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Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 

Η Επιτροπή προτείνει ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση µε σκοπό την τόνωση της ζήτησης 
και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην 
ευρωπαϊκή οικονοµία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήµερα ένα εκτενές σχέδιο για να 
δώσει ώθηση στην Ευρώπη ώστε να ανακάµψει από την παρούσα 
οικονοµική κρίση. Το σχέδιο ανάκαµψης στηρίζεται σε δύο 
αλληλοενισχυόµενους βασικούς άξονες: πρώτον, σε βραχυπρόθεσµα µέτρα 
για την τόνωση της ζήτησης, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης. ∆εύτερον, σε «έξυπνες επενδύσεις», ώστε 
να εξασφαλισθεί υψηλότερη ανάπτυξη και βιώσιµη ευηµερία 
µακροπρόθεσµα. Το σχέδιο προβλέπει την παροχή έγκαιρων, στοχευµένων 
και προσωρινών φορολογικών κινήτρων ύψους περίπου 200 δισ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σε 1,5% του κοινοτικού ΑΕΠ, τόσο από τους 
προϋπολογισµούς των κρατών µελών (περίπου 170 δισ. ευρώ ή 1,2% του 
ΑΕΠ) όσο και από τους προϋπολογισµούς της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (περίπου 30 δισ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ).Κάθε κράτος 
µέλος καλείται να λάβει σηµαντικά µέτρα προς όφελος των πολιτών του αλλά 
και της Ευρώπης συνολικά. Το σχέδιο ανάκαµψης θα ενισχύσει και θα 
επιταχύνει τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρµόζονται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Προβλέπει την ανάληψη δράσης σε ευρεία κλίµακα από την EE 
και τα κράτη µέλη ώστε να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και η βιοµηχανία και να 
ενισχυθούν ιδιαίτερα οι πλέον ευάλωτοι. Προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για 
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και της καινοτοµίας, σε 
κλάδους όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία και οι κατασκευές. Το σχέδιο 
ανάκαµψης υποβάλλεται µε σκοπό να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την 
αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και να δηµιουργηθούν συγχρόνως 
απολύτως αναγκαίες θέσεις απασχόλησης, π.χ. µέσω στρατηγικών 
επενδύσεων σε κτίρια και τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε: «Σε έκτακτες περιστάσεις 
χρειάζονται έκτακτα µέτρα. Οι θέσεις απασχόλησης και η ευηµερία των πολιτών µας 
βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει στην πραγµατική οικονοµία 
τον άνευ προηγουµένου συντονισµό που έχει εξασφαλίσει στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. Το προτεινόµενο σχέδιο ανάκαµψης είναι µεγαλεπήβολο και ρηξικέλευθο, 
και συγχρόνως στρατηγικό και βιώσιµο.  Στηρίζεται στις προτάσεις που υπέβαλε η 
Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου, οι οποίες αποτελούσαν ένα πρώτο σκαρίφηµα για 
δράση πέραν της στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην περίοδο κρίσης που 
διανύουµε, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
πραγµατική οικονοµία. Με χαρά µου διαπιστώνω ότι ήταν και είναι η πηγή 
έµπνευσης των δράσεων που εξήγγειλαν έκτοτε τα κράτη µέλη.» 
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Ο Πρόεδρος πρόσθεσε: «Το πρόγραµµα ανάκαµψης µπορεί να διατηρήσει 
εκατοµµύρια θέσεις εργασίας βραχυπρόθεσµα. Μπορεί να µετατρέψει την κρίση σε 
ευκαιρία, ώστε να δηµιουργήσουµε καθαρή ανάπτυξη και περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στο µέλλον. Τα έγκαιρα, στοχευµένα και προσωρινά 
φορολογικά κίνητρα που προσφέρει θα βοηθήσουν την οικονοµία µας να 
ορθοποδήσει στο πλαίσιο του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι έξυπνες 
επενδύσεις στις δεξιότητες και τις τεχνολογίες του αύριο θα επιταχύνουν την πρόοδο 
της Ευρώπης στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση ώστε να καταστεί µια δυναµική οικονοµία χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα για τον 21ο αιώνα. Εάν η Ευρώπη αναλάβει δράση µε αποφασιστικότητα 
για την εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης, µπορούµε να επιστρέψουµε στην οδό της 
βιώσιµης ανάπτυξης και να εξοφλήσουµε τα βραχυπρόθεσµα κρατικά δάνεια. Εάν 
αδρανήσουµε τώρα, αντιµετωπίζουµε το φάσµα ενός φαύλου κύκλου ύφεσης µε 
πτώση της αγοραστικής δύναµης και των φορολογικών εσόδων, αύξηση της 
ανεργίας και διαρκή µεγέθυνση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων». 

