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SMILES project - SMEs involvement in the 
European Semester process 

Συμπέρασμα και συστάσεις πολιτικής 
Το έργο SMILES διευκόλυνε την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου συμμετοχής των οργανώσεων 
των ΜΜΕ και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι εταίροι του έργου θεωρούν τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
μία μοναδική ευκαιρία για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών 
πολιτικών στα Κράτη Μέλη. Παρέχει επίσης ένα σημαντικό κίνητρο στις εθνικές κυβερνήσεις για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, για τη βελτίωση των 
εθνικών οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων καθώς και της ανθεκτικότητας.  

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των πολιτικών, που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν Βιοτεχνίες και ΜΜΕ 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι οργανώσεις των ΜΜΕ δεν διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο ώστε να 
διασφαλίσουν ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να έχει θετικό αντίκτυπο για τη 
μελλοντική τους ανάπτυξη. Όπως προκύπτει από την έκθεση, η διαδικασία διαβούλευσης 
εξακολουθεί να στερείται ειδικών δομών και συνολικής αποτελεσματικότητας, ακόμα και σε χώρες 
όπου ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί σωστά. 

Η έλλειψη ικανότητας των οργανώσεων των ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο μπορεί εν μέρει να εξηγήσει τον 
περιορισμένο ρόλο που διαδραματίζουν, συμπεριλαμβανόμενης της θεσμοθετημένης διαβούλευσης. 
Στο μέλλον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν πλήρως τον ρόλο τους και να καθιερώσουν 
έναν συστηματικό και γόνιμο διάλογο με αυτές.  

Για την κάλυψη αυτών των κενών, οι εταίροι του έργου προτείνουν τις ακόλουθες συστάσεις 
πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: 

Συστάσεις πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον τρόπο 
βελτίωσης της συμμετοχής και διαβούλευσης των εθνικών οργανώσεων 
των ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου  
Διαδικασία  

• Να υπάρχει συστηματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις των ΜΜΕ· 
• Να ενθαρρύνονται οι αρμόδιοι για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο λειτουργοί ώστε να δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στις οργανώσεις των ΜΜΕ στο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου διαλόγου·  
• Να παρέχονται με τρόπο σαφή στις οργανώσεις των ΜΜΕ, κατά την έναρξη του κύκλου του 

εξαμήνου της ΕΕ, οι προθεσμίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·  
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• Να διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση της εποικοδομητικής συμμετοχής των 
οργανώσεων των ΜΜΕ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που περιλαμβάνονται στα 
σχέδια εθνικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Περιεχόμενο 

• Να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι παρατηρήσεις των οργανώσεων των ΜΜΕ και των κοινωνικών 
εταίρων στο εξάμηνο της ΕΕ· 

• Να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων για τις ΜΜΕ στις εθνικές 
εκθέσεις ανά χώρα και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· 

• Καλύτερη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της “Ανασκόπηση της επίδοσης των ΜΜΕ” στις 
εθνικές εκθέσεις ανά χώρα· 

• Να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές αναλύσεις εστιάζουν περισσότερο σε ανταγωνιστικότητα, 
ελκυστικότητα για επενδυτές και ίσους όρους ανταγωνισμού. 

Συστάσεις πολιτικής σε εθνικές κυβερνήσεις όσον αφορά τον τρόπο 
βελτίωσης της συμμετοχής και διαβούλευσης των οργανώσεων των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της εφαρμογής των 
σχεδίων εθνικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
• Να διασφαλιστεί η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ στις 

αρμόδιες, για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, εθνικές/περιφερειακές δομές·  
• Να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων των ΜΜΕ και των κοινωνικών εταίρων 

στην εφαρμογή των σχεδίων εθνικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· 
• Να εντατικοποιηθεί ο διάλογος με τους αρμόδιους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο λειτουργούς· 
• Να βελτιωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων των ΜΜΕ και των κοινωνικών εταίρων 

να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αισθανόμενοι ότι αυτές τους 

ανήκουν. 

Συστάσεις από τα μέλη SMEunited σε εθνικές κυβερνήσεις 

Χώρα Συστάσεις 

Αυστρία 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει τακτικό και ουσιαστικό διάλογο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους με τους κοινωνικούς εταίρους, όπου μπορούν να 
συζητηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πολύ πριν την κατάρτιση του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, καθώς οι περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις είναι ήδη προγραμματισμένες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
παροτρύνει εξαρχής τους κοινωνικούς εταίρους να συζητήσουν τις 
μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο αυστριακό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. 
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Βέλγιο 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαβουλεύεται με το Κεντρικό Οικονομικό 
Συμβούλιο (CRB-CCE) και να δίνει αρκετό χρόνο για την παροχή 
ενημέρωσης σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα, που διατυπώθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Βουλγαρία 
Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της καλύτερα την άποψη των 
οργανώσεων των ΜΜΕ και να εφαρμόσει πλήρως τις πολιτικές που 
υποστηρίζουν τις ΜΜΕ. 

