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ηόρνο ηνπ άξζξνπ είλαη ε θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δεθαεηνύο εθαξκνγήο ηεο Αλνηθηήο Μεζόδνπ 

πληνληζκνύ (ΑΜ)γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο (2000-2010) 

θαη ε δηεξεύλεζε ησλ κειινληηθώλ πξννπηηθώλ ηεο ζην πιαίζην ηεο λέαο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

«Επξώπε 2020». Από ηελ αλάιπζε εγείξνληαη δύν βαζηθά επηρεηξήκαηα. Πξώηνλ, ε Επξσπατθή 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε απέηπρε ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ πνπ είρε ζέζεη γηα 

«δξαζηηθή κείσζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ κέρξη ην 2010», αθνύ ηα θαηλόκελα 

απηά όρη κόλν δε κεηώζεθαλ αιιά εληάζεθαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Η ζπλεηζθνξά ηεο πεξηνξίζηεθε 

ζην «γλσζηαθό» επίπεδν, ζηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθώλ θαη ζηελ  πξνώζεζε ηεο 

ακνηβαίαο κάζεζεο. Οη βαζηθνί ιόγνη ηεο απνηπρίαο απνδίδνληαη ζην ηδηαίηεξα ρακειό πνιηηηθό πξνθίι 

πνπ δόζεθε ζηε δηαδηθαζία ζε ζύγθξηζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε, ηδηαίηεξα ζην 

πιαίζην ηεο αλαζεσξεκέλεο Ληζζαβόλαο (2005-2010) θαη ζηηο εγγελείο αδπλακίεο ηεο ΑΜ σο «ήπηαο» 

κεζόδνπ δηαθπβέξλεζεο. Δεύηεξνλ, ην κέιινλ ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

πξνκελύεηαη αζαθέο θαη αβέβαην. Παξά ην γεγνλόο όηη ζε πξώηε αλάγλσζε ε λέα Επξσπατθή ηξαηεγηθή 

«Επξώπε 2020» επαλαθέξεη, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο ξεηνξηθήο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζην επίθεληξν ηεο Επξσπατθήο πνιηηηθήο αηδέληαο, ζεζπίδνληαο γηα πξώηε 

θνξά πνζνηηθνύο ζηόρνπο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο, εμσγελείο παξάγνληεο 

όπσο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε επηκνλή ηεο ΕΕ ζε λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο επηινγέο, αιιά θαη 

εγγελείο αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν δηαθπβέξλεζεο  ηεο λέαο δηαδηθαζίαο, θαζηζηνύλ εμαηξεηηθά 

ακθίβνιε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο.   
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«Από ηη Λιζζαβόνα ζηην Δςπώπη 2020: 

Μια κπιηική αξιολόγηζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Κοινωνική Ένηαξη» 

 

Διζαγωγή 

 

Η Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ ηνπ Επξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβόλαο 

ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2000, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε σο επηκέξνπο ζηόρν ηελ επίηεπμε 

"κεγαιύηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο". Μεηά από ηελ πξόζθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

αλάιεςε δξάζεο ζην επίπεδν ηεο ΕΕ "ώζηε λα γίλεη απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ηελ 

εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο" (παξάγξαθνο 32) δεκηνπξγήζεθε ε Αλνηθηή Μέζνδνο 

πληνληζκνύ (ΑΜ) ζηελ θνηλσληθή έληαμε ή επξύηεξα γλσζηή σο Επξσπατθή 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε.  

 

ήκεξα, έληεθα ρξόληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Κνηλσληθή  Έληαμε, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο όζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ αιιά θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο 

ζην πιαίζην ηεο λέαο δεθαεηνύο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ Επξώπε 2020, βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη πνιηηηθνύ δηαιόγνπ.  

 

ηόρνο ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ δηάινγν απηό. ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δεθαεηνύο εθαξκνγήο Επξσπατθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε  ζην  πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο 

(2000-2010). Τπνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε όηη είλαη ιάζνο λα αληηκεησπίδεηαη ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο κε εληαίν ηξόπν θαη όηη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ ππάξμεη δύν «θνηλσληθέο Ληζζαβόλεο» (social Lisbons) (Daly, 

2007, 2010, Zeitlin 2010), ε αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. ην πξώην εμεηάδεηαη ε 

αλάπηπμε ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ζην πιαίζην ηεο 

«Ληζζαβόλαο Ι (2000-2005), ελώ ζην δεύηεξν απνηηκώληαη θξηηηθά νη αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο «Ληζζαβόλαο ΙΙ» (2006-2010). 
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Σέινο, ζην ηξίην κέξνο δηαηππώλνληαη θάπνηεο πξώηεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Επξώπε 2020 (2010-2020).   

 

1. Η Δςπωπαϊκή Σηπαηηγική για ηην Κοινωνική Ένηαξη ζηο πλαίζιο ηηρ 

Σηπαηηγικήρ ηηρ Λιζζαβόναρ Ι (2000-2006) 

 

Όπσο είλαη επξύηεξα γλσζηό, ε «απζεληηθή» ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο (Ληζζαβόλα Ι, 

2000) έζεζε έλα επξύ ζηξαηεγηθό πξόγξακκα κε ζηόρν λα θαηαζηεί ε ΕΕ κέρξη ην 2010 

«ε πην δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλώζεο ζην θόζκν, ηθαλή γηα βηώζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιύηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή» (European Council, 2000). Σν πξόγξακκα απηό ζεκειηώζεθε ζηελ 

ηδέα ελόο «ηξηπηύρνπ πνιηηηθήο» κε ηελ ίδηα βαξύηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ηελ 

πνιηηηθή απαζρόιεζεο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Η θνηλσληθή ζπλνρή (κέζσ ηεο 

εμάιεηςεο ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ), απνηέιεζε καδί κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο ηξεηο πξσηαξρηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ θηιόδνμνπ απηνύ δεθαεηνύο πξνγξάκκαηνο (Ferrera et al, 2002, Begg and 

Berghman 2002, Zeitlin, 2010). 

