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Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφωνεί την ομιλία του 
για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην ομιλία αυτή, 
ο πρόεδρος προβαίνει σε αποτίμηση των επιτευγμάτων του προηγούμενου έτους και παρουσιάζει 
τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Επίσης, ο πρόεδρος προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χειριστεί τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Η ομιλία αυτή αποτελεί το έναυσμα 
για την έναρξη του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την εκπόνηση 
του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

Η ομιλία για την κατάσταση της  Ένωσης, που θεμελιώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, προβλέπεται 
στη συμφωνία-πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποστέλλει δήλωση 
προθέσεων στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προεδρία του Συμβουλίου, 
όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή μέσω 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκφώνησε την τέταρτη ομιλία του 
για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/soteu2018

Η φετινή ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προπαρασκευής των ευρωπαϊκών εκλογών 
του 2019 και της εξέλιξης της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

http://ec.europa.eu/soteu2018
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Μερικές φορές η Ιστορία προχωρά με βήματα διακριτικά και μετρημένα και αποσύρεται γρήγορα.

Αυτό συμβαίνει με το έργο μιας Επιτροπής η οποία έχει στη διάθεσή της μονάχα μία πενταετία για ν’ αλλάξει 
τη ροή των πραγμάτων οριστικά.

Η παρούσα Επιτροπή είναι ένα επεισόδιο, μια σύντομη στιγμή στη μακρά ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ώρα του τελικού απολογισμού της Επιτροπής της οποίας προΐσταμαι δεν έχει έρθει ακόμη.

Επομένως, δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω σήμερα μια έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας τετραετίας.

Αντιθέτως, σας διαβεβαιώνω ότι οι εργασίες μας θα συνεχιστούν τους επόμενους δώδεκα μήνες, 
προκειμένου να κάνουμε την ατελή Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ένωση που θα είναι κάθε μέρα και 
πιο τέλεια.

Απομένουν στόχοι που δεν έχουν υλοποιηθεί, και ακριβώς γι’ αυτούς θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα.

Ούτε αυτοέπαινοι. Ούτε κομπασμοί. Μόνο σεμνότητα και δουλειά: αυτή είναι η στάση που θα τηρήσει η Επι-
τροπή· αυτό είναι το πρόγραμμά μας για τους επόμενους μήνες.

Μερικές φορές η Ιστορία —η Ιστορία με την πραγματική έννοια του όρου— εισβάλλει στη ζωή των εθνών 
απροειδοποίητα και αργεί να αποχωρήσει από αυτήν.

Αυτό συνέβη το 1914, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που κατέλαβε την ευρωπαϊκή ήπειρο 
εξαπίνης. Γιατί ποιος θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη το 1913, μια χρονιά τόσο φωτεινή, ήρεμη, 
ειρηνική και αισιόδοξη;

Το 1913 οι Ευρωπαίοι περίμεναν πως θα ζούσαν διαρκώς σε συνθήκες ειρήνης. Κι όμως, μόλις την επόμενη 
χρονιά εξαπλώνεται στην Ευρώπη ένας αδελφοκτόνος πόλεμος.

Αν αναφέρομαι σ’ εκείνη την περίοδο δεν το κάνω επειδή πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας 
καταστροφής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγγυητής της ειρήνης. Θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς που ζούμε σε μια ήπειρο 
ειρήνης, μια ήπειρο που ζει ειρηνικά χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην κηλιδώνουμε την 

εικόνα της, να προασπίζουμε την ιδιοσυστασία 
μας και τον τρόπο ζωής μας.

Θα πρέπει να ενστερνιστούμε τον πα-
τριωτισμό που δεν στρέφεται κατά των 
άλλων. Θα πρέπει να αποκηρύξουμε τον 

υπερεκτιμημένο εθνικισμό που απορρίπτει 
και απεχθάνεται τους άλλους, που καταστρέφει, 

που αναζητεί ενόχους αντί να αναζητεί λύσεις οι 
οποίες θα μας επιτρέψουν να συμβιώσουμε καλύτερα.



7

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2018

Το ιδρυτικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —«ποτέ πια πόλεμος»— εξακολουθεί να αποτελεί 
επιτακτική απαίτηση· ένα αναπόδραστο καθήκον επαγρύπνησης για ό,τι συμβαίνει τόσο στα του οίκου 
μας όσο και γύρω μας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΤΟ 2018

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ποια είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, εν έτει 2018;

Δέκα χρόνια μετά τη Lehman Brothers, η Ευρώπη έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση που έφτασε σ’ εμάς από αλλού και μας έπληξε μ’ έναν, πολύ συχνά, βίαιο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει μεγέθυνση για 21 συναπτά τρίμηνα.

Η απασχόληση αναθερμαίνεται, με τη δημιουργία σχεδόν 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 2014 
και μετά — 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του Βελγίου.

Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν απασχολούνταν στην Ευρώπη τόσο πολλά άτομα: 239 εκατομμύρια άνδρες 
και γυναίκες.

Η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 14,8 %. Το ποσοστό αυτό παραμένει υπερ-
βολικά υψηλό, αλλά βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2000.

Οι επενδύσεις επιστρέφουν στην Ευρώπη, κυρίως χάρη στο Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων —το οποίο ορισμένοι, διαρκώς 
λιγότεροι, εξακολουθούν να ονομάζουν «Σχέδιο Γιούνκερ»— που 
δρομολόγησε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 335 δισ. 
ευρώ. Βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς την επίτευξη ποσού 400 
δισ. ευρώ.

Κι έπειτα είναι και η Ελλάδα: ύστερα από επώδυνα —πρέπει να το 
αναγνωρίσουμε— χρόνια, πρωτόγνωρα κοινωνικά προβλήματα, αλλά 
και εξίσου πρωτόγνωρη αλληλεγγύη, η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώ-
σει το πρόγραμμά της και να σταθεί στα πόδια της. Συγχαίρω τον λαό της 
Ελλάδας για τις τιτάνιες προσπάθειές του, προσπάθειες που οι άλλοι Ευρω-
παίοι εξακολουθούν να υποτιμούν. Πάντοτε υπερασπίστηκα την Ελλάδα, την αξιοπρέπειά της, τον ρόλο 
της στην Ευρώπη και, ειδικότερα, την παραμονή της στην ευρωζώνη. Και παραμένω περήφανος γι’ αυτήν.

Η Ευρώπη διατράνωσε εκ νέου ότι αποτελεί εμπορική δύναμη. Το γεγονός ότι αποτελεί παγκόσμια εμπορι-
κή δύναμη απλώς αποδεικνύει την αναγκαιότητα κοινής άσκησης της κυριαρχίας που έχει το κάθε κράτος 
μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες με 70 χώρες. Μαζί αντιπροσωπεύουμε το 
40 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι συμφωνίες αυτές —που πολύ συχνά, αλλά αδίκως, αμφισβητούνται— μας 
βοηθούν να εξάγουμε στα άλλα μέρη του κόσμου τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίμων, τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Όταν, τον περασμένο Ιούλιο, εν μέσω μιας επικίνδυνης περιόδου διεθνών εντάσεων, επισκέφθηκα σε διάστημα 
μόλις μίας εβδομάδας το Πεκίνο, το Τόκιο και την Ουάσιγκτον, ήμουν σε θέση να μιλήσω, ως πρόεδρος της 
Επιτροπής, εξ ονόματος της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο. Εξ ονόματος μιας Ένωσης στην οποία 
αντιστοιχεί το ένα πέμπτο της παγκόσμιας οικονομίας. Μιας Ένωσης διατεθειμένης να υπερασπίζεται τις αξίες 
και τα συμφέροντά της. Παρουσίασα την Ευρώπη ως μια ήπειρο ανοικτή αλλά όχι ανοχύρωτη.

Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει συνάψει 

εμπορικές συμφωνίες 
με 70 χώρες. Μαζί 

αντιπροσωπεύουμε το 
40 % του παγκόσμιου 

ΑΕΠ.
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Με όπλο την ευρωπαϊκή ενότητα, την οποία είχα την ευκαιρία να προβάλω καταρχήν και καταλεπτώς, μπό-
ρεσα να κάνω τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακουστεί, ώστε να επιτύχω απτά αποτελέσματα για 
τους πολίτες μας και τις επιχειρήσεις μας.

Εμείς οι Ευρωπαίοι, ενωμένοι, γίναμε, ως Ένωση, μια υπολογίσιμη δύναμη. Στην Ουάσιγκτον μί-
λησα εξ ονόματος της Ευρώπης. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία που κατάφερα να κλείσω μετά το 
πέρας των διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο Τραμπ ως έκπληξη. Δεν επρόκειτο όμως για έκπληξη, αφού 
η Ευρώπη κατάφερε να μιλήσει με μία φωνή.

Η Ευρώπη, εκεί όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να ενεργεί ενιαία, σαν ένας άνθρωπος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

Το αποδείξαμε όταν εξακολουθήσαμε να υπερασπιζόμαστε τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, επειδή 
εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε να κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενιές. 
Συμμερίζομαι την ανάλυση του αρμόδιου επιτρόπου μας για θέματα ενέργειας όσον αφορά τους στόχους για 
μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2030. Η ανάλυσή του είναι επιστημονικά ακριβής και πολιτικά αναγκαία.

Η ξηρασία του φετινού καλοκαιριού υπενθύμισε με βίαιο όσο και αναμφισβήτητο τρόπο —και όχι μόνο στους 
αγρότες— τη σημασία που έχουν οι προσπάθειές μας αυτές για να διαφυλάξουμε το μέλλον των επόμενων 
γενεών. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε αντιμέτωποι με μια πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας 
κι εμείς να κοιτάζουμε αλλού. Εμείς, η Επιτροπή, και εσείς, το Κοινοβούλιο, πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας 
στραμμένο προς το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ο κόσμος, που γυρίζει ακατάπαυστα, έχει γίνει πιο ευμετάβλητος από ποτέ. Οι εξωτερικές προκλήσεις με τις 
οποίες καλείται να αναμετρηθεί η ήπειρός μας πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα.

Επομένως, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, ούτε για μια στιγμή, τις προσπάθειές μας 
για την οικοδόμηση μιας πιο ενωμένης Ευρώπης.

Η Ευρώπη μπορεί να εξάγει σταθερότητα, όπως κάναμε με τις διαδοχικές διευρύνσεις 
της Ένωσής μας — οι οποίες, στα δικά μου μάτια, είναι και παραμένουν επιτυχίες, 
γιατί καταφέραμε να συμφιλιώσουμε την ευρωπαϊκή γεωγρα-
φία και ιστορία. Όμως, θα πρέπει να καταβάλλουμε ακόμη 
περισσότερες προσπάθειες. Πρέπει να καθορίσου-
με αμετάκλητα τη στάση που θα τηρήσουμε 
έναντι των Δυτικών Βαλκανίων. Διαφορετικά, 
άλλοι θα αναλάβουν να διαμορφώσουν την άμεση 
γειτονία μας.

Ας κοιτάξουμε, όμως, και γύρω μας. Αυτό που 
συμβαίνει τώρα στο Ιντλίμπ της Συρίας πρέπει να 
μας απασχολήσει όλους μας έντονα και άμεσα. Δεν 
μπορούμε να παραμείνουμε βουβοί μπροστά 
σε μια επικείμενη ανθρωπιστική κατα-
στροφή, η οποία είναι, ουσιαστικά, μια 
προαναγγελθείσα καταστροφή.

Η συριακή σύγκρουση δείχνει ανάγλυφα πώς 
η διεθνής τάξη, την οποία απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι 
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από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τίθεται διαρκώς περισσότερο υπό αμφισβήτηση.

Εξάλλου, στον σημερινό κόσμο, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι σίγουρη ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν 
χθες θα ισχύουν και αύριο.

Οι συμμαχίες του χθες μπορεί να μην είναι πλέον οι συμμαχίες του αύριο.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Κυρίες και κύριοι,

Ο κόσμος σήμερα χρειάζεται μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Μια Ευρώπη η οποία να επιδιώκει ειρήνη, εμπορικές συμφωνίες και σταθερές νομισματικές σχέσεις, και 
ας έχουν οι άλλοι, μερικές φορές, την τάση να επιλέγουν εμπορικούς, ακόμα και νομισματικούς πολέμους. 
Μάλιστα, δεν είμαι θιασώτης της μονομέρειας που αδιαφορεί για τις προσδοκίες και τις ελπίδες των άλλων. 
Θα παραμείνω πάντα υπέρμαχος της πολυμέρειας.

Εάν η Ευρώπη συνειδητοποιούσε καλύτερα την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική ισχύ των εθνών της, 
θα μπορούσαμε να πάψουμε να είμαστε αποκλειστικά ένας παγκόσμιος χρηματοδότης —ιδιότητα την οποία, 
πάντως, θέλουμε να διατηρήσουμε. Πρέπει να γίνουμε ακόμη περισσότερο παγκόσμιος παράγοντας. 
Ναι, είμαστε global payers, αλλά οφείλουμε να είμαστε και global players.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ήδη το 2014, και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προβλήθηκε τότε, 
επανεκκίνησα το σχέδιο για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τους 
προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται προκειμένου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 
και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για την άμυνα να καταστούν πλήρως λειτουργικά. Στο σημείο αυτό, 
θα πρέπει να γίνει μια —σημαντική για εμένα— διευκρίνιση: δεν επιδιώκουμε τη στρατιωτικοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε απλώς να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πιο ανεξάρτητοι.

Γιατί μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να προ-
στατεύσει τους πολίτες μας από τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 
απειλές — από την τρομοκρατία μέχρι την κλιματική αλλαγή.

Μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να 
διατηρήσει τις θέσεις εργασίας σ’ έναν κόσμο ανοιχτό και 
διασυνδεδεμένο.

Μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας ψηφιοποίησης.

Εμείς οι Ευρωπαίοι, ακριβώς επειδή είμαστε η μεγαλύτερη 
ενιαία αγορά στον κόσμο, μπορούμε να καθιερώνουμε πρότυπα 
όσον αφορά τα μαζικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον 
αυτοματισμό, προασπίζοντας παράλληλα τις αξίες μας, τα δικαιώματα 
και την ατομικότητα των πολιτών μας. Και μπορούμε να το πράξουμε, 
αν είμαστε ενωμένοι.

Μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της να με-
γαλουργούν. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Galileo είναι εκείνο που διατηρεί σήμερα την Ευρώπη στον 
αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος. Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να στείλει σε τροχιά 
26 δορυφόρους, οι οποίοι ωφελούν ήδη σήμερα 400 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Κανένα κράτος 

Το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Galileo 

είναι εκείνο που διατηρεί 
σήμερα την Ευρώπη στον 

αγώνα για την κατάκτηση του 
διαστήματος. Κανένα κράτος μέλος 

δεν θα μπορούσε να στείλει σε 
τροχιά 26 δορυφόρους, οι οποίοι 

ωφελούν ήδη σήμερα 400 
εκατομμύρια χρήστες 

παγκοσμίως.
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μέλος δεν θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει μόνο του. Ναι, το Galileo είναι μια επιτυχία πρωτίστως, αν όχι 
αποκλειστικά, ευρωπαϊκή. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα υπήρχε το Galileo. Ας είμαστε υπερή-
φανοι γι’ αυτό.

Κύριε πρόεδρε,

Η γεωπολιτική κατάσταση στέλνει το μήνυμα ότι έχει έρθει πράγματι η ώρα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Η ώρα που η Ευρώπη θα ορίζει η ίδια την τύχη της. Η ώρα που η Ευρώπη θα αναπτύξει αυτό που ονόμασα 
«Weltpolitikfähigkeit» —δηλαδή την ικανότητά της να διαδραματίζει, ως Ένωση, ρόλο στην πορεία των 
διεθνών υποθέσεων. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί, ακόμη περισσότερο, κυρίαρχος παίχτης στη σκακιέρα 
των διεθνών σχέσεων.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία αναδύεται μέσα από την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών μας. Δεν υποκαθιστά 
αυτό που ανήκει στα έθνη. Η κοινή άσκηση της κυριαρχίας, όποτε είναι αναγκαία, κάνει καθένα από τα εθνικά 
κράτη μας πιο ισχυρό.

Αυτή η πεποίθηση ότι «ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι» αποτελεί την πεμπτουσία της συμμετοχής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν θα στραφεί ποτέ εναντίον των άλλων. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει μια 
ήπειρος ανοιχτή και ανεκτική. Και θα παραμείνει.

Η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ φρούριο, γυρίζοντας την πλάτη της στον κόσμο, και ιδίως στον κόσμο που 
υποφέρει. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ νησί. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει και θα παραμείνει πολυμερής. 
Ο πλανήτης ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε μερικούς.

Αυτό είναι και το διακύβευμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 
2019. Θα αξιοποιήσουμε τις 250 ημέρες που μεσολαβούν μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές για να αποδείξουμε 
στους συμπολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ενεργεί ενωμένη, είναι ικανή να επιτυγχάνει αποτελέ-
σματα και ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην αρχή της παρούσας θητείας της.

Από τώρα και μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ικανή να 
υπερβαίνει τις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, αριστεράς και δεξιάς. 
Η Ευρώπη είναι υπερβολικά μικρή για να είναι διαιρεμένη, στα δύο ή στα τέσσερα.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι μαζί μπορούμε να σπείρουμε τους σπόρους για μ ι α 
πιο κυρίαρχη Ευρώπη.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες τον Μάιο 
του 2019 δεν θα ενδιαφέρονται για το τι έχει προτείνει η Επι-
τροπή. Θα ενδιαφέρονται όμως πολύ για το αν οι κολοσσοί του 
διαδικτύου καταβάλλουν φόρους εκεί όπου πραγματοποιούν 
τα κέρδη τους. Οι ψηφοφόροι θέλουν, όπως και πολλοί από 
εσάς, να καταστεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής σύντομα 
νόμος. Η επιθυμία αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη.
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες τον Μάιο του 2019 δεν θα ενδιαφέρονται για τις καλές 
προθέσεις της Επιτροπής να εξαλείψει τα πλαστικά μίας χρήσης, ώστε να προστατευθούν οι θάλασσές μας. 
Αν θέλουμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους για την προσφορά μας και την αξία του έργου μας, χρειαζόμαστε 
έναν ευρωπαϊκό νόμο που θα παγιώνει την απαγόρευση των πλαστικών — όπως το έχει προτείνει η Επιτροπή.

Όλοι μας δηλώνουμε —ως επί το πλείστον σε συμβατικές ομιλίες— ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα 
μεγάλα ζητήματα και πιο συγκρατημένοι στα μικρά. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν θα χαρούν αν εξακολουθή-
σουμε να τους υποχρεώνουμε, μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να αλλάζουν την ώρα στα ρολόγια τους 
δύο φορές τον χρόνο. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Η αλλαγή της ώρας 
πρέπει να καταργηθεί. Τα κράτη μέλη —όπως επιβάλλει η αρχή της επικουρικότητας— θα πρέπει 
να αποφασίσουν τα ίδια αν οι πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Προσδοκώ ότι το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν με την αντίληψη αυτή και θα βρουν λύσεις συμβατές με 
την εσωτερική αγορά. Ο χρόνος πιέζει.

Για τον λόγο αυτό, καλώ τους πάντες να συνεργαστούν στενά κατά τους επόμενους μήνες, ώστε να καταφέ-
ρουμε να εκπληρώσουμε, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις υποσχέσεις που δώσαμε το 2014.

Κατά την έναρξη της θητείας μας, υποσχεθήκαμε συλλογικά να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο ψηφιακή ενιαία 
αγορά, μια βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση, μια τραπεζική ένωση, μια ένωση κεφαλαιαγορών, 
μια δίκαιη ενιαία αγορά, μια ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα, ένα ολοκληρωμένο 
θεματολόγιο για τη μετανάστευση, μια ένωση ασφάλειας, και δεσμευτήκαμε —τουλάχιστον οι περισσότε-
ροι— να παύσουμε να παραμελούμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, αλλά να την προσαρμόσουμε 
στις μελλοντικές ανάγκες.

Η Επιτροπή έχει υποβάλει όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες που είχαμε εξαγγείλει το 2014. Οι μισές από 
αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 20 % βρίσκεται σε καλό δρόμο, ενώ το 
30 % βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, σε ορισμένες περιπτώσεις δύσκολη.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν μπορώ να δεχτώ την επίρριψη στην Επιτροπή της αποκλειστικής ευθύνης για όλες τις 
αποτυχίες. Βεβαίως, αποτυχίες είναι αυτονόητο ότι υπήρξαν. Οι προτάσεις μας είναι γνωστές. 
Χρειάζεται να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Θα εξακολουθήσω να αποκρούω κάθε προσπάθεια να 
γίνει η Επιτροπή ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αποδιοπομπαίοι τράγοι βρίσκονται σε όλα τα θεσμικά όργανα, 
με τους λιγότερους από αυτούς στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

Σε ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων, απαιτείται πλέον ηγεσία. Αυτό ισχύει σίγουρα για την ολοκλήρωση της Ένω-
σης Ασφαλείας μας. Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους προστατεύει. Για τον 
λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες που προβλέπουν την απομάκρυνση της 
τρομοκρατικής προπαγάνδας από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας — η μία ώρα αποτελεί το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου επέρχεται η μεγαλύτερη ζημιά. Επιπλέον, προτείνουμε την επέκταση των 
αρμοδιοτήτων της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση των εγκλημάτων 
τρομοκρατίας. Πρέπει να μπορούμε να καταδιώκουμε τους τρομοκράτες σε ολόκληρη την Ένωση και χωρίς 
να περιοριζόμαστε από σύνορα. Οι τρομοκράτες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν πρέπει να τους βοηθούμε με 
την έλλειψη συνεργασίας μας.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε επίσης σήμερα νέα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμούμε 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεσματικά και σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Εξίσου αποφασιστικά, εξάλλου, πρέπει να κινηθούμε για να προστατεύσουμε τη διεξαγωγή ελεύθερων και 
αδιάβλητων εκλογών στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους κανόνες 
για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών μας έναντι των προσπαθειών τρίτων χωρών 
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ή ιδιωτικών συμφερόντων να τις χειραγωγήσουν.

Ιδιαίτερα έντονη ανάγκη ηγεσίας και πνεύματος συμβιβασμού υπάρχει 
βεβαίως και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Στον τομέα αυτόν 
έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο απ’ ό,τι συχνά προβάλλεται. 
Πέντε από τις επτά προτάσεις της Επιτροπής για την αναδιαμόρφωση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου έχουν ήδη εγκριθεί. 
Οι προσπάθειές μας για μείωση των προσφυγικών ροών στέφθη-
καν με επιτυχία: ο αριθμός των προσφύγων μειώθηκε κατά 97 % 

στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά 80 % στην Κεντρική Μεσόγειο. 
Επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν συμβάλει στη διάσωση άνω των 690 000 

ανθρώπων στη θάλασσα από το 2015.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει ακόμη τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
της ευθύνης που πρέπει να αναλάβει η κάθε χώρα στο έδαφός της και της απαραίτητης αλλη-
λεγγύης που πρέπει να δείξουν, αν επιθυμούν τη διατήρηση του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. 
Προσωπικά, ήμουν και παραμένω κατά των εσωτερικών συνόρων. Τα εσωτερικά σύνορα, εκεί 
όπου έχουν εκ νέου ανεγερθεί, πρέπει να καταργηθούν. Τυχόν διατήρησή τους θα αποτελούσε 
απαράδεκτο βήμα οπισθοδρόμησης για την Ευρώπη του σήμερα και του αύριο.

Η Επιτροπή καθώς και σειρά προεδριών του Συμβουλίου έχουν υποβάλει πολυάριθμες συμβιβαστικές προ-
τάσεις. Καλώ την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου να αναλάβει άμεσα αποφασιστική δράση 
προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας μιας ισορροπημένης και ικανής να αντεπεξέλθει στις 
μελλοντικές προκλήσεις μεταρρύθμισης του ενωσιακού πλαισίου για τη μετανάστευση. Δεν μπο-
ρούμε να εξακολουθήσουμε να διαπληκτιζόμαστε και να αναζητούμε κατά περίπτωση λύσεις κάθε φορά που 
καταφτάνει ένα νέο πλοίο. Οι κατά περίπτωση λύσεις δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε διαρκή αλληλεγγύη — 
για το παρόν και για το μέλλον.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη είναι ότι χρειαζόμαστε 
περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει και για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας. Όταν ένα κράτος φλέγεται, όλη η Ευρώπη φλέγεται. Στις εντυπωσιακές εικόνες 
του φετινού καλοκαιριού ανήκουν όχι μόνο οι εικόνες των τεράστιων πυρκαγιών, αλλά και οι εικόνες των 
Σουηδών πολιτών που υποδέχονταν τους Πολωνούς πυροσβέστες οι οποίοι είχαν σπεύσει να τους βοηθή-
σουν — η Ευρώπη στα καλύτερά της.

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της μετανάστευσης: Υποβάλλουμε σήμερα πρόταση για την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τα εξωτερικά σύνορά μας πρέπει να προστατευθούν 
αποτελεσματικότερα. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αύξηση, με ορίζοντα το 2020, του αριθμού των 
Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων που χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στους 10 000 
συνοριοφύλακες.

Επίσης, υποβάλλουμε πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
το Άσυλο. Τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
ασύλου — η οποία, σημειωτέον, πρέπει να συνάδει με τη σύμβαση της Γενεύης.

Επιπλέον, υποβάλλουμε και πρόταση για την επιτάχυνση της επιστροφής των παράτυπων μετανα-
στών. Η Επιτροπή δεσμεύεται να σταθεί στο πλευρό των κρατών μελών κατά την εκτέλεση του έργου αυτού.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θεωρώ αναγκαία τη διάνοιξη νόμιμων οδών μετανάστευσης προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλέσω τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή. Χρειαζόμαστε 
ειδικευμένους μετανάστες. Και για το ζήτημα αυτό έχουν υποβληθεί από καιρό συγκεκριμένες προτάσεις 
της Επιτροπής. Πρέπει να υλοποιηθούν.

Επιχειρήσεις 
της ΕΕ έχουν 
συμβάλει στη 

διάσωση άνω των 
690 000 ανθρώπων 

στη θάλασσα από 
το 2015.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2018

Κύριε πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας μιλήσω για το μέλλον και, ως εκ τούτου, για την αδελφή μας ήπειρο, την Αφρική.

Έως το 2050, ο πληθυσμός της Αφρικής θα ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένας στους τέσ-
σερις ανθρώπους στη Γη θα είναι από την Αφρική.

Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στη σχέση μας μ’ αυτήν τη σπουδαία και ευγενή ήπειρο και τους λα-
ούς της. Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τη σχέση Ευρώπης και Αφρικής μόνο με τα μάτια του χορηγού 
αναπτυξιακής βοήθειας. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν ανεπαρκής. Υποτιμητική, ίσως.

Η Αφρική δεν χρειάζεται φιλανθρωπία, χρειάζεται μια ισορροπημένη, πραγ-
ματική εταιρική σχέση. Κι εμείς, οι Ευρωπαίοι, χρειαζόμαστε εξίσου αυτήν 

την εταιρική σχέση.

Κατά την προετοιμασία της ομιλίας μου, μίλησα με τους φίλους μου 
στην Αφρική, και ιδίως με τον κ. Πολ Καγκάμε, πρόεδρο της Αφρι-
κανικής Ένωσης. Συμφωνήσαμε ότι στο μέλλον, οι δεσμεύσεις 
μας θα είναι αμοιβαίες. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια νέα 
εταιρική σχέση με την Αφρική.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα συμμαχία μεταξύ Αφρι-
κής και Ευρώπης, μια συμμαχία για βιώσιμες επενδύσεις και 

θέσεις εργασίας. Η συμμαχία αυτή —όπως την οραματιζόμαστε— θα 
επιτρέψει τη δημιουργία έως και 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην 

Αφρική την επόμενη πενταετία.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα φέρει στην Αφρική περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

Στην πραγματικότητα, δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός: στο πλαίσιο του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου μας, 
που άρχισε να υλοποιείται πριν από δύο χρόνια, θα κινητοποιηθούν επενδύσεις πάνω από 44 δισ. ευρώ τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Αφρική. Τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη θα κινητοποιήσουν 24 δισ. ευρώ.

Θα εστιάσουμε τις επενδύσεις μας στους τομείς στους οποίους θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Έως το 
2020, η ΕΕ θα έχει στηρίξει 35 000 Αφρικανούς σπουδαστές και ερευνητές χάρη στο πρόγραμμα Erasmus. 
Έως το 2027 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει σε 105 000.

Το εμπόριο μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το 36 % των εμπορικών συναλλα-
γών της Αφρικής διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι μεταξύ μας εμπορικές συναλλαγές δεν 
αρκούν. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να μετεξελίξουμε τις πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της 
Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια διηπειρωτική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, μια 
οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ ίσων εταίρων.

