
 

 

 

Έμφαση στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση - 29/05/2013 

 

 

Συστάσεις για τις 23 χώρες της ΕΕ, καθώς και την ευρωζώνη, οι 

οποίες παρέχουν κατευθύνσεις για τις δημοσιονομικές και 
οικονομικές πολιτικές το διάστημα 2013-14 

 
Οι συστάσεις ανά χώρα διατυπώνονται από την Επιτροπή μετά από 

αυστηρή οικονομική ανάλυση κάθε χώρας μέλους της ΕΕ, με βάση τα 
σχέδια δημοσιονομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε 

κάθε χώρα τον Απρίλιο. 
Οι συστάσεις, οι οποίες δεν ισχύουν για τις χώρες που έχουν ενταχθεί σε 

πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα, η 
Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος, λαμβάνουν υπόψη την οικονομική 

κατάσταση κάθε χώρας και αποσκοπούν στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας. 
Οι συστάσεις είναι μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζει η Επιτροπή για 

να βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση, να μειώσει την ανεργία 

και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη. 
Από συνολική αξιολόγηση  της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα 

συνάγεται ότι οι περισσότερες χώρες μειώνουν τα δημοσιονομικά τους 

ελλείμματα και εφαρμόζουν μέτρα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, ορισμένες χώρες θα πρέπει να κινηθούν με 

ταχύτερους ρυθμούς. 
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Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν επίσης να ενισχύσουν τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας, με έμφαση στην απασχόληση 
των νέων. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 

αλλαγές στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία θα διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε οι επιχειρήσεις να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, 

ενώ θα πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, 
την καινοτομία και την επάρκεια των ενεργειακών πόρων. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης 
γενικέςσυστάσεις για την ευρωζώνη  και έλαβε αρκετές αποφάσεις στο 

πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος . 
 

Επόμενα βήματα 
 

Οι συστάσεις αποτελούν μέρος του "Ευρωπαϊκού εξαμήνου", δηλαδή του 
ετήσιου κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, κατά τη 

διάρκεια του οποίου οι κυβερνήσεις της ΕΕ συνεργάζονται για τους 
προϋπολογισμούς και τις οικονομικές τους πολιτικές, με βάση γενικές 

προτεραιότητες που προτείνει η Επιτροπή. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τις συστάσεις αυτές κατά τη σύνοδο 
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου. Μόλις οι συστάσεις 

εγκριθούν τον Ιούλιο, κάθε χώρα θα αναλάβει να τις ενσωματώσει στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και στα σχέδια οικονομικής μεταρρύθμισης 

για το διάστημα 2013-14. 
Η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ θα 

παρακολουθούν στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα 
εφαρμόζει τα εν λόγω μέτρα. 
 
 

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm 
 

Έρευνα 2013 για την ανάπτυξη : 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_el.pdf  
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