 

Από ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο, ε Ληζζαβόλα Ι ζεκαηνδόηεζε δύν 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο: (α) κηα ζπκθσλία γηα ην ζπληνληζκό ησλ πνιηηηθώλ ησλ ΚΜ 

ελάληηα ζηε θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη (β) ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε 

ηεο Αλνηθηήο Μεζόδνπ πληνληζκνύ (ΑΜ), σο λένπ εξγαιείνπ δηαθπβέξλεζεο γηα ην 

ζπληνληζκό ησλ πνιηηηθώλ ησλ ΚΜ απηόλ ηνλ ηνκέα πνιηηηθήο (Daly, 2010:17). Η ΑΜ 

είλαη θαηλνηόκα σο κνξθή δηαθπβέξλεζεο ηεο ΕΕ θαη σο κέζνδνο εθαξκνγήο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαη βαζίδεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ησλ ΚΜ 

γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ επξσπατθώλ ζηόρσλ θαη ζε κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο κάζεζεο (Zeitlin, 2010:132). Ωο κηα κνξθή "ήπηαο" λνκνζεζίαο απνηειεί έλα 

κέζν δηάδνζεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη επίηεπμεο κεγαιύηεξεο ζύγθιηζεο πξνο ηνπο 

θύξηνπο ζηόρνπο ηεο ΕΕ» (Επξσπατθό πκβνύιην, 2000). Σα θξάηε κέιε ζπκθσλνύλ ζε 

έλα ζύλνιν κε δεζκεπηηθώλ θνηλώλ ζηόρσλ, πξνεηνηκάδνπλ ζε ηαθηηθή βάζε εζληθά 

ζρέδηα δξάζεο όπνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπλνιηθό πνιηηηθό ηνπο ζρεδηαζκό γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ θνηλώλ ζηόρσλ, ζηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή αμηνινγεί ηα εζληθά ζρέδηα 

δξάζεο θαη ηα δεκνζηεύεη κε ηελ κνξθή Κνηλώλ Εθζέζεσλ ηεο Επηηξνπήο θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, θαη, ηέινο, αλαπηύζζεηαη έλα ζύλνιν θνηλώλ δεηθηώλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ, ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ηε δεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ 

ζύγθιηζεο (Daly, 2007:4). Η αλάπηπμε ελόο θνηλνύ «ιόγνπ» (discourse), κηαο θνηλήο 

νξνινγίαο, αληηιήςεσλ θαη αξρώλ πνιηηηθήο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο (Borras θαη Jacobsson, 2004:196), ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Radaelli 

(2003:8) "κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ξαληάξ αλαδήηεζεο ιύζεσλ θαη λέαο 

εθαξκνζκέλεο γλώζεο». 

 

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ΑΜ ζηελ θνηλσληθή έληαμε (2000), πξνηεξαηόηεηα ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζεί ε ηερλνθξαηία λα ηελ ππνζηεξίμεη. Οη πξώηνη θνηλνί ζηόρνη γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε απνθαζίζηεθαλ κεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα, ζην Επξσπατθό πκβνύιην 

ηεο Νίθαηαο ην Δεθέκβξην ηνπ 2000 θαη πεξηιάκβαλαλ (α) ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ πξόζβαζε όισλ ζε πόξνπο, δηθαηώκαηα, αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, (β) ηε βνήζεηα πξνο ηνπο πην επάισηνπο (γ) ηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ 

ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη (δ) ηελ θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη 

παξαγόλησλ. Η δηθαηνινγία γηα ηε ζέζπηζε ηόζν γεληθώλ ζηόρσλ ήηαλ όηη ζα έπξεπε λα 

ιεθζνύλ ππόςε ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαζώο θαη ε 

πνηθηιία ησλ κνξθώλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί. Η πνιπδηάζηαηε θύζε ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ άθελε λα ελλνεζεί όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή ελόο επξέσο θάζκαηνο 

πνιηηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο (Ramon Pena Casas, 2009). Γηα 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο, νη ζηόρνη ηεο Νίθαηαο αληαλαθινύζαλ κηα πην 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή θαηεύζπλζε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ θαη έλα επηζπκεηό 

επξσπατθό κνληέιν πνπ δίλεη έκθαζε ζηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη ζηελ έλλνηα κηαο 

"Κνηλόηεηαο", όπνπ όινη νη άλζξσπνη είλαη ή ζα έπξεπε λα είλαη νηθνλνκηθά, πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά ελζσκαησκέλνη (Daly, 2010 : 19). Οη ζηόρνη ηεο Νίθαηαο επηβεβαηώζεθαλ 

από ην πκβνύιην ην 2002, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππνγξάκκηδαλ ηε ζεκαζία 

ηνπ θαζνξηζκνύ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ζηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, 

ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ, θαζώο θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν 

θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο. Η Επξσπατθή 
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ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ππνζηεξίρζεθε από έλα πεληαεηέο θνηλνηηθό 

πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (2002-2006), ην νπνίν απνζθνπνύζε 

ζηελ πξνώζεζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη πνιηηηθώλ, 

ηελ αληαιιαγή νξζώλ πξαθηηθώλ, θαζώο θαη ηε δηθηύσζε, ζε επίπεδν ΕΕ, ησλ ΜΚΟ θαη 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θηλδύλσλ ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. 

