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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020» 
 
Η Στρατηγική για την «Ευρώπη του 2020» προτάθηκε για τη δεκαετία 2011-2020, στις 3 Μαρτίου 2010 
[COM/2010/2020] και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010. Αποτελεί µια νέα 
Στρατηγική για τη Ευρώπη, που βρίσκεται σε φάση µετασχηµατισµού µετά την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική 
και οικονοµική κρίση, η οποία εξουδετέρωσε πολλά χρόνια οικονοµικής και κοινωνικής προόδου και 
έφερε στην επιφάνεια τις διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας της Ευρώπης, ενώ οι 
µακροπρόθεσµες προκλήσεις – παγκοσµιοποίηση, στενότητα πόρων, κλιµατική αλλαγή 
δηµογραφική γήρανση εντείνονται. Η νέα αυτή πολιτική Στρατηγική φιλοδοξεί να µετατρέψει την ΕΕ σε 
µια ‘’έξυπνη’’, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία, µε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, µε ένα όραµα όσον αφορά την κοινωνική οικονοµία της αγοράς 
της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα. 
Προς τούτο προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόµενες προτεραιότητες και θέτει πέντε πρωταρχικούς στόχους α) 
έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη µιας οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία, β) 
διατηρήσιµη ανάπτυξη: προώθηση µιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο 
ανταγωνιστικής οικονοµίας, γ) ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς: µια οικονοµία µε υψηλή απασχόληση 
που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
 
Οι στόχοι  είναι αλληλένδετοι αντανακλώντας τις τρεις προτεραιότητες, µε το πεδίο τους όµως ευρύτερο: για 
την επίτευξή τους θα απαιτηθεί µεγάλο φάσµα δράσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Η  Επιτροπή προτείνει να µετασχηµατιστούν οι στόχοι της ΕΕ σε εθνικούς στόχους και πορείες προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι το κάθε κράτος µέλος θα προσαρµόσει την στρατηγική του για την Ευρώπη 2020 στην 
ιδιαίτερη κατάστασή του 
 
1. Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 64 ετών από το τρέχον 69% σε 

τουλάχιστον 75% 
2. Αύξηση του επιπέδου επενδύσεων σε 3% στον τοµέα της Ε&Α, µε τη βελτίωση ιδίως των όρων 

επένδυσης σε Ε&Α από τον ιδιωτικό τοµέα και τη δηµιουργία νέου δείκτη για την παρακολούθηση της 
καινοτοµίας. που θα αντικατοπτρίζει την ένταση Α και καινοτοµίαςΕ 

3. Μείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα 
του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι. Αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην τελική µας κατανάλωση ενέργειας σε 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής 
απόδοσης. 

4. Μείωση του ποσοστού των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση από το τρέχον 
15% σε 10%  αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει τριτοβάθµια εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40% 

5. Μείωση  του αριθµού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας κατά 25% βγάζοντας 
από την κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 εκατοµµύρια πολίτες3. 

 
Η Επιτροπή προτείνει επτά «εµβληµατικές πρωτοβουλίες» που θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την 
επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα και θα αποτελέσουν δέσµευση τόσο για την ΕΕ όσο και για 
τα κράτη µέλη. Οι επτά αυτές εµβληµατικές πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν δέσµευση τόσο για την ΕΕ όσο 
και για τα κράτη µέλη. 
 
1. Έξυπνη ανάπτυξη – µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση και την καινοτοµία: Έξυπνη ανάπτυξη σηµαίνει 
ενίσχυση της γνώσης και της καινοτοµίας ως καθοριστικών παραγόντων της µελλοντικής µας ανάπτυξης. 
 
1.1 Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ένωση καινοτοµίας» 
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να εστιαστεί εκ νέου η πολιτική για Ε&Α και καινοτοµία στις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων, η υγεία και οι δηµογραφικές µεταβολές και να βελτιωθούν  οι  συνθήκες -
πλαίσιο και η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για την έρευνα και καινοτοµία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
καινοτόµες ιδέες θα µπορέσουν να µετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δηµιουργήσουν 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας1. 