Κύπρος 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαρθρώσει καλύτερα τη διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και να παρατείνει τις προθεσμίες διαβούλευσης. Η κυβέρνηση θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της σε μεγαλύτερο βαθμό τις παρατηρήσεις που 
προτείνονται από τους κοινωνικούς εταίρους. 

Φινλανδία 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για τη διαβούλευση 
και να συζητήσει λεπτομερώς τις συστάσεις με τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις οργανώσεις των ΜΜΕ, τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο των 
συστάσεων όσο και κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής τους. 

Γαλλία 

Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους από τα αρμόδια, για τις 
διάφορες πολιτικές, Υπουργεία θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την κατάρτιση 
της διάρθρωσης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, προκειμένου 
να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους η ευκαιρία να συμπεριλάβουν τις πιο 
επείγουσες προτεραιότητές τους στις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Η συνολική 
διαδικασία θα πρέπει να καταστεί πιο διάφανη για να ενθαρρύνει την 
πραγματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Γερμανία 

Το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκές. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν εκτενέστερες και καλύτερες τυπικές και άτυπες 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
κατάρτισης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 

Ελλάδα 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να λογοδοτεί περισσότερο όσον αφορά τις δημόσιες 
δαπάνες προς τις ΜΜΕ, με ειδικές εκθέσεις για την αναλυτική χορήγηση των 
κεφαλαίων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαρθρώσει καλύτερα τη διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
να τους εμπλέξει στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων 
που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Ουγγαρία 
Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της καλύτερα τις παρατηρήσεις που 
παρέχουν οι οργανώσεις των ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι 
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
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εμπλέκουν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους τομείς της 
οικονομίας.  

Ιταλία 

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στους 
μηχανισμούς παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου εθνικής 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Είναι απολύτως αναγκαία η δημιουργία ενός διεξοδικού διαλόγου με τις 
αρμόδιες διοικήσεις για πιθανές διορθωτικές ενέργειες.    

Λιθουανία 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει ένα ενδεδειγμένο πλαίσιο διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους θεσπίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα 
διαβουλεύσεων στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να 
παράσχει κατάλληλες προθεσμίες για την παροχή πληροφοριών. 

Λουξεμβούργο 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της καλύτερα τη θέση των 
κοινωνικών εταίρων και να συμπεριλάβει τις απόψεις τους στο εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα για να ενσωματώνει όλες τις πτυχές των 
θεμάτων που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΜΜΕ. 

Μάλτα 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαβουλεύεται, με αποτελεσματικότερο τρόπο, με 
το Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (MSCESD). Ο 
διορισμός του Προέδρου του MSCESD πρέπει να γίνεται µε μεγαλύτερη 
διαφάνεια για την υποστήριξη του MCESD ώστε να αυξηθεί η επιρροή του. 

Κάτω Χώρες 
Η MKB-Nederland είναι ικανοποιημένη με την τρέχουσα διαβούλευση. Θα 
πρέπει να αποφευχθεί να μετατραπεί η διαβούλευση σε μια τυπικότητα και 
κατά συνέπεια να θεωρείται ως αυτοσκοπός.  

Πολωνία 

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα με τη 
χρήση ενός ευρέος φάσματος διαφορετικών διαβουλεύσεων όπως η 
διοργάνωση πιο άμεσων συνεδριάσεων με τους κοινωνικούς εταίρους σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Πορτογαλία 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαρθρώσει καλύτερα τη διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και να λάβει υπόψη της καλύτερα τις παρατηρήσεις 
τους κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ουσιώδη έγγραφα σε εύθετο χρόνο και 
πρέπει να τους δοθεί επαρκής χρόνος για να παρέχουν ποιοτική συμβολή. Οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαβουλεύονται άμεσα με την κυβέρνηση 
πέραν της συμμετοχής τους στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο στο 
οποίο εκπροσωπούνται διάφορες οργανώσεις.  
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Ρουμανία 

Πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και να 
θεσπιστεί η διαρθρωμένη διαδικασία διαβούλευσης ακολουθώντας τα 
διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει 
να έχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να παρέχουν ουσιαστικές 
παρατηρήσεις. 

Σλοβενία 

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση του Σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να εμπλέξει τους κοινωνικούς εταίρους εξαρχής. Η 
κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να βελτιώσει τον 
συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων που συμμετέχουν στην 
εφαρμογή του σχεδίου. 

Ισπανία 

Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας μίας Ισπανικής Επιτροπής υπεύθυνης για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που θα αποτελείται από αναγνωρισμένους κοινωνικούς 
εταίρους, με σαφή προγραμματισμό των διαβουλεύσεων, των θεμάτων και 
των συνεδριάσεων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαβουλεύεται με τους 
κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ σε όλα τα επίπεδα. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τις οργανώσεις των 
ΜΜΕ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που υιοθέτησε η 
Ισπανική κυβέρνηση. 

 

 

 

 