 

Μέρξη ην 2006 ε δηαδηθαζία απηή είρε θαηαιήμεη ζε ηξεηο γύξνπο εζληθώλ ζρεδίσλ 

δξάζεο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηα 15 παιηά θαη έλαλ γύξν από ηα 10 λέα θξάηε κέιε, έλα 

γύξν εθζέζεσλ εθαξκνγήο, 22 αμηνινγήζεηο από νκνηίκνπο (peer reviews) ησλ 

θαηλνηόκσλ πνιηηηθώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, θαζώο θαη ζηε δαπάλε πεξίπνπ 75 

εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ελίζρπαλ ηελ θαηαλόεζε 

θαη «κέηξεζε» ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ (Daly, 

2007:4). 

 

2. Η ςποβάθμιζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Κοινωνική Ένηαξη ζηο 

πλαίζιο ηηρ Λιζζαβόναρ ΙΙ (2006-2010) 

 

Από ηηο αξρέο ηνπ 2006, ε Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε άιιαμε 

ζεκαληηθά ζην πιαίζην ηεο επξύηεξεο κεηαξξύζκηζεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο. 

ην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο αμηνιόγεζεο (mid term review) αζθήζεθε νμύηαηε θξηηηθή 

ζηε Ληζζαβόλα Ι, κεηαμύ άιισλ, γηα έιιεηςε ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο, πνιιαπιόηεηα 

πξνηεξαηνηήησλ, ζηόρσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζπληνληζκνύ, γηα "ράζκα εθαξκνγήο" θαη " 

έιιεηςε απνθαζηζηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο» (Kok, 2004, European Commission, 2005). Η 

αμηνιόγεζε απηή θαηέιεμε ην 2005 ζε κηα «λέα» ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ 

Απαζρόιεζε (New Strategy for Growth and Jobs) (Ληζζαβόλα ΙΙ), όπνπ νη ηξεηο 

πξσηαξρηθνί ζηόρνη ηεο Ληζζαβόλαο I, γηα αλάπηπμε, απαζρόιεζε θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή, αλαζεσξήζεθαλ νπζηαζηηθά ζε δύν: αλάπηπμε θαη απαζρόιεζε (Stubbs θαη 

Zrinscak, 2010:166). ην πιαίζην ηεο Ληζζαβόλαο ΙΙ, νη Oινθιεξσκέλεο 
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Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρόιεζε (Integrated Guidelines 

for Growth and Jobs) ελνπνίεζαλ ηνπο Γεληθνύο Πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο (Brad Economic Policy Guidelines) κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε (Employment Guidelines), ελώ ηα Εζληθά ρέδηα Δξάζεο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε (National Action Plans for Employment) θαη ε Κνηλή Έθζεζε γηα ηελ 

Απαζρόιεζε (Joint Employment Report) κεηαηξάπεθαλ ζε ηκήκαηα ησλ λέσλ Εζληθώλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ (National Reform Programs) ησλ ΚΜ θαη ηεο Εηήζηαο 

Έθζεζεο Πξνόδνπ (Annual Progress Report) ηεο Επηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

αληίζηνηρα. Η Ληζζαβόλα II επξόθεηην λα εθαξκνζηεί κέζσ κηαο λέαο ζεηξάο εηαηξηθώλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο ΕΕ θαη ησλ ΚΜ, ζρεδηαζκέλσλ θαηά ηέηνηνλ ηξόπν πνπ λα 

κεηαθέξνπλ ηελ εζηίαζε από ην "ζπληνληζκό κέζσ πνιπκεξώλ ζπδεηήζεσλ κεηαμύ ησλ 25 

θξαηώλ κειώλ θαη ηεο Επηηξνπήο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνιηηηθήο», πξνο έλα «δηκεξή 

εηο βάζνο δηάινγν κεηαμύ ηεο Επηηξνπήο θαη ησλ ΚΜ γηα ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο ζηε βάζε 

ησλ Εζληθώλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξύζκηζεο» (European Commission, 2005). 

 

Από ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο 

εμνζηξαθίζηεθε από ηνλ ππξήλα ηεο Ληζαβόλαο ΙΙ θαη «εμνξζνινγίζηεθε» κε ηηο άιιεο 

δύν λεόηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο ΑΜ ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα - ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο - ζε κηα επξύηεξε «θνηλσληθή ΑΜ» (social OMC), κε 

θνηλνύο επξύηεξνπο αιιά θαη αλά ηνκέα ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, ππό ηνλ γεληθό ηίηιν 

«Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθήο Έληαμε» 

(Daly, 2007, Zeitlin, 2010). Ωο εθ ηνύηνπ, « ε εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ» από θεληξηθόο ζηόρνο ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβόλαο Ι, κεηαηξάπεθε ζε 

έλαλ από ηνπο ηξεηο ζηόρνπο (καδί κε ηηο ζπληάμεηο θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε) ηεο λέαο 

«εμνξζνινγηζκέλεο» δηαδηθαζίαο (Daly, 2010:19). Μηα δεύηεξε αιιαγή ήηαλ όηη ν 

ζηόρνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο γηλόηαλ πιένλ αληηιεπηόο σο ην παξαθνινύζεκα ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο, ελώ ε ζύλδεζή 

ηνπ κε ηνλ θεληξηθό ππξήλα ηεο Ληζζαβόλαο ΙΙ, δελ εμαζθαιηδόηαλ κέζσ θάπνηαο 

κνξθήο άκεζσλ δηαδηθαζηώλ ή ζπλεξγηώλ, αιιά ζην πιαίζην κηαο ακνηβαίαο 

αλαηξνθνδόηεζεο (feed in, feed out) (Daly, 2007, 2010). Οη ζηόρνη ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ζα έπξεπε λα «ηξνθνδνηνύλ» ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
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κεγέζπλζεο θαη ηεο απαζρόιεζεο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή, νη ηειεπηαίνη ζα 

«αλαηξνθνδνηνύζαλ» ηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θάηη πνπ 

βέβαηα παξέκεηλε κόλν ζηε ζεσξία θαη όρη ζηελ πξάμε (Frazer θαη Marlier, 2010). 