Φορολογικά κίνητρα ίσα προς 1,5% του ΑΕΠ 
Το σχέδιο ανάκαµψης θα επιστρατεύσει κάθε µέσο για την προώθηση των 
αναγκαίων πολιτικών. Περιλαµβάνει συντονισµένα φορολογικά κίνητρα ύψους 
περίπου 200 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ εκ των οποίων περίπου 170 δισ. ευρώ 
(1,2% του ΑΕΠ) σε επίπεδο κρατών µελών υπό µορφή δράσεων καλυπτόµενων από 
τους προϋπολογισµούς τους και περίπου 30 δισ. ευρώ (0,3% του ΑΕΠ) υπό µορφή 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ καλυπτόµενης από τον προϋπολογισµό και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα κίνητρα θα εντάσσονται στο πλαίσιο του 
συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως την 
ευελιξία που προσφέρει το σύµφωνο. Τα κράτη µέλη που θα θέσουν σε εφαρµογή 
δέσµες µέτρων ανάκαµψης θα ωφεληθούν µε δύο τρόπους: θα τονώσουν τη ζήτηση 
στις δικές τους οικονοµίες, αφενός, και θα τονώσουν τη ζήτηση σε άλλα κράτη µέλη, 
αφετέρου, δίνοντας έτσι µεγάλη ώθηση στους δικούς τους εξαγωγείς. Η ανάληψη 
συντονισµένης δράσης θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα και θα αποφύγει τα 
προβλήµατα µιας τµηµατικής προσέγγισης. 

Ως µέρος της συµβολής της EE σε αυτά τα φορολογικά κίνητρα, το σχέδιο προτείνει 
την επιτάχυνση της καταβολής ποσών [έως 6,3 δισ. ευρώ] από τα διαρθρωτικά και 
κοινωνικά ταµεία. Για να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις στον τοµέα της ενέργειας και η 
ευρυζωνική υποδοµή η Επιτροπή θα διαθέσει άλλα 5 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-
2010. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αυξήσει τις ετήσιες παρεµβάσεις της στην 
ΕΕ κατά 15 δισ. ευρώ περίπου το 2009 και κατά ένα ανάλογο ποσό το 2010.  

Προστασία και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών 
από τις χειρότερες συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Θα είναι οι πρώτοι που 
θα πληγούν από αυτήν είτε ως εργαζόµενοι, είτε ως νοικοκυριά, είτε ως 
επιχειρηµατίες. 

Η Επιτροπή προτείνει να απλουστευθούν τα κριτήρια για τη στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, να γίνει αναπρογραµµατισµός των δαπανών και να 
αυξηθούν οι προκαταβολές από τις αρχές του 2009, ούτως ώστε τα κράτη µέλη να 
αποκτήσουν νωρίτερα πρόσβαση σε ποσό έως 1,8 δισ. ευρώ µε σκοπό να 
ενισχυθούν οι ενεργές πολιτικές στην αγορά εργασίας, να επανεστιαστεί η 
παρεχόµενη στήριξη στους πλέον ευάλωτους, να ενταθούν τα µέτρα για την αύξηση 
των δεξιοτήτων και όπου είναι απαραίτητο να προτιµηθεί η χρηµατοδότηση  σχεδίων 
εξ ολοκλήρου από την Κοινότητα για την περίοδο αυτή. 
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Θα διατεθεί επίσης ποσό έως 4,5 εκατ. ευρώ από το ταµείο συνοχής παράλληλα µε 
άλλα µέτρα για την επιτάχυνση της εφαρµογής µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, 
πράγµα που επίσης θα συµβάλει στην προστασία και τη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης. 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠΠ) θα 
επανεξεταστεί ώστε να ενεργεί ταχύτερα, και το πεδίο δράσης του θα επεκταθεί µε 
σκοπό να διατηρήσουν οι εργαζόµενοι τις θέσεις εργασίας που έχουν ή να βρουν 
νέες. Επίσης θα επανεξεταστεί και ο προϋπολογισµός του ΕΤΠΠ. 