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι,

Ακόμα ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ηγεσία στην Ένωση είναι το Brexit. 
Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, τις οποίες χειρίζεται εξαιρετικά ο φίλος μου 
Μισέλ Μπαρνιέ. Εργάζεται με βάση την ομόφωνη θέση που έχει εγκριθεί επανειλημμένα από τα 27 κράτη 
μέλη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τρεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εργασίες μας για το 
Brexit κατά τους προσεχείς μήνες.

Έως 
το 2050, 

ο πληθυσμός της 
Αφρικής θα ανέρχεται 
σε 2,5 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους. Ένας στους 
τέσσερις ανθρώπους 
στη Γη θα είναι από 

την Αφρική.
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Καταρχάς, σεβόμαστε την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ένωσή 
μας, παρόλο που εξακολουθεί να μας λυπεί εξαιρετικά. Όμως, ζητούμε επίσης 
από τη βρετανική κυβέρνηση να κατανοήσει ότι μια χώρα που εγκαταλείπει την 
Ένωση δεν μπορεί να έχει την ίδια προνομιακή θέση με ένα κράτος μέλος. Μια 
χώρα που εγκαταλείπει την Ένωση παύει, φυσικά, να συμμετέχει στην ενιαία 
αγορά μας και, ασφαλώς, δεν μπορεί να συμμετέχει μόνο σε όσα τμήματα 
της αγοράς αυτή επιθυμεί.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το παρόν Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και όλα τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν 
να δείχνουν συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην Ιρλανδία 
όσον αφορά τα ιρλανδικά σύνορα. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε 
την εξεύρεση μιας δημιουργικής λύσης που θα αποτρέψει τη δημιουργία 
δυσπροσπέλαστων συνόρων στη Βόρεια Ιρλανδία. Θα εκφράσουμε όμως 
απερίστροφα την άποψή μας, αν η βρετανική κυβέρνηση δεν αναλάβει τις 
ευθύνες που της αναλογούν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Ο κίνδυνος να κα-
ταστούν τα σύνορα πιο ορατά στη Βόρεια Ιρλανδία δεν δημιουργείται εξαιτίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά εξαιτίας του Brexit.

Τρίτον, μετά τις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για εμάς απλώς 
μια τρίτη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντοτε πολύ κοντινός γείτονας και στενός εταίρος, τόσο 
στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο όσο και από την άποψη της ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, κάθε φορά που χρειαστήκαμε ενότητα στην Ένωση, η Βρετανία στάθηκε δίπλα μας, 
ωθούμενη από τις ίδιες αξίες και αρχές με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Γι’ αυτό ο χαιρετίζω την 
πρόταση της πρωθυπουργού κ. Μέι για την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης νέας εταιρικής σχέσης για το μέλλον 
μετά το Brexit. Συμφωνούμε με τη δήλωση που έγινε στο Τσέκερς, ότι η αφετηρία γι’ αυτήν την εταιρική 
σχέση θα πρέπει να είναι μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτές τις τρεις αρχές, οι διαπραγματευτές της Επιτροπής είναι έτοιμοι να εργαστούν νυχθημερόν 
έως ότου επιτευχθεί συμφωνία. Οφείλουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας να διασφαλίσουμε ότι 
η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ομαλή και ότι θα υπάρχει σταθερότητα και έπειτα απ’ αυτήν. 
Σας διαβεβαιώνω πως η Επιτροπή δεν θα σταθεί εμπόδιο σ’ αυτό.

ΜΙΑ ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Έως τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου της Ρου-
μανίας στις 9 Μαΐου 2019 πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Στο Σιμπίου θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες μας ότι, στα ουσιαστικά ζη-
τήματα, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τον στόχο της Ένωσής μας. Οι λαοί 
της Ευρώπης δεν εκτιμούν την αβεβαιότητα και τους συγκεχυμένους στόχους. 
Επιθυμούν σαφείς κατευθύνσεις, απεχθάνονται το περίπου και τα ημίμετρα.

Αυτό είναι το διακύβευμα της ευρωπαϊκής ατζέντας στην πορεία προς τη 
σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου — η οποία θα πραγματοποιηθεί έξι εβδομάδες 
μετά το Brexit και μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Έως τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, πρέπει να κυρώσουμε τη συμφωνία 
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2018

Μετά από 
μόλις είκοσι χρόνια 

ύπαρξης και σε πείσμα 
των καταστροφολόγων που 

μας συνόδευαν στην πορεία αυτή, 
το ευρώ έχει ήδη σημειώσει μεγάλη 
πρόοδο. Είναι πλέον το δεύτερο πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενο νόμισμα στον 
κόσμο. 60 χώρες έχουν συνδέσει το 

δικό τους νόμισμα, με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο, με το 

ευρώ.

εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και γεωπολιτικούς.

Έως τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, καθήκον μας είναι να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία επί της αρχής 
σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020.

Αν θέλουμε —και πρέπει να θέλουμε— να δώσουμε στους νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα πρόγραμμα Erasmus που αξίζει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, θα 
πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά μ’ αυτό το κονδύλι —όπως και για άλλα— πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ερευνητές μας και στις νεοφυείς επιχειρήσεις μας 
για να αποτρέψουμε τη δραστική μείωση του αριθμού των ερευνητικών θέσεων λόγω έλλειψης κονδυλίων, 
θα πρέπει να το αποφασίσουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε, χωρίς να στρατιωτικοποιηθούμε, τις αμυντικές 
δαπάνες μας στο εικοσαπλάσιο, θα πρέπει να το αποφασίσουμε σύντομα.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην Αφρική κατά 23 %, 
θα πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα.

Μέχρι την ερχόμενη χρονιά θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε 
περαιτέρω τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Μετά από μόλις 
είκοσι χρόνια ύπαρξης και σε πείσμα των καταστροφολόγων 
που μας συνόδευαν στην πορεία αυτή, το ευρώ έχει ήδη 
σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Είναι πλέον το δεύτερο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο νόμισμα 
στον κόσμο. 60 χώρες έχουν συνδέσει το δικό τους νόμισμα, 

με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το ευρώ. Πρέπει όμως να 
κάνουμε περισσότερα, ώστε το ενιαίο νόμισμά μας να δια-

δραματίσει πλήρως τον ρόλο του στη διεθνή σκηνή.

Πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και δη-
μιουργίας συγκροτημένων κεφαλαιαγορών υψηλής ρευστότητας. Πολυάριθμες προτάσεις της Επιτροπής 
στον τομέα αυτόν περιμένουν πλέον την έγκριση αυτού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ωστόσο, μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να καταβάλλουμε 
το 80 % του αντιτίμου των εισαγωγών ενέργειας –που φθάνουν τα 300 δισ. ευρώ ετησίως– σε δολάρια ΗΠΑ, 
όταν μόνο το 2 % των εισαγωγών αυτών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ούτε είναι φυσιολογικό 
να πληρώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες δολάρια αντί για ευρώ για να αγοράσουν ευρωπαϊκά αεροπλάνα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, πριν από το τέλος του έτους η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Το ευρώ πρέπει να γίνει το ενεργό εργαλείο της νέας ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας. Και για να γίνει αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τακτοποιήσουμε τα του 
οίκου μας, ενισχύοντας την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση, όπως έχουμε ήδη αρχίσει να κάνουμε. 
Χωρίς μια στενή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, δεν θα έχουμε ισχυρά επιχειρήματα για να ενισχύσουμε 
τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση προκειμένου 
να ενισχυθεί η Ευρώπη και το ευρώ.

Εξάλλου, μέχρι τη σύνοδο του Σιμπίου θα ήθελα να έχουμε επιτύχει απτή πρόοδο στην ενίσχυση της εξω-
τερικής μας πολιτικής. Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να εκφραζόμαστε με μία μόνο 
φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι φυσιολογικό να σιωπά η Ευρώπη στο Συμβούλιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Γενεύη, αντί να καταδικάζει σε όλους τους τόνους τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Κι αυτό επειδή ένα μόνο κράτος μέλος είχε τη δυνατότητα 
να εμποδίσει τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης στο θέμα αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό να κρατείται όμηρος 
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η Ευρώπη προκειμένου να ανανεώσει το εμπάργκο όπλων κατά της Λευκορωσίας ή να επιβάλει κυρώσεις 
στη Βενεζουέλα, λόγω έλλειψης ομοφωνίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή σάς προτείνει σήμερα και πάλι τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για συγκεκριμένους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων. Θα επαναλάβω το μήνυμά μου της 
προηγούμενης χρονιάς, για τη μετάβαση σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε συγκεκριμένους τομείς. Όχι 
σε όλους, παρά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μη στρατιωτικές αποστολές 
και άλλους.

Η ισχύουσα συνθήκη επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πάρει μια τέτοια απόφαση και θεωρώ ότι ήρθε 
ο καιρός να «ενεργοποιήσουμε» τη ρήτρα γέφυρας της Συνθήκης της Λισαβόνας που ανοίγει 
τον δρόμο προς τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία – ένα πολύτιμο αλλά αναξιοποίητο 
εργαλείο που μας προσφέρει η Συνθήκη.

Πιστεύω επίσης ότι, για ορισμένα θέματα σχετικά με τη φορολογία, θα πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε 
επίσης με ειδική πλειοψηφία.

Κύριε πρόεδρε,

Θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε 
όταν διαφωνούμε με προβληματίζει ολοένα και περισσότερο. Οι 
διάλογοι σε επιθετικό ύφος μεταξύ κυβερνήσεων και θεσμικών 
οργάνων γίνονται όλο και πιο συχνοί. Όμως οι επιθετικές και 
συχνά προσβλητικές φράσεις δεν βοηθούν την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση να προχωρήσει.

Αυτό δεν αφορά μόνο το απαράδεκτο ύφος που χρησιμοποιούν 
οι πολιτικές δυνάμεις, όταν συζητούν μεταξύ τους. Αφορά και τον 
τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης και τους 
δημοσιογράφους, επιδιώκοντας να σταματήσουν κάθε διάλογο. Η Ευρώπη πρέπει 
να παραμείνει ένας τόπος όπου η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαμφισβήτητη. Πάρα 
πολλοί δημοσιογράφοι γίνονται θύματα εκφοβισμού, επιθέσεων, ακόμα και δολοφονίας. Πρέπει 
οπωσδήποτε να προστατέψουμε τους δημοσιογράφους μας, που αποτελούν κι αυτοί σημαντικούς 
παράγοντες της δημοκρατίας μας.

Σε όλα τα θέματα, θα πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες του συμβιβασμού. Η αναζήτηση συμβιβασμών δεν 
σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να θυσιάσουμε τις πεποιθήσεις μας, ούτε τον ελεύθερο διάλογο που σέβεται τις 
απόψεις των άλλων, ούτε τις αξίες μας.

Η Επιτροπή αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου. Συνεχίζουμε να 
ανησυχούμε για την πορεία του διαλόγου σε ορισμένα από τα κράτη μέλη μας. Το άρθρο 7 πρέπει να 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για το κράτος δικαίου.

Το έργο του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς για την προστασία του κράτους δικαίου είναι αξιοσημείωτο, 
αλλά πολύ συχνά μοναχικό. Ολόκληρη η Επιτροπή, όπως και εγώ προσωπικά, τον στηρίζουμε σταθερά.

Υπάρχει όμως ένα σημείο στο οποίο δεν επιτρέπεται καμία υποχώρηση: οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται. Αυτό έχει ουσιώδη σημασία. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου. Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και ο σεβασμός στις 
δικαστικές αποφάσεις δεν αποτελούν επιλογή αλλά υποχρέωση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Στην εισαγωγή αυτής της ομιλίας, που δεν είναι η τελευταία μου αλλά 
είναι η τελευταία ομιλία μου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σας μίλησα για την Ιστορία – για τη μικρή ιστορία που αφορά τη 
θητεία αυτής της Επιτροπής και για τη μεγάλη ευρωπαϊκή Ιστορία.

Είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι για την Ευρώπη του σήμερα. Και 
θα είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι για την Ευρώπη του αύριο.

Έτσι γράφεται η Ιστορία: τα Κοινοβούλια και οι Επιτροπές αλλάζουν, 
η Ευρώπη παραμένει. Για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που πρέπει 
να γίνει, οφείλουμε να αντλήσουμε ορισμένα σημαντικά διδάγματα.

Θα ήθελα η Ευρώπη να κατεβεί από τις κερκίδες του παγκόσμιου σταδίου. Η Ευ-
ρώπη δεν πρέπει να είναι απλώς θεατής, σχολιαστής των διεθνών γεγονότων. Οφείλει να είναι ένας εποι-
κοδομητικός παράγοντας, διαμορφωτής, αρχιτέκτονας του αυριανού κόσμου.

Η Ευρώπη έχει μεγάλη ζήτηση σε όλον τον κόσμο. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πιεστική ζήτηση, η Ευ-
ρώπη θα πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή στη διεθνή σκηνή. Στη χορωδία των εθνών, η φωνή της Ευρώ-
πης πρέπει να ξεχωρίζει, να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή, ώστε να ακούγεται και να υπολογίζεται. Η κ. 
Φεντερίκα Μογκερίνι έχει προωθήσει τη διπλωματική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν πρέπει 
να βυθιστούμε ξανά στις ανακολουθίες των παράλληλων και ανταγωνιστικών εθνικών διπλωματιών. Η ευ-
ρωπαϊκή διπλωματία πρέπει να είναι μία και μόνη. Η πολυμερής αλληλεγγύη μας πρέπει να είναι πλήρης.

Θα επιθυμούσα εφεξής να ενταθούν οι προσπάθειες για την προσέγγιση ανατολικής και δυτικής 
Ευρώπης. Ας θέσουμε τέρμα σ’ αυτό το θλιβερό θέαμα της ενδοευρωπαϊκής διαίρεσης. Η ήπειρός μας, αλλά 
και εκείνοι που έδωσαν τέλος στον ψυχρό πόλεμο, αξίζουν περισσότερα.

Θα επιθυμούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει εφεξής περισσότερο την κοινωνική της δι-
άσταση. Όσοι αγνοούν τις δικαιολογημένες προσδοκίες των εργαζομένων και των 

μικρών επιχειρήσεων θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών μας. Ας 
μετατρέψουμε τις προθέσεις της συνόδου του Γκέτεμποργκ σε κανόνες δικαίου.

Θα επιθυμούσα οι εκλογές του ερχόμενου έτους να αποτελέσουν 
μεγάλη στιγμή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα ήθελα να 

ανανεωθεί η εμπειρία των Spitzenkandidaten, αυτού του 
μικρού βήματος προόδου της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. 
Για μένα, η εμπειρία αυτή θα είναι ακόμα πιο αξιόλογη την 
ημέρα που θα έχουμε πραγματικά υπερεθνικά ψηφοδέλτια. 
Θα επιθυμούσα να υπάρχουν τέτοια υπερεθνικά ψη-

φοδέλτια το αργότερο μέχρι τις επόμενες ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2024.