Αθόκε, νη ίδηνη νη ζηόρνη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο έγηλαλ «ζηελόηεξνη» θαη πεξηζζόηεξν 

επηθεληξσκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (πρ. ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο) θαη 

ππν-νκάδεο (πρ. πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο) (Daly, 2010). Επηπιένλ, ε επξσπατθή 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο θάλεθε λα εγθαηαιείπεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη επηθεληξώζεθε ζε κηα ζεηξά από ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

πνιηηηθήο, όπσο ηελ ελεξγό έληαμε, ηελ παηδηθή θηώρεηα, ηελ έιιεηςε ζηέγεο, ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο όηη, ζην πιαίζην ηεο Ληζαβόλαο II, 

ε θνηλσληθή έληαμε ππνβαζκίζηεθε σο πξνηεξαηόηεηα ηεο πνιηηηθήο, κε ηνλ πξώελ 

ηζόηηκν «ηξίπηπρν» (αλάπηπμε, απαζρόιεζε, θνηλσληθή ζπλνρή) ηεο Ληζζαβόλαο Ι λα 

αληηθαζίζηαηαη από έλα δίπηπρν (αλάπηπμε θαη απαζρόιεζε). Η θνηλσληθή έληαμε 

ζεσξήζεθε λα αθνινπζήζεη από ηελ επηηπρία ζηελ επίηεπμε ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε ζηόρνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο κέζα από κηα ζεηξά ραιαξώλ ζπλδέζεσλ 

(δσνηξνθέο κέζα θαη έμσ). Η αζπκκεηξία κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη ε ηάζε γηα ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνόδνπ ζπλερίζηεθε (Daly, 2007:14) 

 

3. Μια κπιηική αξιολόγηζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Κοινωνική 

Ένηαξη 

 

Έληεθα ρξόληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Έληαμε, έρνπλ ππάξμεη πνιπάξηζκεο αμηνινγήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο από ηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή (2008), από δηάθνξνπο κειεηεηέο (Daly, 2006, 2010, Zeitlin, 2007, Marlier et 

al., 2007, Frazer θαη Marlier , 2010, Crepaldi et al. 2010), από αλεμάξηεηνπο 

εκπεηξνγλώκνλεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ακνηβαίαο κάζεζεο, αιιά θαη από 

πνιιά επξσπατθά δίθηπα (π.ρ. ΕAPN, 2009, 2010, Social Platform, 2009, 2007 

FEANSTA θιπ.). Είλαη ζεκαληηθό λα ππελζπκίζνπκε εδώ, όηη νπνηαδήπνηε αμηνιόγεζε 

ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη κηα αμηνιόγεζε 
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ηεο κεζόδνπ εθαξκνγήο ηεο, δειαδή ηεο Αλνηθηήο Μεζόδνπ πληνληζκνύ (ΑΜ). 

Παξαθάησ, επηρεηξείηαη, κέζσ κηαο επηζθόπεζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κηα 

θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, κε ζηόρν 

ηε δηεξεύλεζε ησλ αθόινπζσλ εξσηεκάησλ: Καηά πόζν ε Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα 

ηελ Κνηλσληθή Έληαμε έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ πνπ 

ηέζεθε ζηε Ληζζαβόλα ην 2000, γηα «έλα απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ηελ εμάιεηςε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ έσο ην 2010»; Πνηα ήηαλ ηα θύξηα 

επηηεύγκαηα αιιά θαη νη αδπλακίεο ηεο ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν; 

 

Καηαξράο, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ην πξνθαλέο: Η Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε απέηπρε λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ ηεο 

Ληζζαβόλαο, ην 2000, γηα κηα απνθαζηζηηθή ώζεζε ζηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ κέρξη ην 2010. Η ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη, ζύκθσλα 

κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο γηα ηηο 15 ρώξεο πνπ 

ήηαλ κέιε ηεο ΕΕ ην 2000, όρη κόλν δελ έρεη παξακείλεη ζηαζεξό αιιά απμήζεθε. Ο 

κέζνο όξνο ηεο ΕΕ ησλ 15 ήηαλ 16% ην 2008 ζε ζύγθξηζε κε 15% ην 2000, ελώ ν κέζνο 

όξνο ζηελ ΕΕ ησλ 27 ήηαλ 17% ην 2008 (Eurostat, 2010). 

 

Τηνζεηώληαο κηα πξνζέγγηζε από ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ε απνηπρία ηεο 

δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο έληαμεο ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί θπξίσο ζην γεγνλόο όηη δελ 

πξόθεηηαη γηα κηα νπδέηεξε δηαδηθαζία, αιιά κάιινλ γηα κηα ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία 

κηαο λενθηιειεύζεξεο ηξαηεγηθήο (ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβόλαο), ηεο νπνίαο θπξίαξρε 

θαζνδεγνύζα αξρή είλαη ε νηθνλνκία (Kroger, 2009). ην πιαίζην απηό ζέηεη ζε θίλεζε 

έλαλ θαλνληζηηθό κεραληζκό, πξνσζώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν όξακα γηα ην ηη ζπληζηά 

ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή, αθήλνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο εθηόο ζπδήηεζεο 

(Radulova, 2009, Flear, 2009). ην πιαίζην απηνύ ηνπ νξάκαηνο, ε θηώρεηα θαη ν 

θνηλσληθόο απνθιεηζκόο δελ γίλνληαη αληηιεπηά σο θνηλσληθά δεηήκαηα, αιιά κάιινλ 

σο ηα απνηειέζκαηα ηεο αδπλακίαο νξηζκέλσλ αηόκσλ λα αζθήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο 