Για να δηµιουργηθεί ζήτηση για εργαζοµένους το σχέδιο καλεί τα κράτη µέλη να 
µελετήσουν το ενδεχόµενο µείωσης των εργοδοτικών κοινωνικών εισφορών για τα 
χαµηλότερα εισοδήµατα, ενώ καλεί το Συµβούλιο να εκδώσει, πριν από το Εαρινό 
Συµβούλιο του 2009, την προτεινόµενη οδηγία για τη µόνιµη µείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ για υπηρεσίες εντάσεως εργασίας. 

Έξυπνες επενδύσεις 
Το σχέδιο ανάκαµψης περιλαµβάνει λεπτοµερείς προτάσεις για τη δηµιουργία 
εταιρικών σχέσεων µεταξύ του δηµόσιου τοµέα – µε τη χρησιµοποίηση κονδυλίων 
της EE, της ΕΤΕπ και των κρατών µελών – και των ιδιωτικών τοµέων για την 
προώθηση των καθαρών τεχνολογιών µέσω της υποστήριξης της καινοτοµίας: 
µεταξύ των προτάσεων περιλαµβάνεται µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα 
«πράσινα αυτοκίνητα» που θα χρηµατοδοτηθεί συνολικά µε τουλάχιστον 5 δισ. 
ευρώ, µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ και η πρωτοβουλία «εργοστάσια του µέλλοντος» που 
υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει 1,2 δισ. ευρώ. 

Σε κάθε σηµείο του σχεδίου ανάκαµψης δίνεται έµφαση στις «έξυπνες επενδύσεις». 
Η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην (επανα)κατάρτιση βοηθά τους 
εργαζοµένους να διατηρήσουν τις εργασίες τους ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας συγχρόνως την παραγωγικότητα. Οι επενδύσεις στις 
υποδοµές και την ενεργειακή απόδοση διατηρούν τις θέσεις εργασίας στον 
κατασκευαστικό τοµέα, συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και αυξάνουν την 
αποτελεσµατικότητα. Οι επενδύσεις στα καθαρά αυτοκίνητα συµβάλλουν στην 
προστασία του πλανήτη και εξασφαλίζουν το προβάδισµα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε µια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. 

Το σχέδιο ανάκαµψης στηρίζεται στην «Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις» 
προκειµένου να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια σε όλες τις ΜΜΕ, όπως, µεταξύ 
άλλων, µε την κατάργηση της υποχρέωσης των µικροεπιχειρήσεων να καταρτίζουν 
ετήσιους λογαριασµούς, µε τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στους δηµόσιους 
διαγωνισµούς και µε την επιβολή στις δηµόσιες αρχές της υποχρέωσης να εξοφλούν 
τα τιµολόγια εντός ενός µηνός. 

Το σχέδιο ανάκαµψης περιλαµβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες για την εφαρµογή 
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων µε τρόπο που εξασφαλίζει τη µέγιστη 
δυνατή ευελιξία για την αντιµετώπιση της κρίσης διατηρώντας συγχρόνως έναν 
ανταγωνισµό επί ίσοις όροις. Σε αυτά τα νέα µέτρα περιλαµβάνεται µια δέσµη 
µέτρων απλούστευσης µε σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, µια προσωρινή αύξηση του επιτρεπόµενου «ορίου περιοχής ασφαλείας 
(safe harbour threshold)» στα 2,5 εκατ. ευρώ για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και, 
επίσης προσωρινά, η διεύρυνση των περιθωρίων που διαθέτουν τα κράτη µέλη 
όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων για δάνεια σε επιχειρήσεις. 



4 

Μια ισορροπηµένη και διαφοροποιηµένη προσέγγιση 
Σκοπός της πρότασης για την παροχή φορολογικού κινήτρου είναι να εξασφαλισθεί 
η συµµετοχή όλων των κρατών µελών, χωρίς όµως να αναγκάζονται να 
ακολουθήσουν όλα την ίδια προσέγγιση, η οποία δεν θα έφερνε εξάλλου 
αποτέλεσµα, δεδοµένων των διαφορετικών σηµείων εκκίνησης των κρατών µελών 
(βλ. IP/08/1617 για τις φθινοπωρινές οικονοµικές προβλέψεις της Επιτροπής). Τα 
κράτη µέλη που εκµεταλλεύθηκαν περιόδους ευνοϊκής οικονοµικής συγκυρίας για να 
σταθεροποιήσουν τα δηµόσια οικονοµικά τους έχουν τα περισσότερα περιθώρια 
ελιγµών. 

