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Αθήνα,     04-03-2019 

Ευημερία και Ισότητα  
σε μια Βιώσιμη Ευρώπη 

 



Η Ευρώπη σε   

Κρίσιμο Σταυροδρόμι 

   ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ 



     Πηγή: BBC, Europe and nationalism: A country-by-country guide, Sept. 2018 

 

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Αναγκαία 



 118 εκατ. (20,3%) πολίτες της ΕΕ βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

 

 Αυξήθηκε στο 10% το ποσοστό εργαζομένων με 

εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας 

 

 1,4 θέσεις εργασίας χάθηκαν μεταξύ 2007-2015 

 

 Ανω του 18% των νέων 25-29 ετών δεν 

εργάζεται, δεν σπουδάζει και δεν παρακολουθεί 

προγράμματα      κατάρτισης 

 

 50 εκατ. άτομα πλήττονται από ενεργειακή 

φτώχεια 

 

 19% των Ευρωπαίων εκτίθενται σε επικίνδυνα 

αιωρούμενα σωματίδια και 30% εκτίθενται σε 

«κακό» όζον (Ο3) 

 

 80% των περιπτώσεων καρδιοπάθειας, 

εγκεφαλικών καθώς και καρκίνου των πνευμόνων 

συνδέονται με τη ρύπανση του αέρα  

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Αναγκαία 



 

 Ανω του 1/3 των Ευρωπαίων (περίπου 175 εκατ.) 

βιώνουν έντονη οικονομική ανασφάλεια 

 

  

 Σχεδόν  40% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 

απρόσμενα έξοδα 

 

 

 Περίπου 10%  του Ευρωπαϊκού πληθυσμού 

πλήττεται από επισιτιστική ανασφάλεια 

 

 

 Η κινητικότητα των κοινωνικών τάξεων μεταξύ 

γενεών είναι χαμηλότερη στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ  

 

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Αναγκαία 



 

 Το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο  

διαθέσιμο εισόδημα στην ΕΕ έλαβε 5,2 φορές 

περισσότερο εισόδημα από το 20% του 

πληθυσμού με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα 

 

 Το 5% των πλουσιότερων Ευρωπαίων κατέχει το 

40% του συνολικού ιδιωτικού πλούτου.  

 

Μεσαία-χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα του δυτικού κόσμου 

Οι παγκοσμίως πλουσιότεροι του 

δυτικού κόσμου (1%) 

Ο Ελέφαντας στο Δωμάτιο … 

Πηγή : Milanovic, 2018  

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Αναγκαία 



    147 πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν περίπου το 40% 

του παγκόσμιου πλούτου 

 

Τα τελευταία 26 χρόνια, απορρίφθηκαν μόνο 25 από τα 

6.493 αιτήματα εξαγορών 

 

Το 8% του παγκόσμιου πλούτου βρίσκεται σε 

φορολογικούς παραδείσους  

 

 €6 τρισεκ. (80% του πλούτου) στην ΕΕ είναι σε 

offshores & παραμένει αφορολόγητο 

  Θετική: 43% 

Ουδέτερη & Αρνητική: 56% 

Γενικά, η εικόνα που έχετε για την Ε.Ε. είναι θετική, ουδέτερη ή αρνητική; (%) 

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο 2018 

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Αναγκαία 



Η Ευρώπη σε   

Κρίσιμο Σταυροδρόμι 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Ευημερία για όλους και όχι για λίγους 

 

 

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Εφικτή 

 

 

 Μια Ευρώπη  Δημοκρατική και Συμμετοχική 

 

 Μια Ευρώπη Δίκαιη 

 

 Μια Ευρώπη Οικολογική 
 

 

 

 

 

 Μια Ευρώπη Βιώσιμη 
 

 



 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Ένας Ρεαλιστικός Οδικός Χάρτης 

 

 

 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Εφικτή 

 
Κυβερνητικές Δεσμεύσεις: 

 

 Στρατηγική Λισαβώνας (Μάρτιος 2000) 

 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Goteborg (2001) 

 

 Υπογραφή Στόχων Bιώσιμης Ανάπτυξης  OHE (2015) 

 

 

 

 Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 



 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Εφικτή 

 

 
Τρείς Αλληλένδετες Διαστάσεις για τη Χάραξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

 

 

… με τολμηρή μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης 



 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Εφικτή 



 Μια άλλη Ευρώπη είναι  Εφικτή 

ΣΗΜΕΡΑ       ΑΥΡΙΟ 

Πέντε  Ενότητες Δράσης 

 

 

 110 Υλοποιήσιμα Μέτρα Πολιτικής 

 

Πέντε Ενότητες Δράσης 



 Ισχυρή συμμετοχική Δημοκρατία από το τοπικό έως το Ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης  

 

 Προώθηση διαφάνειας στις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το κοινοβουλευτικό έργο, 

τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, την εταιρική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση των 

καταναλωτών 

 

 Πλήρης ισότητα των φύλλων όσον αφορά δικαιώματα, αμοιβές και συμμετοχή στην πολιτική 

και στην οικονομία 

 

 Ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα και ΜΜΕ 

 

 Καταπολέμηση ηλεκτρονικής παραπληροφόρησης και διάδοσης ψευδών ειδήσεων  

 

   Ενίσχυση συνδικάτων, συλλογικών διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσεων 

 

   Ενίσχυση υφιστάμενης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ρόλο και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