(Cicarelli, 2008). Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο έρεη σο ζηόρν ηελ 

αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ησλ πνιηηηθώλ από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, 

πξηκνδνηώληαο ηελ αγνξά έλαληη ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε 
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ησλ θνηλσληθώλ θηλδύλσλ, παξά πξνσζώληαο παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ άκβιπλζε 

ησλ ζηξεβιώζεσλ ηεο αγνξάο θαη παξεκπνδίδνληαο ηελ πεξηζηνιή ηνπ θνηλσληθνύ 

θξάηνπο (Kroger, 2009). Μηα ηζρπξή απόδεημε γηα απηό είλαη ην ρακειό πνιηηηθό πξνθίι 

πνπ δόζεθε ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ έιιεηςε ηζρπξήο πνιηηηθήο 

βνύιεζεο ζε επίπεδν ΕΕ, ηδίσο ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβόλαο (αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αιιειν-

εληζρπόκελε θύζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο απαζρόιεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ είρε θαηνρπξσζεί ζηε Ληζζαβόλα ην 2000, δελ εκπεδώζεθε 

πνηέ ζηελ πξάμε, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβόλαο II. Ελώ, ζεσξεηηθά, ε θνηλσληθή 

ΑΜ ζα έπξεπε λα αιιειεπηδξά ζηελά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηέηνηνπ είδνπο δηαζπλδέζεηο απνδείρζεθαλ απνγνεηεπηηθά αζζελείο 

(Frazer and Marlier, 2009). 

 

Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε επηξξνή ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, είλαη όηη παξέκεηλε κηα πνιύ «ήπηα» δηαδηθαζία. Δελ 

πξνβιέπνληαη θπξώζεηο θαηά ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ δελ ζεκεηώλνπλ πξόνδν, ελώ ε 

Επξσπατθή Επηηξνπή δελ εθδίδεη πζηάζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα εληζρύζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Τπήξμε έηζη ιίγε πίεζε ζηα 

θξάηε κέιε λα θηλεζνύλ πξνο ηα εκπξόο. Επηπιένλ, ε απνπζία ζαθώλ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηόρσλ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην πνιηηηθό πξνθίι ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρόιεζεο. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο είρε κηα πνιύ ρακειή δεκόζηα νξαηόηεηα, ελώ 

ππήξμε έιιεηςε δεκόζηαο πξνώζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο (Farzer θαη Marlier, 2010:55). Γηα 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο ε θνηλσληθή ΑΜ ηζνδπλακεί κε «ιόγηα ηνπ αέξα» (cheap talk), 

δεδνκέλνπ όηη ζπαλίσο νδεγεί ζε απηά απνηειέζκαηα (Lodge, ην 2007, Smismans,2007). 

 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θξηηηθήο, σζηόζν, έρεη επηθεληξσζεί ζην ζεζκηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ΑΜ θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηo βαζηθό ηεο πιενλέθηεκα, σο κεραληζκόο «ήπηαο» λνκνζεζίαο (soft law), 

ηελ πξνζδνθία ηεο κάζεζεο. Η κάζεζε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο επηξξνήο 

πνπ πξνθαινύληαη ζηε βάζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ, ηεο ζπλερνύο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 
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αληαιιαγώλ κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ππάξρνπζεο 

εξκελείεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζεσξείηαη όηη είλαη αλνηθηέο ζηηο αιιαγέο, ελώ έλαο 

θνηλόο ιόγνο ζρεηηθά κε ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ πνιηηηθώλ θαη επηδόζεσλ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί, κε απνηέιεζκα νη πνιηηηθέο ηειηθά λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ (Kroger, 2009:4). Οη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζα κπνξνύζαλ, ζηε ζπλέρεηα, 

λα νδεγήζνπλ ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο πνιηηηθήο (γλσζηαθέο αιιαγέο), αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηθή αηδέληα,  πξνγξακκαηηθέο αιιαγέο αιιά θαη αιιαγέο ζην πεδίν ησλ 

δηαδηθαζηώλ (νξηδόληηνο θαη θάζεηνο ζπληνληζκόο, επξεία ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θιπ. (Zeitlin, 2009, Vanhercke, 2010). 

 

Είλαη γεγνλόο όηη νη καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο ηεο ΑΜ έρνπλ έληνλα ακθηζβεηεζεί 

(Mainland, 2008). Η Kroger (2009), έρεη δηαθξίλεη εκπόδηα ζηε κάζεζε ζε ηξία επίπεδα: 

ην καθξν-επίπεδν, ηα θύξηα εκπόδηα ζηε κάζεζε απνδίδνληαη ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία 

(politics), όπσο ζηελ απνπζία ελόο θνηλνύ πνιηηηθνύ νξάκαηνο γηα ην "θνηλσληθό" ζε 

επίπεδν ΕΕ, πνπ εθβάιεη ζε κηα αζάθεηα όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο, ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ηνπο δείθηεο, ζηα όξηα πνπ ηίζεληαη από ηελ εληαία αγνξά ηεο ΕΕ θαη  ην 

λνκηζκαηηθό πιαίζην ηεο ΕΕ, ζηηο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ θνξέσλ θιπ.. ην κεζν-επίπεδν, ηα εκπόδηα πξνθύπηνπλ από ηα 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα πνπ ππάξρνπλ ζην πκβνύιην, ηηο πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο νη νπνίεο θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε κηα αλνηθηή δηαδηθαζία όπσο ε 

ΑΜ, ηηο ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ αγλννύλ ηηο εζληθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη 

απνθιείνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνύιεζεο ησλ θπβεξλήζεσλ 

