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ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

Όπως είναι γνωστό, κεντρικός ρόλος του εαρινού Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου είναι να ορίζει την κατεύθυνση της οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης της Ένωσης, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας.

Είναι σαφές ότι η συζήτηση για τη Λισσαβώνα στο φετινό 

Συμβούλιο χρωματίστηκε από τη συγκυρία του πολέμου. Δεν 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όμως η Προεδρία θέλησε -  και 

κατάφερε -- να μη γίνει αυτή η συζήτηση θύμα του πολέμου.

Γιατί οι διεθνείς εξελίξεις και η οικονομική αβεβαιότητα κάνουν 

ακόμη πιο σημαντική την ανάγκη να προχωρήσουμε στη 

διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας της Ένωσης, στις 

μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθήσουμε. Οι στόχοι της 

βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 

της εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής παραμένουν 

περισσότερο επίκαιροι από ποτέ.

ι



Στο πλαίσιο αυτό, για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της 

Λισσαβώνας στο εαρινό Συμβούλιο θελήσαμε να ττετύχουμε 3 

στόχους:

Ο πρώτος ήταν να στείλουυε ένα πειστικό υηνυυα νια την 

ανάπτυξη και την απασγόληση. Η οικονομική αβεβαιότητα και οι 

διεθνείς εξελίξεις κάνουν ακόμη πιο σημαντική αυτήν την 

ανάγκη. Θέσαμε 4 προτεραιότητες για επιτάχυνση των 

μεταρρυθμίσεων:

-  Αύξηση τηρ απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, με 

μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και τα συστήματα παροχών, 

κίνητρα για ένταξη στην αγορά εργασίας, για να προωθηθεί η 

προσαρμοστικότητα των αγορών εργασίας στις οικονομικές 

συνθήκες αλλά και η κοινωνική συνοχή.

-  Προώθηση της καινοτουίαο και της επιγειοηυατικότηταο, με 

ενίσχυση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, 

διευκόλυνση της δημιουργίας επιχειρήσεων και πρόσβασης 

σε κεφάλαια, απλοποίηση διαδικασιών, ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας νέων



-  Ευβάθυνση της ενιαίας αγοράς και διασύνδεση της 

Ευρώπης, μέσω περαιτέρω ανοίγματος και ολοκλήρωσης 

των Ευρωπαϊκών αγορών (ενέργειας, μεταφορών, χρηματο

οικονομικών υπηρεσιών), βελτίωσης του κανονιστικού 

περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών

-  Προστασία του περιβάλλοντος υε τρόπο που ενισχύει την 

ανάπτυξη και τη δηυιουρνία νέων θέσεων εργασίας, με 

ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων και ενίσχυση των 

επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και τεχνολογίες που 

βοηθούν στην εξοικονόμηση πόρων.

Ο δεύτερος στόγος ήταν να σηματοδοτήσουμε την επίτευξη 

συνκεκριυένων αποτελεσμάτων. Έχει υπάρξει σημαντική 

πρόοδος από το προηγούμενο Εαρινό Συμβούλιο της 

Βαρκελώνης. Συγκεκριμένα επιτεύγματα κατά την διάρκεια της 

Ελληνικής Προεδρίας αποτελούν:

-  Η συμφωνία για καλύτερο συντονισυό των δηυοσιονουικών 

πολιτικών, με αποτελεσματική και ρεαλιστική εφαρμογή του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης



Η συμφωνία για ένα διαφανές και οικονομικό Ευρωπαϊκό 

Δίπλωνα Ευρεσιτεχνίας, μετά από 14 χρόνια 

διαπραγματεύσεων, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει 

σημαντικά την καινοτομία στην Ευρώπη

Η πρόοδος στην ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών 

γρηυατανορών μέσω, μεταξύ άλλων, της πολιτικής 

συμφωνίας της οδηγίας για τα ενημερωτικά δελτία που 

μειώνει το κόστος του κεφαλαίου

οι νέες κατευθύνσεις για την Αναθεωρηυένη Στρατηνική νια 

την Απασχόληση, που ενισχύει τις πολιτικές για την αύξηση 

των θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας

η καθιέρωση της Τριυερούο Κοινωνικής Συνόδου, που 

επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους να συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής

η συμφωνία για τη Φορολόνηση των προϊόντων ενέργειας, 

που αυξάνει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και οδηγεί 

στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας



-  η καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων, σε τομείς όπως ο/

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα βιο-καύσιμα.

Τέλος. τρίτος στόχος ήταν να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις νια

περαιτέρω μεταρρυθμίσεις από το εαρινό Συμβούλιο. Σε αυτή

την κατεύθυνση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

- έδωσε τον τόνο για την οικονομική πολιτική και την πολιτική

απασχόλησης εγκρίνοντας κατευθύνσεις για τους

Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής και την 

αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση,

- Προσδιόρισε μεταρρυθμίσεις κλειδιά νια την ανορά ερνασίας 

για να επιδιωχθούν σε εθνικό επίπεδο,

- Κάλεσε την Επιτροπή να θεσμοθετήσει μία Ευρωπαϊκή 

Ομάδα Υψηλού Επιπέδου νια την Απασχόληση υπό τον Wim 

Kok με στόχο να προσδιοριστούν πρακτικές μεταρρυθμίσεις 

με άμεσο αντίκτυπο,

- Προώθησε δράσεις ώστε να ενισχύσει την υποστήριξη της

Ένωσης σε τομείς ννώσης, καινοτομίας και



επιγειρηυατικότηταο με σκοπό να αποκτήσει η 

ανταγωνιστικότητα πρωταρχικό ρόλο,

Έθεσε γρονικά όρια νια την επίτευξη τελικής συρφωνίαο -  με 

την ενεργό βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -- στις 

εναπομένουσες μεταρρυθμίσεις της Λισσαβώνας σε καίριους 

τομείς, πριν το Εαρινό Συμβούλιο του 2004: σιδηρόδρομοι, 

αγορές ενέργειας, χρηματοπιστωτικές αγορές, δημόσιες 

προμήθειες, κοινωνία της πληροφορίας, προσωρινή εργασία, 

κανόνες διασυνοριακής κοινωνικής ασφάλειας, καύσιμα 

φιλικά προς το περιβάλλον, φορολογία ενέργειας, 

υπαιτιότητα για την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις 

κλιματολογικές αλλαγές,

Ανταποκρίθηκε υε ουσιαστικό τρόπο σε θέυατα ασφάλειας 

τπο ναυσιπλοΐας μετά την καταστροφή του Prestige,

Ανανέωσε τη δέσμευση για υεναλύτερη συνογή μέσα στην 

Ένωση και τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης στην προώθηση 

της βιώσιυπο ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.



Πιστεύουμε ότι παρά την αντίξοη συγκυρία και παρά το γεγονός 

ότι τα φώτα της δημοσιότητας -  εκ των πραγμάτων -  δεν 

εστιάσθηκαν όσο θα έπρεπε στα μείζονα θέματα βιώσιμης 

ανάπτυξης, το εαρινό Συμβούλιο της Ελληνικής Προεδρίας 

κατάφερε να δώσει την ώθηση που χρειάζεται για την 

περαιτέρω προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της 

Λισσαβώνας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λισσαβώνα δεν είναι τίποτε άλλο 

από τη διαμόρφωσή της ταυτότητας της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της νέας υενάλης Ευρώπης. Και σε αυτή 

τη διαμόρφωση πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε.


