Εισαγωγή στην παρουσίαση σε Power Point

Με στόχο την επίσπευση της
Εφαρµογής της Στρατηγικής της
Λισαβόνας
Τακτική Συνάντηση µελών ∆.Σ. Του ΣΕΒ µε
εκπροσώπους του τύπου και άλλων µέσων µαζικής
ενηµέρωσης
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2003

Πηγή: ΣΕΒ

Προτάσεις ΣΕΒ
για την επίσπευση εφαρµογής
της Στρατηγικής της Λισαβόνας

Πηγή: ΣΕΒ

Συµπεράσµατα Έρευνας
Προτεραιότητες για το 2003
T Μείωση των πάγιων τελών που καταβάλλονται για κάθε δίκτυο τηλεφωνίας και
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επίσπευση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.
Εισαγωγή του νοµικού πλαισίου για τα επαγγελµατικά ταµεία.
∆ιασφάλιση βιωσιµότητας δηµόσιων οικονοµικών.
Βελτίωση νοµοθεσίας για την προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας και
αποµάκρυνση εµποδίων για την κινητικότητα των ερευνητών.
Αναδιοργάνωση και σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για
ανέργους.
Ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα κοινωνικής ασφάλισης.
Νέος προσανατολισµός εκπαιδευτικού συστήµατος για ευέλικτη προσαρµογή στις
ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας της γνώσης.
Επιτάχυνση µεταρρύθµισης των κανονιστικών διατάξεων, ιδιαίτερα για την
ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
Συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους για την προώθηση αειφόρων στρατηγικών
για το περιβάλλον
Πηγή: ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ προσδοκά:
Τα Ευρωπαϊκά όργανα:
T Να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των

χρηµατοπιστωτικών αγορών και των
αγορών κεφαλαίου υψηλού κινδύνου.

T Να επιταχύνουν την απελευθέρωση

των αγορών φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας.

T Να υιοθετήσουν τις οδηγίες που

αφορούν στις λιµενικές υπηρεσίες.

T Να υιοθετήσουν την κοινοτική

ευρεσιτεχνία και το σχέδιο δράσης
για την τόνωση των επενδύσεων σε
Έρευνα & Ανάπτυξη.

Οι ∆ηµόσιες Αρχές της Ελλάδας:
T Να αποδεχθούν τις

προτεραιότητες που θέτει ο ΣΕΒ
για το 2003.

T Να µεταφέρουν τις ευρωπαϊκές

οδηγίες στις εθνικές πρακτικές
και πολιτικές.

T Να υιοθετήσουν τις

προτεραιότητες της στρατηγικής
της Λισαβόνας ως κύριους
στόχους για το Εθνικό
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

T Να δώσουν προτεραιότητα στα

δίκτυα µεταφοράς που συνδέουν το
Νότο µε το Βορρά.
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Ο ΣΕΒ προσδοκά:
Οι Κοινωνικοί Εταίροι:
T Να παρακολουθούν

συστηµατικά την εφαρµογή
της Στρατηγικής της
Λισαβόνας και να
παρεµβαίνουν για την
επιτάχυνση της υιοθέτησης
της.

T Να διευκολύνουν την

προώθηση των στόχων της
Λισαβόνας.

Οι επιχειρήσεις:
T Να στοχεύουν σε συνεχείς βελτιώσεις

και καινοτοµίες και να προωθούν την
παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητα.

T Να επικεντρώνονται στην ποιότητα

καινοτόµων προϊόντων και
υπηρεσιών.

T Να επενδύουν περισσότερο στην

εκπαίδευση του προσωπικού, την
έρευνα και την ανάπτυξη.

T Να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες

που προκύπτουν από τη διευρυµένη
ευρωπαϊκή αγορά.
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