λα ελζσκαηώζνπλ ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ζηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, ηελ αλεπαξθή ζπκκεηνρή ησλ ππν-εζληθσλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εζληθώλ ζρεδίσλ δξάζεο, ζηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε 

ζύγθξηζε θιπ. ην κηθξν-επίπεδν, ηα εκπόδηα ζηε κάζεζε ζπζρεηίδνληαη κε πην 

δηαδηθαζηηθέο πηπρέο ηεο ΑΜ, όπσο ηα γισζζηθά εκπόδηα, ν ππεξβνιηθά κεγάινο 

όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ εγγξάθσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πνιύ ιίγν δηαζέζηκν 

ρξόλν γηα ζπδήηεζε, ε απνπζία ησλ πνιηηηθώλ ειίη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΑΜ, ε 

γξαθεηνθξαηία ησλ επηηξνπώλ, ε αλεπαξθήο δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα ζε εζληθό επίπεδν, ε 

αλεπαξθήο ρξεκαηνδόηεζε θιπ. 
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Σν εξώηεκα, ινηπόλ, πνπ εύινγα ηίζεηαη από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη: Μπνξνύκε 

λα ππνζέζνπκε όηη ε Επξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ήηαλ κηα 

απόιπηε απνηπρία; Η απάληεζε ζην εξώηεκα απηό είλαη: ίγνπξα όρη. Αο πνύκε όηη 

πξνεγεζείζα θξηηηθή αληαλαθιά ηελ απαηζηόδνμε πιεπξά ηεο ηζηνξίαο. Παξόιν πνπ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθώλ δηεξεπλήζεσλ παξακέλνπλ ακθηιεγόκελα θαη ππόθεηληαη 

ζε πνιιαπιέο εξκελείεο, έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδεη ηελ 

άπνςε όηη ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πεηπρεκέλε από 

πνιιέο απόςεηο (Zeitlin, 2005, 2009, Hamel θαη Vanhercke, 2009, Vanhercke, 2010, 

Frazer and Marlier, 2010). 

 

Καηαξράο, ζην επίπεδν ηεο ΕΕ, ε πξώηε θαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή ΈΝηαμε είλαη όηη ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε 

θαη δηαηήξεζε, αλ θαη όρη πάληα ζηνλ επηζπκεηό βαζκό, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζηελ 

πνιηηηθή αηδέληα, θαη έδσζε ηελ επθαηξία λα αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο όηη 

ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή απαζρόιεζεο θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη 

ακνηβαία εληζρπόκελεο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Ληζαβόλαο I (Frazer and Marlier, 2010). 

Επηπιένλ, όπσο έρνπλ δείμεη πνιιέο κειέηεο θαη εθζέζεηο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο, έρεη ζπκβάιεη ζηελ εκβάζπλζε ησλ γλώζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή θαιώλ 

πξαθηηθώλ θαη εκπεηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηδίσο ζε ηνκείο πνιηηηθήο 

όπσο ε παηδηθή θηώρεηα, ε ελεξγόο έληαμε, ε έιιεηςε ζηέγεο θιπ. (Κνηλέο Εθζέζεηο γηα 

ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, Εθζέζεηο ηεο Επηηξνπήο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 2008, Eurochild, EAPN, FEANTSA, θιπ.). Σν ίδην ηζρύεη θαη 

ζε εζληθό επίπεδν. Τπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ε θνηλσληθή ΑΜ είρε ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο ησλ ΚΜ, αλ θαη ε επηξξνή απηή δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα θαη 

σο πξνο ην είδνο ησλ επηπηώζεσλ (Vanhercke, 2010). Έηζη, ε θνηλσληθή ΑΜ έρεη 

βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο ζε 

πνιιά θξάηε κέιε, έρεη ζπκβάιεη ζε αιιαγέο ζην γλσζηαθό επίπεδν, ελζσκαηώλνληαο 

έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο (όπσο ε πξόιεςε, ε ελεξγόο έληαμε, ε ηζόηεηα ησλ θύισλ, θιπ.) 

ζηνλ εζληθό δεκόζην δηάινγν, έρεη ζπκβάιεη ζε αιιαγέο ζηηο εζληθέο αηδέληεο πνιηηηθήο 

(πνιηηηθέο αιιαγέο) κε ηελ αλάδεημε λέσλ ζεκάησλ (όπσο ε παηδηθή θηώρεηα, ε έληαμε 
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ησλ κεηαλαζηώλ θιπ.) θαη έρεη ζπκβάιεη ζε αιιαγέο ζε ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο (πξνγξακκαηηθέο αιιαγέο) (Zeitlin, 2010). Σέινο, ε βηβιηνγξαθία 

παξέρεη κηα ζεηξά από παξαδείγκαηα όπνπ ε ΑΜ έρεη επηδξάζεη σο θαζξέθηεο (mirror 

effect), ιεηηνπξγώληαο σο θίλεηξν αλαζηνραζκνύ ζρεηηθά κε εζληθέο επηδόζεηο θαη 

νδεγώληαο ζηελ επίθιεζή ηεο από ηνπο εζληθνύο δξώληεο (creative appropriation), πνπ 

ηε ρξεζηκνπνηνύλ σο κνριό γηα ηελ επηιεθηηθή ελίζρπζε εζληθώλ κεηαξξπζκηζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ (Visser, 2005, Zeitlin, 2009, Vanhercke, 2010). 