Πάνω απ’ όλα, θα ήθελα να πούμε όχι στον νοσηρό εθνικισμό και να 
πούμε ναι στον συνειδητοποιημένο πατριωτισμό. Ας θυμόμαστε ότι ο πατρι-

ωτισμός του 21ου αιώνα έχει διπλή διάσταση: μια εθνική και μια ευρωπαϊκή, 
χωρίς η μία να αποκλείει την άλλη.

Στο Σιμπίου 
θα πρέπει να 

πείσουμε τους πολίτες 
μας ότι, στα ουσιαστικά 
ζητήματα, μοιραζόμαστε 
το ίδιο όραμα για τον 
στόχο της Ένωσής 

μας.
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Ο Γάλλος φιλόσοφος Μπλεζ Πασκάλ είχε πει «αγαπώ τα πράγματα που πάνε μαζί». Για να παραμείνουν 
όρθιες στα δυο τους πόδια, οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βαδίσουν μαζί. Όποιος 
αγαπά την Ευρώπη πρέπει να αγαπά τις χώρες που την αποτελούν και όποιος αγαπά τη χώρα του πρέπει να 
αγαπά την Ευρώπη. Ο πατριωτισμός είναι αρετή, ο τυφλός εθνικισμός είναι καταπιεστικό ψέμα και ύπουλο 
δηλητήριο.

Με μια λέξη: ας μείνουμε πιστοί σ’ αυτό που είμαστε.

Ας φυτέψουμε σήμερα δέντρα, κάτω από τη σκιά των οποίων θα μεγαλώνουν και θα αναπνέουν 
με ειρήνη τα δισέγγονά μας, απ’ όπου κι αν προέρχονται – από την Ανατολή ή από τη Δύση, από 
τον Βορρά ή από τον Νότο.

Πριν από μερικά χρόνια, και μάλιστα στην ίδια αυτή αίθουσα, σας είχα πει ότι η Ευρώπη ήταν η σπουδαιότερη 
υπόθεση της ζωής μου. Ναι, αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ την Ευρώπη.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ . ANTONIO TAΓΙANI 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ Κ . ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ



Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Κύριε πρόεδρε,

Κύριε καγκελάριε,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή. 250 ημέρες και κάτι υπολείπονται ως τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 23-26 Μαΐου του 2019, τη μεγαλύτερη δημοκρατική δι-
αδικασία  της ηπείρου μας. Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες  τα  τελευταία χρόνια, κατορθώσαμε να 
υπερβούμε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman 
Brothers, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται το 21ο συναπτό τρίμηνο ανάπτυξης, η δε ανεργία υποχώρησε 
στα προ της κρίσης επίπεδά της, παρ’ όλο που παραμένει πολύ υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, 
ακόμη κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης, 
είναι βαθιά τα σημάδια που άφησε η κρίση στις κοινωνίες μας και στις δημοκρατίες μας. Επιπλέον, λόγω 
της ολοένα ασταθέστερης παγκόσμιας κατάστασης, η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Ευρώπης ικα-
νής να προστατεύει, να ενδυναμώνει και να υπερασπίζεται τους πολίτες της είναι πιο απαραίτητη παρά 
ποτέ.

Δεν πρέπει να υπάρχει ανάπαυλα στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή 
και πιο δημοκρατική Ευρώπη. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά το υπόλοιπο αυτού 
του έτους και σ’ όλη τη διάρκεια του 2019, για να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για το 
Σιμπίου, ο οποίος έχει την απόλυτη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπεριλαμβάνεται στο 
Θεματολόγιο των Ηγετών.

Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία θέματα:

 ✓ να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε·

 ✓ να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε· και

 ✓ να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προοπτική για το μέλλον.

Η πρώτη προτεραιότητα και για τα τρία θεσμικά όργανα - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή - πρέπει να είναι η ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τις νομοθετικές προτάσεις που 
εξακολουθούν να εκκρεμούν, και μάλιστα εγκαίρως, πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις 10 προτεραιότητες του προγράμματός μας για απασχό-
ληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2014, με βάση 
το στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ένωση σε εποχή αλλαγών, το οποίο 
συζητήθηκε εντατικά από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, έκτοτε, αναπτύχθηκε 
σταδιακά. Η Επιτροπή έχει υποβάλει όλες τις νομοθετικές προτάσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί στο 
πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων. Μαζί, καταλήξαμε σε συμφωνία για το 50 % των προτάσεων, ενώ ένα 
20 % ακόμη βρίσκεται σε καλό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να υλοποιήσουμε 
τις κοινές μας δεσμεύσεις πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της αναβαθμισμένης κοινωνικής της διάστα-
σης), της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης, με τη μακρόπνοη πολιτική της για το κλίμα, 
της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Ένωσης Ασφάλειας. Η Επιτροπή θα κινη-
τοποιήσει τους πόρους της για να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα αυτής της πορείας και θα εξασφαλίσει 
την προσωπική παρουσία των επιτρόπων στους τριμερείς διαλόγους κάθε φορά που θα είναι εφικτό. 
Με σκοπό να μπορέσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επικεντρωθούν απόλυτα στα θέματα που 
βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα ελάχιστες μόνο νέες προτάσεις. Οι τελευταί-
ες αυτές προτάσεις της θητείας μας αποσκοπούν στο να ενισχύσουν, να συμπληρώσουν ή να κάνουν 
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προσαρμογές σε θέματα με τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να ασχολούμαστε. Πιστεύουμε ότι, λόγω της 
σαφούς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους, θα βρουν την απαραίτητη υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και θα είναι δυνατό να εγκριθούν άμεσα.

Πέρα απ’ αυτό, υπάρχουν πολλά σημαντικά εκκρεμή προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε συλλογικά και αποφασιστικά. Παρά τις διαφορετικές απόψεις, πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο 
μας στον τομέα της μετανάστευσης, να κατορθώσουμε, το συντομότερο δυνατό, να δημιουργήσουμε ένα 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που να λειτουργεί άρτια, με βάση τις αρχές της υπευθυνότητας και της 
αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης. Έτσι, θα γίνουμε ανθεκτικότεροι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα 
που με τη σειρά του θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αυξανό-
μενες εντάσεις στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα κατά τρόπο που να διαφυλάσσει και να ενισχύει το 
βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα στο επίκεντρο του οποίου επιθυμεί να παραμείνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· η ταχεία επικύρωση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας θα είναι ισχυρή 
ένδειξη αυτής της δέσμευσης. Καλούμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε διαρκείς προκλήσεις για το κρά-
τος δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη μας. Τελευταίο και σημαντικό, επιθυμούμε να καταλήξουμε σε μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την συντεταγμένη αποχώρησή του από την Ένωση στις 29 
Μαρτίου 2019, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια σαφή προοπτική για τη στενή μελλοντική εταιρική σχέση μας 
με μια χώρα που θα είναι για πάντα γείτονας και στενός μας σύμμαχος.

Για να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προοπτική για το μέλλον, θα πρέπει να προετοιμάσουμε 
άρτια τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019. Η σύνοδος κορυφής του Σιμπίου θα πραγματο-
ποιηθεί έξι εβδομάδες μετά το Brexit και δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Επομένως, θα είναι μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της νέας Ένωσης των 27. Σ’ αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή 
κατέθεσε, τον Μάιο, μια σύγχρονη, δίκαιη και ισορροπημένη πρόταση σχετικά με το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ένωση των 27. Προτείνουμε έναν απλούστερο, πιο εξορθολογισμένο και 
ευέλικτο προϋπολογισμό, που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες συμφωνήθηκαν 
στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας και στη διακήρυξη της Ρώμης. Η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για 
το συνολικό πλαίσιο πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσει ισχυρή δήλωση 
προθέσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου 
του ευρώ, με σκοπό να καταστεί το ευρώ το προστατευτικό και ενωτικό εκείνο στοιχείο που είχε αρχικά 
σχεδιαστεί και να εξασφαλιστεί ότι το ενιαίο μας νόμισμα είναι η έκφραση μιας σταθερής και ομόφωνης 
άποψης στη διεθνή σκηνή. Για να αναδειχθεί η Ένωση σε αποτελεσματικό και κυρίαρχο παράγοντα στην 
παγκόσμια σκηνή, θα χρειαστούμε επίσης τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων για την κοινή μας 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Η Επιτροπή προτείνει, επομένως, σήμερα ενισχυμένη χρήση 
της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε πολλούς στοχευμένους τομείς της εξωτερικής μας δράσης. Οι 
πρωτοβουλίες με σκοπό να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης περιλαμβάνουν επίσης τις εργασίες 
για το μέλλον της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής μας και περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών 
προστασίας και προάσπισης του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη μας.

Ο κατάλογος που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τις εκκρεμείς προτάσεις που θα πρέπει να εγκρί-
νουμε άμεσα και τις νέες και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες που υποβάλλονται ταυτόχρονα με την 
ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 ή ως συνέχεια αυτής. Ομαδοποιούνται, όπως και κατά το 
παρελθόν, στο πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων του κοινού μας θεματολογίου.

***

23

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ANTONIO TAΓΙANI ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ 
Κ. ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ



Βασικές πρωτοβουλίες

Προτεραιότητα 1: Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Κατ’ αρχήν συμφωνία - κατά τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019 - επί 
της συνολικής πρότασης σχετικά με το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά 
το 2020 και επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προόδου και, ενδεχομένως, συμφωνίας 
από τους συννομοθέτες για τις προτάσεις για την επόμενη γενιά προγραμμάτων.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της δέσμης προτάσεων για την κυκλική οικονομία 
όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων από ορισμένα πλαστικά προϊόντα στο περιβάλ-
λον, την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και το πόσιμο νερό.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα).

Νέες πρωτοβουλίες

 - Ανακοίνωση σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: απολογισμός και επόμενα βήματα.

 - Ανακοίνωση που επικαιροποιεί τη στρατηγική του 2012 για τη βιοοικονομία.

Προτεραιότητα 2: Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες των υπόλοιπων νομοθετικών προτάσεων για την 
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων: της δέσμης για τα δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας· των προτάσεων για την κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμ-
βανομένης της ενίσχυσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA)· της πρότασης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες (e-Privacy)· της πρότασης για τις διαδικτυακές πλατφόρμες με σκοπό τη διαφύλαξη 
ενός δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη 
διαδικτυακή οικονομία· των προτάσεων σχετικά με τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και 
άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και σχετικά με τις συμβάσεις προμήθειας ψηφι-
ακού περιεχομένου· των προτάσεων για τη σύσταση κοινής επιχείρησης σχετικά με την 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα και για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu.

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου και δικτύου 
βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (υπο-
βάλλεται σήμερα).

Νέες πρωτοβουλίες

 - Συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

 - Σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση.
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 - Σύσταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μη-
τρώων υγείας.

Προτεραιότητα 3: Ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική 
αλλαγή

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
ενεργειακής Ένωσης και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων: των υπό-
λοιπων προτάσεων της νομοθετικής δέσμης σχετικά με την καθαρή ενέργεια για όλους 
τους Ευρωπαίους· της πρότασης σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τους αγωγούς φυ-
σικού αερίου που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου· της νομοθετικής 
δέσμης για την Ευρώπη σε κίνηση· τέλος, της νομοθετικής δέσμης για την κινητικότητα 
και την κλιματική αλλαγή.

Νέες πρωτοβουλίες

 - *** Στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στην ΕΕ σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού (πριν από τη διάσκεψη του Katowice για 
την κλιματική αλλαγή στις 3-14 Δεκεμβρίου).

 - Τέταρτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.

 - Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές.

 - * Πρόταση για  την προσαρμογή  των παραπομπών σε στόχους ενεργειακής απόδοσης για  την ΕΕ 
(εκφραζόμενους σε απόλυτες τιμές) για το 2030 σε στόχους για την ΕΕ των 27 (νομοθεσία προετοι-
μασίας για το Brexit).

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης

 - Έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 σχετικά με την παρακο-
λούθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή».

 - Για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική μας ως το 2025: επιλογές για 
την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και για την πιθανή μεταρρύθμιση της Συνθήκης Ευρατόμ.

Προτεραιότητα 4: Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική 
βάση

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που αφορούν την κοινωνική διάστα-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των προτάσεων: για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας· για 
τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφά-
λισης· για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (δεύτερη 
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και τρίτη αναθεώρηση)· των προτάσεων για τη βελτίωση της διαφάνειας και της νομικής 
προβλεψιμότητας των όρων εργασίας (αναθεώρηση της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση)· 
για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής· τέλος, για τροπο-
ποίηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριμερών οργανισμών (Eurofound, EU-OSHA και 
Cedefop).

 - *** Έγκριση των προτάσεων για τη δίκαιη φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία· για την 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών· τέλος, για τη δημιουργία ενιαίου οριστι-
κού συστήματος για τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, ιδίως 
των προτάσεων: για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν· για τις τροποποιή-
σεις του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών· για την αναθεώρηση και 
ενίσχυση των καθηκόντων, της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
αρχών εποπτείας· για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· τέλος, έγκριση της σύστασης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την καταπολέμηση της νομιμοποίη-
σης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με στοχευμένες αλλαγές στους τρεις κανονι-
σμούς για τη σύσταση των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας (υποβάλλονται σήμερα).

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες των υπόλοιπων προτάσεων για τη στρατηγική για την ενιαία αγορά, 
ιδίως, της δέσμης για τις υπηρεσίες και της δέσμης για τα προϊόντα, καθώς και της πρότασης τροπο-
ποίησης του κανονισμού για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας.

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, την 
αναδιάρθρωση και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

 - * Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που αφορούν τον καθορισμό της έδρας της Ευ-
ρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (νομοθεσία προετοιμασίας 
για το Brexit)

 - * Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για τη νομοθεσία έγκρισης τύπου της ΕΕ για τα μη-
χανοκίνητα οχήματα (νομοθεσία προετοιμασίας για το Brexit)

 - * Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που αφορούν τη νέα θαλάσσια διαδρομή σύνδε-
σης της Ιρλανδίας με το ηπειρωτικό τμήμα του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου του διευρω-
παϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και τη μεταφορά της χορηγίας από το Ηνωμένο Βασίλειο σε κρά-
τος μέλος της ΕΕ των 27 για τις περιοδικές αξιολογήσεις των οργανισμών επιθεώρησης και ελέγχου 
πλοίων που είναι αναγνωρισμένοι σε επίπεδο Ένωσης από την Επιτροπή (νομοθεσία προετοιμασίας 
για το Brexit).