                                                 
1 Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα εργαστεί για να: 
* ολοκληρώσει τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, να αναπτύξει ένα στρατηγικό ερευνητικό πρόγραµµα εστιασµένο σε 
προκλήσεις όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι µεταφορές, η κλιµατική αλλαγή και η αποδοτική χρησιµοποίηση των πόρων, 
η υγεία και η γήρανση του πληθυσµού, οι φιλικές προς το περιβάλλον µέθοδοι παραγωγής και διαχείρισης της γης 
* βελτιώσει τις συνθήκες-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στον τοµέα της καινοτοµίας 
* δροµολογήσει «ευρωπαϊκές συµπράξεις καινοτοµίας» µεταξύ του επιπέδου της ΕΕ και του επιπέδου των κρατών 
µελών 
* αναθεωρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τον ρόλο των µέσων της ΕΕ στη στήριξη της καινοτοµίας, να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να δηµιουργηθούν καινοτόµοι µηχανισµοί παροχής κινήτρων 
συνδεδεµένοι µε την αγορά του άνθρακα 
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1.2 Εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθούν οι επιδόσεις και η ελκυστικότητα των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, συνδυάζοντας αριστεία και ισότητα µέσα από την προώθηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών και των εκπαιδευοµένων και τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στον 
τοµέα της απασχόλησης. 

 
1.3 Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» 
Ο στόχος είναι να προκύψουν διατηρήσιµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις  από µια ενιαία ψηφιακή αγορά βασισµένη σε ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και σε διαλειτουργική εφαρµογή, ευρυζωνική πρόσβαση για όλους µέχρι το 2013, πρόσβαση για όλους σε 
πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο (30 Mbps ή µεγαλύτερες) µέχρι το 2020, και ποσοστό 50% ή 
µεγαλύτερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών µε συνδροµή σε συνδέσεις του διαδικτύου άνω των 100 Mbps. 
 
2. ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη – προώθηση µιας πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας στην οποία οι 
πόροι χρησιµοποιούνται πιο αποδοτικά 
∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη σηµαίνει την οικοδόµηση µιας οικονοµίας βιώσιµης και ανταγωνιστικής στην οποία οι 
πόροι χρησιµοποιούνται αποδοτικά, την αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόµου 
για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των πράσινων τεχνολογιών, 
την επιτάχυνση της εγκατάστασης ευφυών δικτύων χρησιµοποιώντας ΤΠΕ, την εκµετάλλευση δικτύων σε 
κλίµακα ΕΕ και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των επιχειρήσεών, ιδίως στον 
µεταποιητικό τοµέα και στο πλαίσιο των ΜΜΕ καθώς και µε την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να 
αντιµετωπίζουν µε εκτίµηση την αποδοτική χρησιµοποίηση των πόρων 
Η περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας µπορεί να προσθέσει ένα 
επιπλέον ποσοστό 0,6% έως 0,8% στο ΑΕΠ    
 
2.1  Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» 
Στόχος είναι να στηριχθεί η µετάβαση προς µια οικονοµία αποδοτικής χρησιµοποίησης των πόρων για να 
αποσυνδεθεί η οικονοµική µας ανάπτυξη από τη χρήση πόρων, και να στηριχθεί η µετάβαση σε µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µε την αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τον 
εκσυγχρονισµό του τοµέα των µεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας, για να 
µειωθούν οι εκποµπές CO2, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Τούτο 
µπορεί να επιτευχθεί µε ένα συνδυασµό µέτρων2. 
 
2.2  Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης» 
«Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης», για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης µιας ισχυρής και βιώσιµης βιοµηχανικής 
βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισµό σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς στους διάφορους τοµείς (επιχειρήσεις, συνδικάτα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ΜΚΟ, 
οργανώσεις καταναλωτών) και θα καταρτίσει πλαίσιο για µια σύγχρονη βιοµηχανική πολιτική που θα στηρίζει 
την επιχειρηµατικότητα, θα καθοδηγεί και θα βοηθά τη βιοµηχανία για το πώς να αντιµετωπίσει τις εν λόγω 
προκλήσεις, θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρώπης στον πρωτογενή τοµέα, 
στη µεταποίηση και στις υπηρεσίες και θα τις βοηθά να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η 
παγκοσµιοποίηση και η πράσινη οικονοµία. 
 