 

Μηα δεύηεξε κνξθή ηεο ζεηηθήο επηξξνήο ηεο θνηλσληθήο ΑΜ αθνξά ζηηο 

δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζην ζρεδηαζκό ηεο πνιηηηθήο ζην εζληθό 

επίπεδν. Εδώ ππάξρνπλ άθζνλα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη έρεη ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ νξηδόληηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο δηα-ηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

αιιειεμαξηώκελσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ θάζεηνπ ζπληνληζκνύ κεηαμύ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο ζηαηηζηηθήο ηθαλόηεηαο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κε θξαηηθώλ θνξέσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε νξηδόληησλ δηθηύσλ ηα ηε ζπκκεηνρή κε θξαηηθώλ θαη ππν-εζληθώλ θνξέσλ 

ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ηεο ΕΕ. Καη εδώ, σζηόζν, νη δηαδηθαζίεο ηεο ΑΜ δελ απνηεινύλ 

ηε κόλε αηηία απηώλ ησλ αιιαγώλ ζηε δηαθπβέξλεζε, θαζώο ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ 

θνξέσλ εμαξηάηαη, επίζεο, ηόζν από ηηο εζληθέο ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο όζν θαη από ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ» (Zeitlin, 2010). 

 

4. H Δςπωπαϊκή Σηπαηηγική για ηην Κοινωνική Ένηαξη ζηο πλαίζιο ηηρ Δςπώπηρ 

2020: Γςναηόηηηερ και πεπιοπιζμοί. 

Η «Επξώπε 2020», ηελ νπνία πξόηεηλε ε Επηηξνπή ζηηο 3 Μαξηίνπ 2010 θαη ελέθξηλε ην 

Επξσπατθό πκβνύιην ζηηο 26 Μαξηίνπ 2010, απνηειεί ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επόκελε δεθαεηία (2011-2020), ζέηνληαο σο πξσηαξρηθό 

ζηόρν λα θαηαζηήζεη ηελ ΕΕ κηα βηώζηκε νηθνλνκία ρσξίο απνθιεηζκνύο πνπ ζα 

πξνζθέξεη πςειά επίπεδα απαζρόιεζεο, παξαγσγηθόηεηαο, αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο (European Commission, 2010a). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θηιόδνμνπ 

απηνύ ζηόρνπ πξνηάζζεη ηξεηο αιιειν-εληζρπόκελεο πξνηεξαηόηεηεο: 
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 Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδόκελεο ζηε γλώζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία. 

 Δηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνώζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πόξσλ, πην 

πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. 

 Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο: κηα νηθνλνκία κε πςειή απαζρόιεζε πνπ ζα 

επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Θέηεη πέληε πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο: 

 λα αλέιζεη ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 20-64 εηώλ από 69% ην 2010 

ζε ηνπιάρηζηνλ 75% ην 2020 

 λα επελδύεηαη 3% ηνπ ΑΕΠ ηεο ΕΕ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηδίσο ράξε ζηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ επελδύζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζε E&A θαη ζε 

«επξσπατθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο» κεηαμύ ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ· 

 λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ «20/20/20» σο πξνο ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα, δειαδή 

λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

ηνπ 1990 (ή θαηά 30% εάλ επηηεπρζεί δηεζλήο ζπκθσλία), λα απμεζεί θαηά 20% ην 

κεξίδην ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη 

λα απμεζεί ζην 20% ε ελεξγεηαθή απόδνζε 

 λα κεησζεί ην πνζνζηό πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ από ην 15% ην 2010 ζε 

ιηγόηεξν από 10% ην 2020 θαη λα απμεζεί από ην 31% ζε ηνπιάρηζηνλ 40% ην 

πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 30-34 εηώλ πνπ νινθιεξώλεη ηελ ηξηηνβάζκηα ή 

ηζνδύλακε εθπαίδεπζε· θαη 

 λα κεησζεί θαηά 25% ν αξηζκόο ησλ Επξσπαίσλ πνπ δνπλ θάησ από ηα εζληθά όξηα 

θηώρεηαο, βγάδνληαο από ηελ θαηάζηαζε ηεο θηώρεηαο πάλσ από 20 εθαηνκκύξηα 

πνιίηεο. 

Καη πξνηείλεη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο θαηαιύηεο γηα ηελ 

επίηεπμε πξνόδνπ ζε θάζε βαζηθή πξνηεξαηόηεηα: 

 «Έλσζε θαηλνηνκίαο», 

 «Νενιαία ζε θίλεζε» 

 «Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ Επξώπε» 

 «Μηα Επξώπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πόξνπο» 

 «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο» 

 «Αηδέληα γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο» 

 «Επξσπατθή πιαηθόξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο» 

 

Πξνζεγγίδνληαο ηελ Επξώπε 2020 από ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ζα 

κπνξνύζακε, θαηαξράο, λα ππνζέζνπκε όηη, ζηε ξεηνξηθή ηεο ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδεηαη 

πνιύ πην «θνηλσληθή» από ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο θαη εηδηθόηεξα ηελ 

αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηεο (ηεο Ληζαβόλαο ΙΙ) γηα κηα ζεηξά ιόγνπο: Πξώηνλ, ε αλάπηπμε 
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ρσξίο απνθιεηζκνύο απνηειεί θαη πάιη, καδί κε ηελ έμππλε αλάπηπμε θαη ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε, κηα από ηηο 3 βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζέηνληαο έηζη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή, γηα κηα αθόκε θνξά, ζην επίθεληξν ηνπ επξσπατθνύ εγρεηξήκαηνο 

(όπσο θαη ζηε Ληζζαβόλα Ι). Δεύηεξνλ, ν ζηόρνο ηεο «κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 

Επξσπαίσλ πνπ δνπλ θάησ από ηα εζληθά όξηα θηώρεηαο θαηά 25%, βγάδνληαο από ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θηώρεηαο πάλσ από 20 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο» είλαη έλαο από ηνπο 

πέληε πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνύλ κέρξη ην 2020. Ο ζηόρνο απηόο 

βαζίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκό ηξηώλ δεηθηώλ: ην πνζνζηό ζρεηηθνύ θηλδύλνπ θηώρεηαο 