Νέες πρωτοβουλίες

 - *** Ανακοίνωση για την ενιαία αγορά που περιλαμβάνει αξιολόγηση των φραγμών που 
απομένουν και εναλλακτικές δυνατότητες δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των φραγ-
μών (Νοέμβριος 2018).

 - Ανακοίνωση  για  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τους  ενδοκρινικούς 
διαταράκτες.
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Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης

 - *** Αποτελεσματικότερο νομοθετικό έργο στον τομέα της φορολογίας: εντοπισμός τομέων 
προς μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2019).

 - *** Αποτελεσματικότερο νομοθετικό έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής: εντοπι-
σμός τομέων προς ενισχυμένη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία (Ιανουάριος/
Φεβρουάριος 2019).

Προτεραιότητα 5: Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που συμπληρώνουν την Τραπεζική 
Ένωση, ιδίως των προτάσεων για τη μείωση του κινδύνου, της νομοθετικής δέσμης για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων· τέλος, του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλι-
σης των καταθέσεων.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες, στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης για την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση, ιδίως της σταδιακής μετατροπής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· της δημιουργίας ενός ειδικού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού της ζώνης του ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που 1) θα παρέχει συνδρο-
μή για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με βάση το πρόγραμμα στήριξης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής, 2) θα έχει μια σταθεροποιητική λειτουργία, 
3) θα αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας για την Τραπεζική Ένωση και 4) θα λειτουργεί ως μέσο 
σύγκλισης για την παροχή προενταξιακής συνδρομής στα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει 
παρέκκλιση στην πορεία τους προς την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος.

 - Έγκριση της πρότασης για τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης

 - *** Ανακοίνωση για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ (πριν από το τέλος του 
έτους).

Προτεραιότητα 6: Εμπόριο: Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο 
την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία.

 - Υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και της συμφωνίας για την προστα-
σία των επενδύσεων με τη Σινγκαπούρη.

 - Υπογραφή και σύναψη της εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας με το Μεξικό.

 - Υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και της συμφωνίας για την προστασία των επεν-
δύσεων με το Βιετνάμ.
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 - Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεσης με τη MERCOSUR και μια εκσυγ-
χρονισμένη συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή.

 - Ταχεία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην ΕΕ, καθώς και της τροποποιημένης πρότασης για το διεθνές μέσο για 
τις δημόσιες συμβάσεις.

 - * Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα της Ένωσης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (νομοθεσία 
προετοιμασίας για το Brexit).

Προτεραιότητα 7: Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θε-
ματολογίου για την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συ-
στημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και της 
μετανάστευσης· τη διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε ηλεκτρο-
νικά αποδεικτικά στοιχεία· την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών· τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης και χρήσης των οικονο-
μικών δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου· τέλος, την καταπολέμηση της απάτης 
και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης κανονισμού για την πρόληψη της διά-
δοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (υποβάλλεται σήμερα).

 - *** Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επέκτασης της εντολής της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, ώστε να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας 
(υποβάλλεται σήμερα).

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS).

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες της νομοθετικής δέσμης που αφορά τη νέα συμφωνία για τους κατα-
ναλωτές η οποία έχει σκοπό να διευκολύνει τον συντονισμό και την αποτελεσματική ανάληψη δράσης 
από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στο επίπεδο της ΕΕ, να ενισχύσει τη δημόσια 
δράση επιβολής της νομοθεσίας και να βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την προστασία των προσώ-
πων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης («προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος»).

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για τον μηχανισμό πολιτικής προστασί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RescEU).

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης κανονισμού για την τροποποίηση του 
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κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, όσον αφορά διαδικασία επαλήθευσης σχετικά 
με παραβάσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (υποβάλλεται σήμερα), η οποία συνοδεύεται από σύσταση της 
Επιτροπής για τα δίκτυα συνεργασίας στις εκλογές, για τη διαφάνεια στο διαδίκτυο και την προστασία 
κατά των κυβερνοεπιθέσεων κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (υποβάλλεται σήμε-
ρα)· ανακοίνωση σχετικά με ελεύθερες και δίκαιες ευρωπαϊκές εκλογές (υποβάλλεται σήμερα) και 
έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας (υποβάλλεται σήμερα).

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης

 - *** Περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου του 2014 για το κράτος δικαίου.

Προτεραιότητα 8: Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου 
και του κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει να 
ολοκληρωθούν επίσης οι εργασίες για τους σχετικούς φακέλους (για τους οποίους έχει 
επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στους τριμερείς διαλόγους) και συγκεκριμένα για τους εξής 
φακέλους: δημιουργία νέας υπηρεσίας ασύλου· μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήμα-
τος παραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (Eurodac)· επανε-
ξέταση της οδηγίας για τις προϋποθέσεις υποδοχής· του κανονισμού ως προς τις προϋπο-
θέσεις για τη χορήγηση ασύλου και του πλαισίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την περαιτέρω ενίσχυση του δυ-
ναμικού της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, με τη δημιουργία μόνιμου 
σώματος 10.000 συνοριοφυλάκων της ΕΕ έως το 2020, με την ενίσχυση των εξουσιών 
της όσον αφορά τις επιστροφές και με την παροχή της δυνατότητας να επιχειρεί σε χώ-
ρες-εταίρους εκτός της ΕΕ (υποβάλλεται σήμερα).

 - *** Έγκριση από τον συννομοθέτη της πρότασης για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανι-
σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (υποβάλλεται σήμερα).

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την περαιτέρω ενίσχυση και ανα-
βάθμιση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής μας για τις επιστροφές, 
για την εξασφάλιση άμεσων επιστροφών των προσώπων που δεν δικαιούνται διεθνή 
προστασία και για τη μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση (υποβάλλεται 
σήμερα).

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης («πρόταση για την 
μπλε κάρτα»), λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης για τις νόμιμες οδούς μετανάστευ-
σης (υποβάλλεται σήμερα).

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που αφορούν την αναθεώρηση του κοινοτικού κώ-
δικα θεωρήσεων· το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις· τέλος, τον κανονισμό για τους αξιω-
ματικούς-συνδέσμους μετανάστευσης.

29

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ANTONIO TAΓΙANI ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ 
Κ. ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ



 - Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την επικαιροποίηση του κώδικα συνόρων 
του Σένγκεν.

Νέες πρωτοβουλίες

 - Ανακοίνωση σχετικά με την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων.

 - * Πρόταση για την τοποθέτηση του Ηνωμένου Βασιλείου είτε στον κατάλογο τρίτων χωρών που υπό-
κεινται σε υποχρέωση θεώρησης είτε στον κατάλογο τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης (νομοθεσία προετοιμασίας για το Brexit).

Προτεραιότητα 9: Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Συνέχεια που δίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ 
(υποβάλλεται σήμερα).

 - *** Ανακοίνωση για μια νέα συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας (υποβάλλεται σήμερα).

 - *** Ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια αποδοτικότερη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για επενδύσεις 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (υποβάλλεται σήμερα).

Νέες πρωτοβουλίες

 - Στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας (πριν από τη σύνοδο κορυφής Ασίας-Ευρώπης).

Προτεραιότητα 10: Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της μεταρρύθμισης του κανονισμού για την ευρωπα-
ϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

 - *** Έγκριση από τους συννομοθέτες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του κανονισμού 
για την επιτροπολογία.

 - *** Επικουρικότητα: Έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης μεταρρύθμισης της 
οδηγίας για τη θερινή ώρα, με σκοπό την κατάργηση της ενωσιακής απαίτησης για αλλαγή 
της ώρας δύο φορές τον χρόνο, λαμβανομένης υπόψη της εξουσίας των κρατών μελών 
να επιλέγουν τη χρονική τους ζώνη, σε συντονισμό με τα γειτονικά τους κράτη μέλη (υπο-
βάλλεται σήμερα).

 - Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων σχετικά με την ευθυγράμμιση της ισχύουσας νο-
μοθεσίας για τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 (κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις) και 291 (εκτελεστικές πράξεις) της ΣΛΕΕ.

30



Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης

 - Επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης (ανακοίνωση για την οικοδόμηση μιας πιο ενωμένης, πιο ισχυ-
ρής και πιο δημοκρατικής Ευρώπης σε όρους επικοινωνιακούς).

***

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 και η παρούσα επιστολή προθέσεων προετοιμάζουν το 
έδαφος για την ανάληψη κοινής δέσμευσης από τα τρία θεσμικά μας όργανα ότι θα υλοποιήσουν με απο-
φασιστικότητα τις υποσχέσεις μας. Η δέσμευση αυτή θα καταδείξει στους Ευρωπαίους την προστιθέμενη 
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Στις προτάσεις που παρουσιάσαμε σήμερα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που λάβαμε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· αποτελούν δε το σημείο αφετηρίας του διοργανικού διαλόγου, 
με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 
και τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Παραμένουμε σταθερά προσηλω-
μένοι στη μείζονα αυτή συζήτηση και ανταλλαγή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς 
και με τα εθνικά κοινοβούλια. Πιστεύουμε ότι η αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων θα αποτελέσει σταθερή 
βάση για την καθοριστική επόμενη χρονιά. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, να 
αντιμετωπίσουμε διάφορα σημαντικά  εκκρεμή προβλήματα και  να δώσουμε στους Ευρωπαίους μια 
προοπτική για το μέλλον της Ένωσης. Η Επιτροπή είναι και θα παραμείνει έντονα προσηλωμένη στο έργο 
της με βάση τις αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας. Θέλουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία στα σημαντικά 
θέματα και μικρότερη στα λιγότερο σημαντικά. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα 
καθοδηγούν όλες τις δράσεις μας. Θα στηρίζουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αξιόπιστα στοιχεία 
και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολιτικές επιλογές όποτε χρειάζεται.

Το 2019 θα είναι κρίσιμο έτος για την Ένωση και τη θέση της σ’ αυτόν τον ολοένα και πιο αβέβαιο κόσμο. 
Δεν μπορούμε ούτε στιγμή να πάψουμε να αποδεικνύουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι εδώ για να τους προστατεύει, να τους ενδυναμώνει και να τους υπερασπίζεται. Ότι, μαζί, μπορούμε 
να φτιάξουμε μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Ότι, μαζί, μπορούμε να διαμορ-
φώσουμε τον κόσμο, να εξαγάγουμε σταθερότητα, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, να προασπιστούμε μια 
διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες και να υπερασπιστούμε τις αξίες μας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι 
ότι η Επιτροπή, ως πολιτικός θεσμός που στηρίζεται στη μεγάλη αφοσίωση με την οποία εργάζεται το 
προσωπικό της, θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη αυτή την καθοριστική χρονιά. Όπως είμαστε κι εμείς 
βέβαιοι ότι θα πορευθείτε μαζί μας στις 9 Μαΐου του 2019 για να κάνουμε τη διάσκεψη κορυφής στο 
Σιμπίου μια μεγάλη στιγμή επίτευξης αποτελεσμάτων.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ Φρανς Τίμερμανς
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 



1/ Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις
«Η πρώτη μου προτεραιότητα ως προέδρου της Επιτροπής θα είναι η ενδυνάμωση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καλές: 
το 2017 η ανάπτυξη έφτασε στο υψηλότερο σημείο της 
τελευταίας 10ετίας και αναμένεται ότι θα παραμείνει 
ισχυρή. Η απασχόληση και οι επενδύσεις έχουν 
επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα και η κατάσταση 
των δημόσιων οικονομικών έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Όταν η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε τα καθήκοντά της, στον 
απόηχο της οικονομικής κρίσης, υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει την 

απασχόληση. Και, μαζί με τα κράτη μέλη, τήρησε την υπόσχεσή 
της. Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι Ευρωπαίοι από 
ποτέ άλλοτε, αφού σχεδόν 239 εκατομμύρια άτομα έχουν 
πλέον εργασία.. Σχεδόν 12 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας 
έχουν δημιουργηθεί από τότε που η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε 
τα καθήκοντά της. Η ανεργία των νέων μειώθηκε σημαντικά 
και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας. 
Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια νέοι επωφελούνται από 
την «εγγύηση για τη νεολαία» κάθε χρόνο, λαμβάνοντας 
προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, πρακτικής 
άσκησης ή μαθητείας. Η τόνωση της απασχόλησης των νέων 
θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα και στο πλαίσιο 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ: 
πρόσφατα η Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη των οποίων 
σημαντικός αριθμός νέων βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης να επενδύσουν τουλάχιστον το 
10 % των πόρων τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(ΕΚΤ+) σε μέτρα που να βοηθούν τους νέους στην εξεύρεση 
εργασίας. 

Εκείνο που έχει όμως σημασία δεν είναι μόνο η ποσότητα 
αυτών των θέσεων αλλά και η ποιότητά τους. Η δημογραφική 
αλλαγή, η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση μεταβάλλουν τον 
κόσμο της εργασίας, και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αγορές 
εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας θα μπορέσουν 
να προσαρμοστούν σ’ αυτή τη μεταβολή. Η Επιτροπή, βασιζόμενη 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, πρότεινε 
να διασφαλιστούν προβλέψιμες και διαφανείς συνθήκες 
εργασίας για τα άτομα σε άτυπες μορφές απασχόλησης 

και να υπάρξει μέριμνα προκειμένου όλοι 
οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων, να έχουν 
πρόσβαση σε κοινωνική προστασία. 
Με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη και τη στήριξη των κονδυλίων της 
ΕΕ, η Επιτροπή ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
κάθε ηλικίας να αναπτύξουν τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την ψηφιακή εποχή. 

Η Ευρώπη μεταβαίνει από την ανάκαμψη 
στη μεγέθυνση, μετρώντας 21 συναπτά 
τρίμηνα οικονομικής ανάπτυξης. 
Φέτος η οικονομία της ΕΕ και η ευρωζώνη 
αναμένεται ότι θα έχουν ανάπτυξη περίπου 
2 %, με όλα τα κράτη μέλη να καταγράφουν 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

12 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 
έχουν δημιουργηθεί 
από τότε που η Επιτροπή 
Γιούνκερ ανέλαβε τα 
καθήκοντά της.