Το επίπεδο των προσφερόµενων οικονοµικών κινήτρων είναι εξισορροπηµένο. 
Αφενός, είναι αρκετά υψηλό ώστε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον περιορισµό 
της ανεργίας και στη διάσωση εκατοµµυρίων ΜΜΕ από την κρίση και, αφετέρου, δεν 
δηµιουργεί επίπεδα µόνιµης χρέωσης που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν 
µακροπρόθεσµα την οικονοµική βάση της Ευρώπης και να έχουν ως αποτέλεσµα 
µαζική ανεργία στο µέλλον. 

Το κίνητρο προβλέπεται ότι θα έχει περιορισµένη διάρκεια, µετά το πέρας της οποίας 
τα κράτη µέλη πρέπει να αναστρέψουν την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής 
κατάστασης. Θα κληθούν να αναφέρουν λεπτοµερώς µε ποιο τρόπο προτίθενται να 
επιτύχουν τον στόχο αυτό και να εξασφαλίσουν την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα 
στα επικαιροποιηµένα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης που πρέπει να 
υποβληθούν έως τα τέλη του 2008. 

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Προκειµένου να επισπευσθεί και να ενισχυθεί η ανάκαµψη της οικονοµίας, και για να 
αποφευχθούν µελλοντικές κρίσεις, το σχέδιο ανάκαµψης της Επιτροπής προβλέπει 
επίσης φιλόδοξες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
µεµονωµένων κρατών µελών. Ορισµένες από αυτές τις µεταρρυθµίσεις θα είναι 
συµπληρωµατικές του φορολογικού κινήτρου για την τόνωση της ζήτησης, για 
παράδειγµα µέσω της στήριξης της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών ή της 
βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των αγορών. Οι κατάλληλες διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις σε συνδυασµό µε έξυπνες επενδύσεις θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη, 
οικοδοµώντας πάνω στην πρόοδο που ήδη σηµειώθηκε στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας, να βελτιώσουν την υποκείµενη ανταγωνιστικότητά τους 
και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ώστε να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν 
λάβει και να δηµιουργήσουν µια πλατφόρµα διατηρήσιµης ανάπτυξης. 

Το σχέδιο ανάκαµψης ενισχύει µέσα µε τα οποία εξασφαλίζεται ότι τα κράτη µέλη θα 
τηρήσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στα «κεφάλαια ανά χώρα», τα οποία εκδίδει 
η Επιτροπή κάθε χρόνο στις 16 ∆εκεµβρίου ως µέρος της ετήσιας δέσµης της για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, θα γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος 
µέλος και θα περιλαµβάνονται επιπρόσθετες προτάσεις σχετικά µε συγκεκριµένες 
συστάσεις για κάθε χώρα τις οποίες η Επιτροπή θα καλέσει το Εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο να εγκρίνει. Η έγκριση αυτή θα σηµαίνει ότι οι ηγέτες της EE συµφωνούν 
συλλογικά όσον αφορά τι πρέπει να πράξει κάθε κράτος µέλος ατοµικά για την 
εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα των 
δηµόσιων οικονοµικών µεσοπρόθεσµα, και ιδίως µέσω της επιτάχυνσης των 
µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 
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Εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης 
Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες των κρατών και κυβερνήσεων που θα συµµετάσχουν 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 11ης-12ης ∆εκεµβρίου να εγκρίνουν το σχέδιο 
ανάκαµψης και να επιδείξουν αποφασιστικότητα για την ανάληψη κοινής δράσης µε 
έντονα συντονισµένο τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρώπη θα µπορέσει να 
διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο ώστε να αναληφθεί αποφασιστική 
δράση για την υποστήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, όπως ακριβώς ο ηγετικός 
ρόλος που διαδραµάτισε στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών αγορών είχε ως 
αποτέλεσµα τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής της Οµάδας των 
Είκοσι στην Ουάσιγκτον στις 15 Νοεµβρίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/08/735. 

Το πλήρες κείµενο του σχεδίου ανάκαµψης θα δηµοσιευθεί το ταχύτερο δυνατό στην 
ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm 