 110 Μέτρα Πολιτικής 
 

 
1. Ενδυνάμωση των Πολιτών 

Σθεναρή δημοκρατία 

Ενεργοί κοινωνικοί εταίροι & ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις 

Ζωντανός και ευρύς χώρος δράσης για την κοινωνία των πολιτών 

 



 Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και Διαβατήριο Εταιρικής Ευθύνης για 

μεγάλες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά 

 

 Δημιουργία Ευρωπαϊκής  Αρχής για το οικονομικό και φορολογικό έγκλημα 

 

 Ψηφιακός φόρος 

 

 Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών  

 

 Φόρος επί καθαρών περιουσιακών στοιχείων μεγάλων επιχειρήσεων 

 

 Εκπροσώπηση Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια Τραπεζών 

 

 Ευρωπαϊκός δημόσιος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

 110 Μέτρα Πολιτικής 
 

 
  

2. Αναμορφώνοντας τον Καπιταλισμό 
Μια πολυσχιδής, διαφοροποιημένη οικονομία 

Υπεύθυνη και βιώσιμη εταιρική ευθύνη 

Αποτελεσματική είσπραξη φόρων από τις εταιρείες 

Ένας υπεύθυνος χρηματοπιστωτικός τομέας χωρίς αποκλεισμούς 

Τεχνολογική εξέλιξη προς όφελος όλων 

 

 



 Ευρωπαϊκό σχέδιο κατά της φτώχειας: μείωση αριθμού ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 25 εκατομμύρια έως το 2030, και κατά 50 

εκατομμύρια επιπλέον με ορίζοντα το 2050 

 

 Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, με στόχο τον περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών 

της φτώχειας στα παιδιά 

 

 Ευρωπαϊκή Εγγύηση Εργασίας & Κατάρτισης για μακροχρόνια άνεργους 

 

 Πολιτικές για προσιτή, κοινωνική και δημόσια στέγαση  

 

 Οδηγία-πλαίσιο για ελάχιστο κατώτατο εισόδημα 

 

 Υιοθέτηση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για δίκαιες, διαφανείς και συγκλίνουσες αμοιβές 

 

 Πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών 

 

 Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 

 110 Μέτρα Πολιτικής 
 

 
  

3. Κοινωνική Δικαιοσύνη 
Σθεναρή δημοκρατία. Μια Ευρώπη χωρίς φτώχεια 

Καλές θέσεις εργασίας και αμοιβές για όλους 

Ισότητα των φύλων Μια ανοιχτή κοινωνία για όλους 

Καμία περιοχή να μη μείνει στο περιθώριο 

 

 



 
 Ενσωμάτωση  κοινωνικο-οικολογικής διάστασης σε πολιτικές και διαδικασίες διακυβέρνησης 

 

 Περιορισμός οικολογικών κινδύνων 

  

 Εναρμόνιση κοινωνικής και οικολογικής προόδου 

 

 «Δίκαιη Μετάβαση» σε μια Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα 

 

 Βιώσιμες κλαδικές βιομηχανικές πολιτικές 

 

 Βιώσιμη αγροτική πολιτική ανά γεωγραφική περιοχή 

 

 

 110 Μέτρα Πολιτικής 

 

 
4. Κοινωνικο-οικολογική πρόοδος 

Μια «Δίκαιη Μετάβαση» 

Ένα κοινωνικο-οικολογικό κράτος 

 



 Συντονισμός πολιτικών για αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών 

 

 Ευρωπαϊκός φόρος περιουσίας 

 

 Δημιουργία κεντρικού δημοσιονομικού μηχανισμού  αντασφάλισης έναντι της ανεργίας 

 

 Δημιουργία κεντρικού δημοσιονομικού μηχανισμού  προστασίας των επενδύσεων με την 

υποστήριξη του ESM 

 

 Χρηματοδότηση βιώσιμης μετάβασης, έκδοση πράσινων και κοινωνικών ομολόγων από 

Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 110 Μέτρα Πολιτικής 

και…. 

5. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αλλαγή  
Μια βιώσιμη Ευρωζώνη 

Χρηματοδότηση της βιώσιμης μετάβασης 

Βιώσιμη Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση



 Μια Τολμηρή Μεταρρύθμιση της  

Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης  

 

 

 

 

 

ΣΎΜΦΩΝΟ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεσμευτικοί Στόχοι 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

(ΠΒΠ- 3έτη) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

(ΠΒΠ- ετήσια) 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ 

ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030   

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ελλάδα : 8  Στόχοι 
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

1. Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης (SDGs 9, 8) 

2. Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς 

εργασίας για όλους (SDG 8) 

3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

και διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας (SDGs 1, 2, 3) 

4. Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους (SDGs 5, 10) 

5. Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση (SDG 4) 

6. Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του 

φυσικού κεφαλαίου ως βάση για κοινωνική ευημερία και τη 

μετάβαση μία οικονομία χαμηλού άνθρακα (SDGs 6, 7, 11, 12, 

13, 14, 15) 

7. Οικοδόμηση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και διαφανών 

θεσμών (SDGs 16, 17) 

8. Ενίσχυση ανοικτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών 

και προώθηση συνεργασιών (SDGs 16, 17) 

 



ΣΤΟΧΟΣ 

 
Η συμβολή στην προγραμματική σύγκλιση  

όλων των Ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων για μια  

δημοκρατική, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη  

που θα μάχεται έμπρακτα  

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας όλων των πολιτών της 

 

Ευημερία και Ισότητα  
σε μια Βιώσιμη Ευρώπη 

 