Το σχέδιο Γιούνκερ 
θα δημιουργήσει 
1,4 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 
και θα αυξήσει 
το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν 
κατά 1,3 % έως το 
2020
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Τρία έτη μετά την έναρξή του, το Επενδυτικό Σχέδιο για την 
Ευρώπη —το σχέδιο Γιούνκερ— έχει ήδη υπερβεί τον αρχικό 
στόχο των 315 δισ. ευρώ, καθώς έχουν κινητοποιηθεί 335 δισ. 
ευρώ πρόσθετων επενδύσεων, ενώ αναμένεται ότι ο θετικός 
αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Στόχος του σχεδίου 
Γιούνκερ είναι να δημιουργήσει 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
και να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 1,3 % έως 
το 2020. Τα δύο τρίτα των κεφαλαίων που 
συγκεντρώθηκαν προέρχονται από ιδιώτες 
επενδυτές, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
το σχέδιο Γιούνκερ είναι ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι 
περιορισμένοι δημόσιοι πόροι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την κινητοποίηση 
ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το σχέδιο 
Γιούνκερ, εκτός από κλιματικά έξυπνες 
επενδύσεις, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και 
νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, στήριξε 
σημαντικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, για 
παράδειγμα στον τομέα των κοινωνικών 
επενδύσεων, των ψηφιακών εφαρμογών 
και των βιώσιμων υποδομών μεταφορών.

Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Τον Δεκέμβριο του 2017 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν 
με την πρόταση της Επιτροπής για την παράταση και την 
ενίσχυση του σχεδίου Γιούνκερ, το οποίο πλέον αποσκοπεί στην 
κινητοποίηση 500 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις μέχρι το 
τέλος του 2020. Με το βλέμμα στραμμένο στη μετά το 2020 
εποχή, η Επιτροπή έχει προτείνει να συνεχιστεί το επιτυχημένο 
μοντέλο του σχεδίου Γιούνκερ με το πρόγραμμα InvestEU. Στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 
2021-2027, η Επιτροπή έχει προτείνει να διατεθούν 15,2 δισ. 
ευρώ για το Ταμείο InvestEU. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η παροχή 
εγγύησης ύψους 38 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων στρατηγικής 
σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τη συγκέντρωση ιδιωτικών 
και δημόσιων επενδύσεων, η Επιτροπή αναμένει ότι το Ταμείο 
InvestEU θα προσελκύσει περισσότερα από 650 δισ. ευρώ 
πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτών 
των επτά ετών.

Η οικονομική ανάκαμψη υποστηρίχθηκε επίσης από τη χρήση 
της ευελιξίας που εμπεριέχεται στους κανόνες του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό 
περιθώριο της δημοσιονομικής ανάπαυλας που δόθηκε τόνωσε 
το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,8 % τα τελευταία τέσσερα έτη και είχε 
ως αποτέλεσμα περίπου 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 
Αυτό δεν εμπόδισε το δημόσιο χρέος να μειωθεί σημαντικά κατά 
την περίοδο 2015-2018, συγκεκριμένα κατά 7 εκατοστιαίες 
μονάδες. Ενώ οι ειδικές ανά χώρα προτεραιότητες διαφέρουν, 
αυτό αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το «ενάρετο 
τρίγωνο» της ενίσχυσης των επενδύσεων, της συνέχισης των 
μεταρρυθμίσεων και της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής 
έχει λειτουργήσει στην πράξη.

Έχουν επίσης ληφθεί μέτρα καθοριστικής σημασίας για 
την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία είναι 
συνυφασμένη με τη φιλοδοξία της Επιτροπής Γιούνκερ να 

διαμορφώσει κεφαλαιαγορές με βάθος και ρευστότητα και 
να διατηρήσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το 2018 η Επιτροπή 
υπέβαλε αρκετές νέες και συμπληρωματικές προτάσεις για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπως το νέο 
πλαίσιο της ΕΕ για τα καλυμμένα ομόλογα και την απλούστευση 
των κανόνων για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των 
επενδυτικών κεφαλαίων. 

Η Ευρώπη έχει να επιδείξει πολυάριθμους ταλαντούχους 
και παγκόσμιου επιπέδου ερευνητές και εξειδικευμένους 
επιχειρηματίες, αλλά πρέπει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις 
επιδόσεις της προκειμένου αυτή η αριστεία να μετασχηματιστεί 
σε επιτυχίες και καινοτομίες που δημιουργούν νέες αγορές. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε 
ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα 
και την καινοτομία. Η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 98 
δισ. ευρώ για τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει καίρια σημασία. Τον Απρίλιο 
του 2018 η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
ανακοίνωσαν μια σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση 
με επιχειρηματικά κεφάλαια: το VentureEU. Σκοπός του 
προγράμματος αυτού, που υποστηρίζεται από ενωσιακά 
κονδύλια ύψους 410 εκατ. ευρώ, είναι να συγκεντρωθούν έως 
και 2,1 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, κάτι 
που αναμένεται να κινητοποιήσει περίπου 6,5 δισ. ευρώ νέων 
επενδύσεων σε καινοτόμες νεοφυείς και αναπτυσσόμενες 
νέες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι επενδύσεις αυτές 
θα διπλασιάσουν το ποσό των επιχειρηματικών κεφαλαίων που 
διατίθενται επί του παρόντος στην Ευρώπη.

Για να μπορέσει η ΕΕ να διατηρήσει το ακμαίο, πλέον, 
επιχειρηματικό περιβάλλον της και για να μπορέσουν οι 
Ευρωπαίοι να προετοιμαστούν για τις θέσεις εργασίας του 
21ου αιώνα, οι γνώσεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες 
από όλους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά 
της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, 
στον οποίο η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα θα γίνονται 
ευκολότερα σε διασυνοριακό επίπεδο. Η Επιτροπή πρότεινε 
επίσης να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του επόμενου 
προγράμματος Erasmus μετά το 2020 σε 30 δισ. ευρώ, με 
στόχο την παροχή ευκαιριών μάθησης και κινητικότητας σε 
12 εκατομμύρια άτομα.

Το VentureEU θα 
κινητοποιήσει 6,5 
δισ. ευρώ νέων 
επενδύσεων σε 
νεοφυείς και 
αναπτυσσόμενες 
νέες επιχειρήσεις
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2/ Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά
«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερη χρήση των μεγάλων ευκαιριών που μας 
προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα».

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Η ψηφιακή τεχνολογία κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη στο 
σπίτι, στην εργασία, στις σπουδές ή στα ταξίδια. Κάθε 
μέρα 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο. Η Ευρώπη, για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις 
νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, 
χρειάζεται μια αξιόπιστη ψηφιακή ενιαία αγορά, 
ώστε να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών της, να 
τονώσει τη μεγέθυνση με 415 δισ. ευρώ ετησίως και 
να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας.

Από τον Μάιο του 2015 έχουμε υποβάλει 29 νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και την ενίσχυση της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς. Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί 17 προτάσεις.

Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής σε ολόκληρη 
την ΕΕ το περασμένο έτος, οι Ευρωπαίοι μπορούν να 
απολαμβάνουν περισσότερη ψηφιακή ελευθερία. Από τον 
Απρίλιο του 2018 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις 
συνδρομές τους σε ταινίες, αθλητικά, μουσική, βιντεοπαιχνίδια 
και ηλεκτρονικά βιβλία οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν 
στην ΕΕ. Με την επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή οδηγία για 
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα προωθήσουμε 
τις ευρωπαϊκές ταινίες σ’ αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες. 
Τέλος, χάρη στη συνιστώσα «MEDIA» του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη», η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης 
να στηρίζει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση 
ευρωπαϊκών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και 
βιντεοπαιχνιδιών.

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές χωρίς αδικαιολόγητες 
διακρίσεις, σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ και αν βρίσκονται. Δεν 
θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως κάποιος ιστότοπος τους 

αποκλείσει ή τους εκτρέψει μόνο και μόνο επειδή οι ίδιοι –ή 
η πιστωτική τους κάρτα– προέρχονται από άλλη χώρα. Από το 
2019 οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα 
το κόστος παράδοσης δεμάτων και να επωφελούνται από πιο 
προσιτές τιμές για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων.

Τα δεδομένα είναι η κινητήρια δύναμη των σύγχρονων 
οικονομιών μας. Η κατάργηση των φραγμών θα συμβάλει 
στον διπλασιασμό της αξίας της οικονομίας δεδομένων 
της ΕΕ μεταξύ 2015 και 2020: από 1,9 % σε 4 % του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Αναμένουμε ότι, έως 
το 2020, 10,4 εκατομμύρια άτομα θα απασχολούνται 
στην οικονομία δεδομένων της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις και 
οι πολίτες θα επωφεληθούν από την ελεύθερη ροή των 

δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερες 
και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες 
αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. 

Οι διαδικτυακές συνδέσεις και η κάλυψη 
βελτιώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η ανάπτυξη της κινητής σύνδεσης 5G 
επόμενης γενιάς έγινε πραγματικότητα 
χάρη στις συμφωνίες για την επικαιροποίηση 
των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις 
τηλεπικοινωνίες και για τον συντονισμό της 
χρήσης του ραδιοφάσματος. Το γεγονός 
αυτό θα ωφελήσει πολλές καινοτόμες 
υπηρεσίες, όπως τη δημόσια ασφάλεια, την 
εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 

κατανάλωση έξυπνης ενέργειας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
ή τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες 
της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες θα τονώσουν επίσης τις 
επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και ποιότητας που 
έχει ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία μας.

Οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν και τον τρόπο με τον 
οποίο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Τον Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε ένα 
σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία 
(FinTech) με σκοπό να αξιοποιήσει στο έπακρο την ταχεία 
πρόοδο των νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνολογίας 
blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει 
τους καταναλωτές από κυβερνοαπειλές. 

Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ψηφιακή τεχνογνωσία για τη 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και κοινωνία μας, αλλά το 
35 % του εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να μη διαθέτει 

Σύντομα οι Ευρωπαίοι 
θα μπορούν να 
πραγματοποιούν 
διαδικτυακές αγορές 
χωρίς αδικαιολόγητες 
διακρίσεις, σε οποιοδήποτε 
μέρος της ΕΕ και αν 
βρίσκονται.
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βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ο συνασπισμός για τις 
ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας φέρνει σε 
επαφή τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους 
παρόχους εκπαίδευσης, που αναλαμβάνουν δράση για να 
αντιμετωπίσουν την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη. Θα παρέχει κατάρτιση σε 1 εκατομμύριο 
άνεργους νέους έως το 2020. Επίσης, μέχρι το 2020 θα 
δημιουργηθούν τουλάχιστον 6.000 διασυνοριακές ψηφιακές 
θέσεις πρακτικής άσκησης για νέους, ώστε να αποκτήσουν 
πείρα σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, τα μαζικά δεδομένα, 
η ανάπτυξη λογισμικού και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον, έχουμε αρχίσει 
να εργαζόμαστε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι 
Ευρωπαίοι πολίτες και όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων) θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα 
τεράστια οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος 
των Ευρωπαίων πολιτών, ξεκινώντας με την υποβολή ενός 
άρρηκτου πλαισίου πολιτικής για την ανάληψη συντονισμένης 
δράσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα αυξήσουμε την οικονομική 
στήριξη που παρέχουμε στην έρευνα και την καινοτομία 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε 1,5 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Θα προσεγγίσουμε 
προληπτικά τα συναφή δεοντολογικά και νομικά ζητήματα, με 
βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της Ένωσης, όπως 
είναι τα αξιόπιστα δεδομένα, η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Επίσης, καθιστούμε την Ευρώπη κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας 
στους υπερυπολογιστές, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να 
αναλύουμε μεγάλη ποσότητα δεδομένων και να συμβάλλουμε 
στην αντιμετώπιση των σημαντικών επιστημονικών, 
βιομηχανικών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας. 
Έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη υγειονομική 
περίθαλψη, έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, αποτελεσματικότερη 
αντίδραση σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων, ελαχιστοποίηση 
του κόστους παραγωγής ή σχεδιασμό πάρκων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας —και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. 

Η επιτυχία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την 
εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Από τον Μάιο του 2018 το 
δικαίωμα σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον έχει 
ενισχυθεί χάρη στην πρώτη νομοθεσία που θεσπίστηκε ποτέ 
σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Τα κράτη μέλη 
πρέπει πλέον να συνεργάζονται προκειμένου να αναχαιτίζουν 
τις κοινές απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, 
οι πάροχοι υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών, της τραπεζικής και της υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών καλούνται να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να κοινοποιούν 
τα σοβαρά περιστατικά στις εθνικές αρχές. 

Οι κυβερνοαπειλές είναι πραγματικές — τα κακόβουλα λογισμικά 
είναι ευρέως διαδεδομένα και οι επιθέσεις εξακολουθούν να 
αυξάνονται: κάθε μέρα συμβαίνουν περισσότερες από 4 000 
επιθέσεις λυτρισμικού (ransomware) στην Ευρώπη. Μπορεί 
να χάσουμε 640 δισ. ευρώ δυνητικής οικονομικής αξίας, αν 

δεν αντιδράσουμε. Η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 
2017 θα ενισχύσει τον Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) προκειμένου αυτός να 
υποστηρίξει καλύτερα τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των 
απειλών και των επιθέσεων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια.

Η Επιτροπή, για να συμβάλει στην ασφάλεια και την αξιοπιστία 
του διαδικτυακού τοπίου, παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο 
δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης και των 
επιπτώσεων της διαδικτυακής παραπληροφόρησης 
στην Ευρώπη και για τη διασφάλιση της προστασίας των 
ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων. Το 
σχέδιο αυτό θα προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
και ο κλάδος της διαφήμισης θα δεσμεύονται από έναν 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπεται από τέσσερις 
κατευθυντήριες αρχές: διαφάνεια, συμπεριληπτικότητα, 
αξιοπιστία και πολυμορφία.