(60% ηνπ δηάκεζνπ εζληθνύ εηζνδήκαηνο), ην πνζνζηό πιηθήο ζηέξεζεο, θαη ην πνζνζηό 

ησλ αηόκσλ ειηθίαο 0-59 πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ (δειαδή, ηα λνηθνθπξηά όπνπ 

ηα κέιε ειηθίαο 18-59 εηώλ είηε δελ εξγάδνληαη ή έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε 

ζηελ εξγαζία. Η ζέζπηζε, γηα πξώηε θνξά, πνζνηηθώλ ζηόρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζε επίπεδν ΕΕ ζπληζηά 

έλα ζεηηθό βήκα (έζησ θαη ζην ζπκβνιηθό επίπεδν), ππνδειώλνληαο όηη ε θνηλσληθή 

ζπλνρή ζα έρεη ζην εμήο ην ίδην πςειό πνιηηηθό πξνθίι κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο Επξώπεο 2020. Σξίηνλ, κηα «Επξσπατθή Πιαηθόξκα θαηά ηεο 

Φηώρεηαο», απνηειεί κία από ηηο επηά «εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο», ζθνπόο ηεο νπνίαο 

ζα είλαη «ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, νύησο ώζηε λα εμαπισζνύλ 

επξέσο ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο θαη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο 

θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ λα απνθηήζνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο θαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία» (European Commission, 2010b). Σέηαξηνλ, κηα 

λέα θαηεπζπληήξηα γξακκή (10) κε ηίηιν «Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο», ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ ηεο ΕΕ γηα ηε κείσζε ηεο θηώρεηαο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην 

πιαίζην ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηελ απαζρόιεζε.  

 

Αλακθίβνια, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ σο ζεηηθέο εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Έληαμε. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα δνύκε πσο ε λέα απηή ζηξαηεγηθή ζα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, από ηε ζθνπηά ησλ πεξηζζόηεξν θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ 
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δξώλησλ δηαηππώλνληαη επηθπιάμεηο γηα ηε ζθνπηκόηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο 

θαηεπζπληήξηαο γξακκήο (10) γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζην πιαίζην ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ γηα ηελ 

απαζρόιεζε, ππνζηεξίδνληαο όηη απηό ππνδειώλεη γηα κηα αθόκε θνξά ηε λέν-

θηιειεύζεξε πξνζέγγηζε ηεο ΕΕ θαη ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ κε ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(Daly, 2010). Σν Επξσπατθό Δίθηπν γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο (EAPN) έρεη 

ήδε πξνηείλεη ηελ θαιύηεξε ελζσκάησζε ηνπ ζηόρνπ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην ζύλνιν ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ θαη ηε ξεηή αλαθνξά 

ζηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή 10 ηεο «δηαζθάιηζεο πξόζβαζεο όισλ ζε δηθαηώκαηα, 

αγαζά θαη ππεξεζίεο» (EAPN, 2011). Επηπιένλ, αληίζηνηρε θξηηηθή έρεη αζθεζεί θαη 

ζηελ πηνζέηεζε ηειηθά ελόο ζπλδπαζκνύ ηξηώλ δεηθηώλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ ηεο κείσζεο ησλ θησρώλ θαηά 20 εθαηνκκύξηα, θαζηζηώληαο ηνλ 

ζηόρν ιηγόηεξν θηιόδνμν
1
 (Frazer and Marlier, 2010). Αζάθεηα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

θαη σο πξνο ηνλ αθξηβή ξόιν ηεο Επξσπατθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Φηώρεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία ηεο ΑΜ ζηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε. Σέινο, ε εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξώηνπ 

έηνπο εθαξκνγήο ηεο Επξώπεο 2020 δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή όζνλ αθνξά ηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηα Εζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ 

(ΕΠΜ) ησλ ΚΜ. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ησλ ΕΠΜ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απνηπγράλνπλ λα ελζσκαηώζνπλ ηνπο θνηλσληθνύο ζηόρνπο, ελώ νη πεξηνξηζκέλεο 

αλαθνξέο ζηελ ΚΓ 10 είλαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλεο ζηελ απαζρόιεζε. Από 

ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηελ ελεξγό έληαμε, ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηελ εξγαζηαθή θηώρεηα, ηελ πνηόηεηα 

ηεο εξγαζίαο, ελώ αγλννύληαη ζε κεγάιν βαζκό άιιεο ζπκθσλεκέλεο πξνηεξαηόηεηεο 

όπσο ε παηδηθή θηώρεηα θαη ε έιιεηςε ζηέγεο. Η Εηήζηα Έξεπλα γηα ηελ Αλάπηπμε 

(Annual Growth Survey) θαη νη πξόζθαηεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε απιώο επηβεβαηώλνπλ ην γεγνλόο όηη ε αλάπηπμε ρσξίο 

                                                 
1
 Καηά ηελ αξρηθή πξόηαζε ε κείσζε ησλ θησρώλ θαηά είθνζη εθαηνκκύξηα επξόθεηην λα ππνινγηζηεί 

κόλν κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ θηλδύλνπ ζρεηηθήο θηώρεηαο θαη όρη κε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ δεηθηώλ. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θησρώλ αλέξρεηαη ζε 80 εθαηνκκύξηα θησρνύο, ελώ ζηε 

δεύηεξε 120 εθαηνκκύξηα. 
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απνθιεηζκνύο ηίζεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ζην πεξηζώξην θαη όηη θαη ε λέα ζηξαηεγηθή 

είλαη απνθιεηζηηθά επηθεληξσκέλε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

θαη ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνθαλώο εηο βάξνο ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θαη κε 

ζπκπίεζε ησλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ θαη επηδνκάησλ.  
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