βούληση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να
παγιωθεί η δέσµευσή τους από µια νέα ευρωπαϊκή εταιρική
σχέση για την αλλαγή.
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6.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτές οι εταιρικές σχέσεις, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εστιαστούν επειγόντως στη δηµιουργία των συνθηκών για την επιτυχή ανάκαµψη
της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και να συµβάλουν ιδίως:
— στην επίσπευση της βέλτιστης οργάνωσης της εσωτερικής
αγοράς·
— στην ανάπτυξη οικονοµικής ένωσης ισάξιας µε τη νοµισµατική
ένωση·
— στην επιδίωξη της συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων
κύκλων στις µεταρρυθµίσεις·
— στην ανάληψη, για τον σκοπό αυτόν, καινοτόµων πρωτοβουλιών, τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών και συνεταιριστικών·
— στην αξιολόγηση, κατά τις προσεχείς εαρινές συνόδους
κορυφής, της προόδου αυτής της εταιρικής σχέσης.
6.4 Η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη να µην µεταβληθεί σε καµία
περίπτωση η προθεσµία του 2010, εντός της οποίας θα πρέπει να
έχουν τεθεί σε εφαρµογή οι µεταρρυθµίσεις της Λισσαβώνας, να
έχει ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και να έχει υλοποιηθεί µια πραγµατική ανταγωνιστική οικονοµική ένωση, αξιοποιώντας την εµπειρία
της νοµισµατικής ένωσης και λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης.
6.5 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει τέλος ότι η αναγκαία επίσπευση των
µεταρρυθµίσεων θα µπορούσε να διευκολυνθεί µε την ταχεία οικονοµική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει,
χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη λήψη των µέτρων που θα ενισχύσουν
την ενιαία αγορά και θα τονώσουν την προσφορά και τη ζήτηση,
έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µακροπρόθεσµη
αύξηση των επενδύσεων, των ανταλλαγών, της κατανάλωσης και
της απασχόλησης.
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