Η μακροπρόθεσμη επιτυχία των προαναφερόμενων 
πρωτοβουλιών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με εξίσου 
φιλόδοξη δέσμευση, χρηματοδότηση και επενδύσεις. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε στο πλαίσιο του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ 
να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά ένα ειδικό ψηφιακό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης —«Ψηφιακή Ευρώπη»— 
με προϋπολογισμό ύψους 9,2 δισ. ευρώ, προκειμένου να 
αυξηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς και να 
αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι στρατηγικές ψηφιακές 
ικανότητες της Ευρώπης. Αυτές οι βασικές ικανότητες αφορούν 
την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, 
την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, 
ενώ εξασφαλίζεται η ευρεία χρήση και προσβασιμότητά 
τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο συνασπισμός 
για τις ψηφιακές 
δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας 
θα παρέχει 
κατάρτιση σε 
1 εκατομμύριο 
άνεργους νέους
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3/ Ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 
πολιτική για την κλιματική αλλαγή
«Θέλω να μεταρρυθμίσω και να αναδιοργανώσω την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης 
σε μια νέα ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. […] Πρέπει επίσης να αυξήσουμε το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ήπειρό μας. [...] Για μένα, η δέσμευση να επιτύχουμε, 
έως το 2030, ενεργειακή απόδοση 30 % συνιστά τον ελάχιστο στόχο που πρέπει να 
θέσουμε εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο 
προς το μέλλον. […] Δεν πρόκειται μόνο για υπεύθυνη πολιτική όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή. Αποτελεί, ταυτόχρονα, επιτακτική ανάγκη από πλευράς βιομηχανικής πολιτικής.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Η  Ένωση Ενεργειακή και η καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής αποτελούν 
βασικά στοιχεία για τον εκσυγχρονισμό 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
οικονομίας. Δημιουργούν ευκαιρίες 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε 
να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν 
το πλεονέκτημα των πρωτείων 
εγκατάστασης και την ανάπτυξη μιας 
παγκόσμιας αγοράς καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών, αποτελώντας 
παράλληλα πηγή κοινωνικής προόδου 
που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να 
επωφελούνται από αυτή τη μετάβαση.

Με την Ενεργειακή Ένωση και τη μελλοντοστραφή πολιτική για 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
που επιταχύνει τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην 
καινοτομία και στον εκσυγχρονισμό σε όλους τους νευραλγικούς 
τομείς. Γι’ αυτή τη μετάβασή μας σε μια σύγχρονη και καθαρή 
οικονομία, λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορές στο ενεργειακό 
μείγμα και τις οικονομικές δομές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ, εκτός 
από την περαιτέρω επικαιροποίηση και ενίσχυση της νομοθεσίας 
της για την ενέργεια και το κλίμα, σκοπεύει να καταρτίσει μέτρα 
που θα τονώνουν τις επενδύσεις, θα δημιουργούν θέσεις 
απασχόλησης, θα ενισχύουν τις καινοτόμες βιομηχανίες και 
θα διασφαλίζουν ότι κανένας πολίτης, κανένας εργαζόμενος 
και καμία περιφέρεια δεν αποκλείεται από αυτή τη διαδικασία.

Αυτό θα δώσει ώθηση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, 
θα θέσει την έρευνα και την καινοτομία στο επίκεντρο του 
μέλλοντός μας και θα προετοιμάσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
προκειμένου να στηρίξει τις δεσμεύσεις για το κλίμα. Η Ευρώπη 
θα συνεχίσει να στέλνει το μήνυμα ότι η υφήλιος μπορεί να 
υπολογίζει στον ηγετικό μας ρόλο όσον αφορά το κλίμα.

Με βάση τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή, η ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι, έως το 2030, θα έχει 
μειώσει κατά τουλάχιστον 40 % τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. Πρόκειται για επένδυση στην ευημερία 

μας και στη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αφού, 
όπως επισημαίνεται από τα σχετικά στοιχεία, την περίοδο 
1990-2015 οι εκπομπές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 22 %, 
ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 50 %.

Η ΕΕ είναι η μόνη μεγάλη οικονομία στον κόσμο που έχει 
μετατρέψει σε νομοθεσία κάθε μέτρο που λαμβάνει προκειμένου 
να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού. Για τον σκοπό αυτό, το 2017 εκδόθηκε η βασική 
νομοθεσία για τον περιορισμό των εκπομπών στις μεταφορές, 
τα κτίρια, τα απόβλητα, τη γεωργία, τη χρήση της γης και τη 
δασοκομία. Μ’ αυτή τη νομοθεσία, τα εργαλεία υποστήριξης 
και τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS), έχει πλέον θεσπιστεί 
το νομικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα έως το 2030.

Το 2018, με την έγκριση τεσσάρων από τις οκτώ νομοθετικές 
προτάσεις που περιλάμβανε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η ΕΕ 
θέσπισε ένα σύγχρονο και προηγμένο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, υλοποιώντας 
τον στόχο της Επιτροπής Γιούνκερ να καταστεί πρωτοπόρος 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να δώσει προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση. 

Ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ  
έως το 2030 
• οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 40 % 
• η κατανάλωση ενέργειας θα 
αποτελείται κατά τουλάχιστον 32 % 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
• θα επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση 
κατά 32,5 %

38



Υπάρχει πλέον ένα αρραγές πλαίσιο διακυβέρνησης, που 
θα επιτρέψει να παρακολουθείται η συμμόρφωση και να 
προωθούνται οι επενδύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έως το 
2030 θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια 
και το κλίμα — δηλ. οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα 
μειωθούν κατά τουλάχιστον 40 %, το μείγμα κατανάλωσης 
ενέργειας θα αποτελείται κατά τουλάχιστον 32 % από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα εξοικονομηθεί 
ενέργεια κατά 32,5 %.

Την επόμενη δεκαετία η Ευρώπη θα χρειαστεί περίπου 180 δισ. 
ευρώ ετησίως σε επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που λάβαμε στο Παρίσι για 
το κλίμα. Με βάση αυτή την παραδοχή, για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το 
επίπεδο φιλοδοξιών για την ενσωμάτωση του κλίματος σε 
όλα τα προγράμματα της ΕΕ, θέτοντας ως στόχο τουλάχιστον 
το 25 % των δαπανών της ΕΕ να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη 
των κλιματικών στόχων. Αλλά η δημόσια χρηματοδότηση δεν 
θα είναι αρκετή — ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
επικεντρώσει όλη την προσοχή του στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής.

Από τη δημιουργία του, το σχέδιο Γιούνκερ στηρίζει τις επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η στήριξη αυτή επέτρεψε, μεταξύ 
άλλων, την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 
8,2 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά και την εγκατάσταση 
28 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. 

Στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να ωθήσει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη, 
βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Τον Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή 
παρουσίασε το πρώτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζει μια διαρθρωμένη 
και συστηματική προσέγγιση για τη διοχέτευση ιδιωτικών 
επενδύσεων σε πιο πράσινα έργα, αλλάζοντας τα κίνητρα και 
την κρατούσα νοοτροπία σε ολόκληρη την αλυσίδα επενδύσεων. 
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει κομβικό 
ρόλο σ’ αυτό το πλαίσιο. 

Τα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα προτάθηκαν τον Μάιο του 2018 
και περιλαμβάνουν ένα εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης — 
ή «ταξινομία» — σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο εξασφαλίζει κοινούς 
ορισμούς, διαφάνεια και συμβατότητα για τους επαγγελματίες 
και για τους ιδιώτες επενδυτές.

Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει μέτρα για να επιταχυνθεί η μετάβαση 
σε μια καθαρή οικονομία σε άλλους τομείς της οικονομίας, και 
ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Τον Νοέμβριο του 2017, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της για κινητικότητα χαμηλών 
εκπομπών, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νομοθεσίας για τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις 
οδικές μεταφορές, θέτοντας νέους στόχους για τις εκπομπές 
CO2 των νέων επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών και 
ενισχύοντας την πρωτοκαθεδρία της ΕΕ όσον αφορά τα 
καθαρά οχήματα. Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή ολοκλήρωσε 

το θεματολόγιό της για ασφαλή, καθαρή και συνδεδεμένη 
κινητικότητα: μεταξύ άλλων μέτρων, παρουσίασε τα πρότυπα 
για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, 
διευκόλυνε τον σχεδιασμό πιο αεροδυναμικών φορτηγών και 
βελτίωσε την επισήμανση για τα ελαστικά. Επιπλέον, η Επιτροπή 
πρότεινε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές, 
το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου «οικοσυστήματος» συσσωρευτών στην Ευρώπη.

Για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της ενεργειακής 
μετάβασης, η Επιτροπή δρομολόγησε πρωτοβουλία για τις 
περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων 
εκπομπών. Η πρωτοβουλία παρέχει εξατομικευμένες λύσεις 
για τις περιφέρειες που πλήττονται από τη μετάβαση στην 
καθαρή οικονομία. Αυτή η στήριξη συμβάλλει στην αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, στον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών και στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
επιχειρηματικά μοντέλα του μέλλοντος, ώστε καμία περιφέρεια 
να μην υστερεί στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. 
Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης το Παρατηρητήριο Ενεργειακής 
Φτώχειας με σκοπό να καταστήσει εφικτή τη στήριξη μιας 
ορθής και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε καθαρή ενέργεια.

Πέρυσι, με τις ενέργειές μας για την αλληλεγγύη και 
την ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας μεριμνήσαμε 
ώστε κανένας Ευρωπαίος να μη μείνει απομονωμένος. Στη 
σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας τον Ιούλιο του 2018 
εκφράστηκε απερίφραστα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον 
τομέα της ενέργειας, όταν οι ηγέτες της Ισπανίας, της Γαλλίας 
και της Πορτογαλίας συμφώνησαν να λάβουν μέτρα που θα 
ενισχύσουν την ενσωμάτωση της Ιβηρικής Χερσονήσου 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή υποστηρίζει 
την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών με πρωτόγνωρες 
επενδύσεις ύψους 578 εκατ. ευρώ για την ηλεκτρική γραμμή 
που διασχίζει τον Βισκαϊκό Κόλπο μεταξύ Ισπανίας 
και Γαλλίας, προκειμένου να δοθεί τέλος στην ενεργειακή 
απομόνωση αυτού του τμήματος της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ και οι ηγέτες της Εσθονίας, 
της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας ενέκριναν τον 
πολιτικό χάρτη πορείας για τον συγχρονισμό των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω κρατών μελών με το 
ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο έως το 2025. Η Επιτροπή θα 
υποστηρίξει αυτά τα κράτη μέλη, ώστε να πάψει η ενεργειακή 
απομόνωση της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας. 

Μετά το αίτημα των Ευρωπαίων ηγετών, τον Μάρτιο του 
τρέχοντος έτους, η Επιτροπή καταρτίζει πρόταση σχετικά με 
μια ενωσιακή στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δρομολογήθηκε 
ευρεία διαβούλευση με διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τους 
ενδιαφερομένους και την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης. 
Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να υποβάλει τις 
προτάσεις της έως τον Νοέμβριο του 2018. Αυτό θα στείλει 
ένα ηχηρό μήνυμα στους εταίρους μας ότι η ΕΕ σχεδιάζει 
μακροπρόθεσμα και με αξιόπιστο τρόπο πριν από τη διάσκεψη 
COP24 στο Κατοβίτσε τον επόμενο μήνα.
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4/ Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με 
ενισχυμένη βιομηχανική βάση
«Η εσωτερική μας αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε εποχές 
αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Θέλω, επομένως, η επόμενη Επιτροπή να στηριχθεί στα 
πλεονεκτήματα της ενιαίας μας αγοράς και να εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό της σε 
όλες τις διαστάσεις του.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη δημιουργία 
της ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα της Ευρώπης για τη δημιουργία 
οικονομικής μεγέθυνσης και τη στήριξη των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων ώστε να μεγαλουργούν στις παγκόσμιες 
αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή 
Γιούνκερ απελευθερώνει το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς με μια πραγματική βιομηχανική πολιτική για την 
ΕΕ και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές συμβαδίζουν 
με τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον 
τομέα των καθαρών τεχνολογιών και την εξασφάλιση 
μια δίκαιης ενιαίας αγοράς προς όφελος όλων.

Η Επιτροπή Γιούνκερ δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες 
και τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης να επωφεληθούν 
πλήρως από την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 
Βάσει νέας νομοθετικής πράξης της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να αξιολογήσουν ενδελεχώς το κόστος και τα οφέλη της 
προτεινόμενης νομοθεσίας σχετικά με τις επαγγελματικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να αρθούν τα περιττά εμπόδια με τη 
διενέργεια ελέγχου αναλογικότητας των κανόνων. Η ενιαία 
ψηφιακή πύλη θα αποτελέσει ένα εύκολα προσβάσιμο 
σημείο εισόδου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
αναζητούν πληροφορίες, διοικητικές διαδικασίες και βοήθεια 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις θα μπορούν να εξοικονομούν περισσότερα από 
11 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η Επιτροπή Γιούνκερ εντείνει την κοινωνική 
διάσταση της Ευρώπης. Τον Νοέμβριο του 2017, στην πρώτη 
ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής για κοινωνικά θέματα που 
πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, διακηρύχθηκε 
ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, 
που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για μια έντονη κοινωνική 
διάσταση στο μέλλον. Η κινητικότητα των εργαζομένων είναι 
μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αλλά πρέπει να οργανωθεί 
με δίκαιο τρόπο και να οδηγήσει σε έναν αγώνα δρόμου 
προς την κορυφή. Η συμφωνία για την απόσπαση των 
εργαζομένων, η οποία διασφαλίζει την αρχή της ίδιας αμοιβής 
για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, υπήρξε σημαντικό βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει καταθέσει 

σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση 
του συντονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των 
κρατών μελών και για τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Οι εργασίες 
έχουν προχωρήσει σημαντικά όσον αφορά 
τόσο τη θέσπιση κανόνων για προϊόντα 
και υπηρεσίες που να είναι προσβάσιμα 
από τα άτομα με αναπηρίες στην ενιαία 
αγορά όσο και τη διασφάλιση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, με την υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωση της γονικής 
άδειας και της άδειας φροντίδας.

Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο, το οποίο δίνει στους καινοτόμους επιχειρηματίες της 
Ευρώπης την ευκαιρία να επεκταθούν και να αναπτυχθούν. Στο 
πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή πρότεινε 
μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
αρχικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να διευκολυνθεί 
η πρόσβαση σε δημόσιες αγορές και για τις μικρότερες 
εταιρείες. Έχουν επίσης προταθεί στρατηγικές για την 
ενθάρρυνση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων και 
την προώθηση χρηματοοικονομικής καινοτομίας. Μέσω 
του ευρωπαϊκού σήματος για τις πλατφόρμες συμμετοχικής 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο καθεστώς 
που επιτρέπει σε τέτοιου είδους πλατφόρμες να λειτουργούν 

Η Επιτροπή εργάζεται για 
να εξασφαλιστεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής με 
προτάσεις για τη βελτίωση 
της γονικής άδειας και 
της άδειας φροντίδας.
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απρόσκοπτα σε όλη την ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και 
επενδυτές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν 
από ισχυρότερες και πιο ολοκληρωμένες χρηματαγορές, χάρη 
στα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής για μεταρρύθμιση 
της αρχιτεκτονικής της χρηματοοικονομικής εποπτείας 
της ΕΕ.