3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς – µια οικονοµία µε υψηλά ποσοστά απασχόλησης που επιτυγχάνει 
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς σηµαίνει , την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες µέσω υψηλών επιπέδων 
απασχόλησης, την επένδυση σε δεξιότητες, την καταπολέµηση της φτώχειας και τον εκσυγχρονισµό των 

                                                                                                                                                                  
* προωθήσει εταιρικές σχέσεις γνώσης και ενισχύσει τους δεσµούς µεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της 
έρευνας και καινοτοµίας. 
2 Στο επίπεδο της ΕΕ, η Επιτροπή θα εργαστεί για να: 
* κινητοποιήσει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της ΕΕ (π.χ. αγροτική ανάπτυξη, διαρθρωτικά ταµεία, πρόγραµµα-πλαίσιο 
Ε&Α, ∆Ε∆, ΕΤΕ) 
* ενισχύσει ένα πλαίσιο για τη χρησιµοποίηση µέσων που βασίζονται στην αγορά· 
* προωθήσει τον εκσυγχρονισµό και την απαλλαγή των µεταφορών από εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
συµβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
* προωθήσει την αναβάθµιση των δικτύων της Ευρώπης, περιλαµβανοµένων των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, µε 
στόχο τη δηµιουργία ευρωπαϊκού υπερδικτύου 
* εφαρµόσει αναθεωρηµένο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και προωθήσει ένα ευρύ πρόγραµµα για 
τα την αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων 
* διαµορφώσει ένα όραµα διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για τη µετάβαση µέχρι το 
2050 σε µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα. 
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αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες 
να προετοιµαστούν και να διαχειριστούν τις αλλαγές µε σκοπό την οικοδόµηση µιας συνεκτικής κοινωνίας. 
Είναι επίσης σηµαντικό, τα οφέλη από την οικονοµική ανάπτυξη να διαδοθούν σε όλα τα µέρη της Ένωσης, 
ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της, ενισχύοντας έτσι την εδαφική συνοχή. Η Ευρώπη πρέπει 
να αξιοποιήσει πλήρως το εργατικό της δυναµικό ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της γήρανσης του 
πληθυσµού και της αύξησης του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Θα χρειαστούν πολιτικές προώθησης της 
ισότητας των φύλων, για να αυξηθεί η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή. 
 
3.1 Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας, ούτως ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των κοινωνικών µας µοντέλων.  
Τούτο σηµαίνει παροχή δυνατότητας στους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, µέσω της «δια βίου 
ανάπτυξης δεξιοτήτων», ώστε να µπορέσει το σηµερινό και µελλοντικό εργατικό µας δυναµικό, να 
προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόµενες αλλαγές σταδιοδροµίας. 

 
3.2 Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας» 
Στόχος είναι να διασφαλιστεί οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αξιοποιώντας το τρέχον ευρωπαϊκό 
έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση και να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και να 
αναγνωριστούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ατόµων, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισµού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα µέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να 
συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 
 
Προτεινόµενη αρχιτεκτονική για την Ευρώπη 2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Η Ευρώπη 2020 θα βασίζεται σε δύο πυλώνες: α) τη θεµατική διάρθρωση που περιγράφεται ανωτέρω και 
συνδυάζει προτεραιότητες και πρωταρχικούς στόχους και β) την υποβολή εκθέσεων κατά χώρα, που θα 
βοηθήσει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους για την επάνοδο σε διατηρήσιµη ανάπτυξη και 
διατηρήσιµα δηµόσια οικονοµικά. 
«Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020» έχει ως θεσµική βάση 10 ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές 
για τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, καθώς και των 
πρωταρχικών στόχων που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ έως το 2020 και οι οποίοι πρέπει να µετασχηµατιστούν 
σε εθνικούς στόχους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2010, τις ενέκρινε. Αυτές αντικαθιστούν τις 
24 υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισµούς 
οικονοµικής πολιτικής.  
 
Οι «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την Ευρώπη 2020» είναι οι εξής: 
• Εξασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών· 
• Αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών και µείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ 
• Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτοµία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και 
ενεργοποίηση του δυναµικού της ψηφιακής οικονοµίας 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση των πόρων και µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισµός της 
βιοµηχανικής βάσης 

• Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας 
• Ανάπτυξη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου µάθησης 

• Βελτίωση των επιδόσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθµίδες και αύξηση 
της συµµετοχής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας 
 
Μεγάλο µέρος της στρατηγικής θα υλοποιηθεί από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των 
χωρών της ΕΕ, σε συνεργασία µε τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των 
πολιτών.   
 