Η ενιαία αγορά, για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα, 
πρέπει επίσης να διέπεται από δίκαιους και αποδοτικούς 
φορολογικούς κανόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από 
τον Νοέμβριο του 2014, η Επιτροπή Γιούνκερ έχει υποβάλει 
τουλάχιστον 22 προτάσεις στον τομέα της φορολογίας με 
σκοπό την επιδίωξη αυτού του στόχου. Η Επιτροπή έχει 
επίσης προτείνει την ευρεία αναμόρφωση του συστήματος 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να παταχθεί 
αποτελεσματικά η απάτη, καθορίζοντας τα βασικά στοιχεία 
ενός ενιαίου χώρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην 
ΕΕ. Έχουν ήδη συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ νέοι κανόνες, οι 
οποίοι θα μειώσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις 
σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για χιλιάδες 
εταιρείες που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις. 
Επί του παρόντος, εξετάζονται οι προτάσεις της Επιτροπής 
που έχουν στόχο να διευκολύνουν τη ζωή των μικρών 
επιχειρήσεων και να εκσυγχρονίσουν το σύστημα των 
συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας — μεταξύ 
άλλων, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Η δίκαιη ενιαία αγορά προϋποθέτει ότι οι εταιρείες 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους επί ίσοις όροις – όχι εις βάρος των 
Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η Επιτροπή Γιούνκερ ακολουθεί 
μια μακρόπνοη στρατηγική με στόχο να εξασφαλιστεί ότι 
όλες οι εταιρείες, μικρές και μεγάλες, θα καταβάλλουν 
τον φόρο που τους αναλογεί, στον τόπο όπου παράγονται 
τα κέρδη τους. Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, η ΕΕ 
έχει κάνει τεράστια βήματα για τη μεταρρύθμιση του 
πλαισίου φορολόγησης των εταιρειών, με νέους κανόνες 
που κλείνουν παλιά παραθυράκια. Οι προτάσεις μας για ένα 
κοινό φορολογικό πλαίσιο —την κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών— και για τη δίκαιη φορολόγηση της 
ψηφιακής οικονομίας είναι ένα ακόμα βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Νέοι δεσμευτικοί κανόνες διαφάνειας, που 
υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα 
μεταξύ τους μια σειρά φορολογικών στοιχείων, τίθενται 
σταδιακά σε ισχύ. Παράλληλα, η Επιτροπή εξακολούθησε 
να επιβάλλει κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
προκειμένου να απαγορευτεί στα κράτη μέλη να παρέχουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. 

Φέτος η Επιτροπή πρότεινε επίσης την αύξηση του 
προϋπολογισμού στα 270 εκατ. ευρώ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση της κρίσιμης συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών στις προσπάθειες καταπολέμησης της 
απάτης στην καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και 
της φοροαποφυγής.

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, η βιομηχανία μας πρέπει να 
προσαρμοστεί αναλόγως για να διατηρήσει το προβάδισμά της. 

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο 
του 2017, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ είχε θέσει ως στόχο η ΕΕ και οι 
βιομηχανίες της να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως στους 
τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μετατροπή σε μια κυκλική 
οικονομία αποτέλεσε προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας της Επιτροπής. Αυτή η προσέγγιση της Επιτροπής 
Γιούνκερ δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 
καινοτόμων και αποδοτικών τρόπων προμήθειας προϊόντων 
και υπηρεσιών. Η Επιτροπή έχει προτείνει φιλόδοξους αλλά 
ρεαλιστικούς στόχους για τη μείωση των αποβλήτων και 
την τόνωση της ανακύκλωσης και της βιώσιμης σχεδίασης, 
στόχους που έχουν ήδη συμφωνηθεί και υλοποιούνται σε 
εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, έχουμε καθορίσει την πρώτη 
παγκοσμίως ολοκληρωμένη στρατηγική για τα πλαστικά 
και μια νομοθετική πρόταση για την αντικατάσταση των 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στην αγορά με βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις.

Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
αποτελεί άλλον έναν τομέα εστίασης. Αυστηρότερες και 
πιο αξιόπιστες δοκιμές για τις εκπομπές καυσαερίων 
από τα αυτοκίνητα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Ένα ριζικά αναθεωρημένο πλαίσιο για 
την έγκριση τύπου θα αρχίσει να ισχύει από τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Η Επιτροπή έχει προτείνει επίσης νέα υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως εξελιγμένα συστήματα 
πέδησης έκτακτης ανάγκης για τα αυτοκίνητα και συστήματα 
ανίχνευσης τυφλών σημείων και ευάλωτων χρηστών του 
οδικού δικτύου για τα φορτηγά. Παράλληλα, η Επιτροπή θέτει 
τα θεμέλια για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 
οδήγηση και για κινητικότητα προσανατολισμένη στις 
μελλοντικές ανάγκες. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή 
μετάβαση σε οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, 
η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού 
κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών συσσωρευτών μέσω 
ενός σχεδίου δράσης, που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 
200 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και την παραγωγή της 
επόμενης γενιάς ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Ο διαστημικός κλάδος αποτελεί τομέα στρατηγικής σημασίας 
που μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των 
ανθρώπων αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Μεγάλες 
επενδύσεις της ΕΕ επέτρεψαν να επιτευχθεί σημαντική 

Η νέα συμφωνία για 
τους καταναλωτές 
θεσπίζει ένα 
ευρωπαϊκό δικαίωμα 
συλλογικής προσφυγής 
για τις ομάδες 
καταναλωτών που 
έχουν υποστεί βλάβη.
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πρόοδος στο πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus και στο 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo. Από τον Δεκέμβριο 
του 2016 το Galileo παρέχει αρχικές υπηρεσίες με εξαιρετικές 
επιδόσεις και άριστη γεωγραφική κάλυψη. Τον Ιούλιο του 
2018 εκτοξεύτηκαν επιτυχώς τέσσερις ακόμα δορυφόροι. Με 
έναν σχηματισμό 26 δορυφόρων, το Galileo θα προσφέρει 
ακόμα πιο ακριβές σήμα για μια σειρά πολύτιμων υπηρεσιών. 
Το Copernicus είναι ο μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων 
γεωσκόπησης στον κόσμο και βοηθά στην αντιμετώπιση 
μιας σειράς προκλήσεων όπως οι φυσικές καταστροφές και 
η κλιματική αλλαγή. Περαιτέρω προτεραιότητες καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη, 
ενώ ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εταιρειών 
και καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων ήδη 
χρησιμοποιούν διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες. 
Οι ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες θα συμβάλουν 
επίσης στον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας και άμυνας. 
Στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει 16 δισ. 
ευρώ για να βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει και μάλιστα να 
ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της στον τομέα του διαστήματος.

Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την ενδυνάμωση και την 
προστασία των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών στην 
ΕΕ. Παρόλο που ήδη εφαρμόζουμε μερικούς από τους πιο 
αυστηρούς κανόνες στον κόσμο όσον αφορά την προστασία 
των καταναλωτών, πρόσφατες υποθέσεις όπως το σκάνδαλο 
«Dieselgate» έδειξαν ότι η επιβολή τους είναι δύσκολη. Για τον 
λόγο αυτόν, η Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία για 
τους καταναλωτές, με την οποία θεσπίζεται ένα ευρωπαϊκό 
δικαίωμα συλλογικής προσφυγής για τις ομάδες καταναλωτών 
που έχουν υποστεί βλάβη. Η Επιτροπή έχει προτείνει επίσης 
την ενίσχυση των ελέγχων από τις εθνικές αρχές και τους 
τελωνειακούς υπαλλήλους με στόχο τον αποκλεισμό των 
επικίνδυνων και των πλαστών προϊόντων. 

Προκειμένου να αυξήσει τον θετικό αντίκτυπο της ενιαίας 
αγοράς για τους Ευρωπαίους, η Επιτροπή έχει προτείνει 
ένα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ για 
την περίοδο μετά το 2020. Στόχος είναι να ενδυναμωθούν 
και να προστατευτούν οι καταναλωτές, αλλά και να δοθεί 
στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης 
η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν πλήρως την εύρυθμη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
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5/ Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση
«Κατά την επόμενη πενταετία, επιθυμώ να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της Οικονομικής και 
Νομισματικής μας Ένωσης, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα του ενιαίου μας νομίσματος 
και να βελτιωθεί η σύγκλιση των πολιτικών μας στο οικονομικό, δημοσιονομικό και εργασιακό 
πεδίο μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Την 1η Ιανουαρίου 2019 θα γιορτάσουμε την 20ή επέτειο 
του κοινού μας νομίσματος. Μέσα στην εικοσαετία 
αυτή το ευρώ έχει προοδεύσει πολύ: είναι μια αληθινή 
ευρωπαϊκή επιτυχία. 340 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
χρησιμοποιούν καθημερινά το ευρώ σε 19 κράτη μέλη. 
Σύντομα η ευρωζώνη θα αντιστοιχεί στο 85 % του 
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ολόκληρης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ευρώ 
είναι σήμερα το δεύτερο πιο σημαντικό αποθεματικό 
νόμισμα, καθώς 60 χώρες έχουν συνδέσει κατά κάποιον 
τρόπο το νόμισμά τους με το ευρώ. Αυτό δεν είναι 
ευκαταφρόνητο επίτευγμα για ένα νεαρό νόμισμα που 
δεν συνδέεται με ένα και μόνο κράτος. Ωστόσο, η θέση 
του ευρώ στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές 
μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, κάτι που θα 
αποτελέσει επίσης ένδειξη πως η Ευρώπη παίρνει το 
μέλλον της στα χέρια της. 

Μετά την κρίση, και κυρίως μετά την έκθεση των πέντε 
προέδρων, τον Ιούνιο του 2015, έγιναν πολλά για να 
ενισχυθεί η ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση και η δομή της είναι σήμερα πιο ισχυρή από κάθε 
άλλη φορά. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος 
στήριξης της σταθερότητας στην Ελλάδα αποτελεί μία ακόμη 
απόδειξη της προόδου που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια.

Για να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του ευρώ, η Επιτροπή 
παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2017 έναν ολοκληρωμένο 
οδικό χάρτη και συγκεκριμένες προτάσεις για την εμβάθυνση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως και τον Μάιο 
του 2018, στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου 
της ΕΕ. Η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης, τον Ιούνιο του 
2018, αποτέλεσε μια ευκαιρία να συζητηθούν οι προτάσεις 
αυτές και να γίνει ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ισχυρή 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Σημαντικό ήταν ότι οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ως προς 
την προτεραιότητα της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας θα αποτελέσει τον κοινό μηχανισμό 
ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο θα 
ενεργοποιείται ως έσχατη εξασφάλιση σε περίπτωση εξυγίανσης 
τραπεζών και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό 
σύστημα. Θα ξεκινήσουν επίσης συζητήσεις, σε πολιτικό επίπεδο, 

σχετικά με τη σταδιακή εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλισης των καταθέσεων. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά 
με το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση από το 2015. 
Η κοινή προστασία των καταθέσεων αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο μιας νομισματικής ένωσης και είναι απαραίτητη για 
την αύξηση της εμπιστοσύνης και της ανθεκτικότητας του 
τραπεζικού συστήματος. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης σε 
μια διαδικασία και ένα χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Οι 
συζητήσεις σχετικά με όλα αυτά τα θέματα θα συνεχιστούν 
τον Δεκέμβριο του 2018.

Η ανθεκτικότητα της ευρωζώνης εξαρτάται από την ανθεκτικότητα 
των κρατών μελών και από την αναζωογόνηση της οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισής τους. Το πλαίσιο συντονισμού της 
οικονομικής μας πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ενισχύθηκε 
και εξορθολογίστηκε κατά τη θητεία της Επιτροπής Γιούνκερ. 
Προκειμένου να βοηθήσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 
των κρατών μελών, η Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραμμα 
στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
τεχνική συνδρομή στις μεταρρυθμίσεις και η πρόταση αυτή 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος 
ανέρχεται σε 222,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020. 
Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί στη μεγάλη 
ζήτηση, εκ μέρους των κρατών μελών, για υποστήριξη 
στην προετοιμασία, τη σχεδίαση και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων με αναπτυξιακά οφέλη. Τα τελευταία 

Η Υπηρεσία 
Στήριξης 
Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων 
υλοποιεί 500 έργα 
μεταρρύθμισης σε 
25 χώρες της ΕΕ
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χρόνια, 25 χώρες της ΕΕ έχουν λάβει εξειδικευμένη υποστήριξη 
για περισσότερα από 500 μεταρρυθμιστικά έργα.

Προκειμένου να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο οι 
μεταρρυθμίσεις, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο πρόγραμμα 
στήριξης μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027, με προϋπολογισμό 25 δισ. ευρώ, για την παροχή 
οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, και 
έναν στοχευμένο μηχανισμό σύγκλισης για 
τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν 
στην ευρωζώνη. 

Μια ισχυρή κοινωνική διάσταση 
αποτελεί ουσιώδες μέρος της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διατυπώνει βασικές αρχές 
για τη δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών εργασίας και των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας. Μαζί με τα κράτη 
μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εργάζεται 
για την υλοποίηση του πυλώνα στην πράξη.

Η καλή λειτουργία του ενιαίου νομίσματος απαιτεί υγιή δημόσια 
οικονομικά, συγκέντρωση δημοσιονομικών αποθεμάτων 
ασφαλείας σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας και 
ικανότητα ταχείας ανάκαμψης από οικονομικούς κλυδωνισμούς. 
Η δημοσιονομική κατάσταση στην ΕΕ έχει βελτιωθεί 
σημαντικά: το μέσο δημόσιο έλλειμμα των κρατών 
μελών προβλέπεται να μειωθεί από 6,6 % το 2009 σε 
0,8 % το 2018, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε καθοδική 
πορεία. Μόνο ένα κράτος μέλος, η Ισπανία, βρίσκεται σήμερα 
σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, έναντι 24 την άνοιξη 
του 2011. Παρότι μειώνονται, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου 
χρέους σε ορισμένα κράτη επιβραδύνουν την ανάπτυξη, 
καθιστούν τις χώρες αυτές ευάλωτες στην οικονομική ύφεση 
και εμποδίζουν την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων 
στο μέλλον. Η πρόοδος αυτή πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί.

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα δημοσιονομικά αποθέματα 
των κρατών μελών, να βελτιωθούν τα επίπεδα δημόσιων 
επενδύσεων και να διευκολυνθεί η ταχεία οικονομική ανάκαμψη 
σε περιπτώσεις ισχυρών ασύμμετρων κλυδωνισμών στο 
μέλλον, η Επιτροπή έχει προτείνει για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο μια ευρωπαϊκή λειτουργία 
σταθεροποίησης επενδύσεων με ικανότητα κινητοποίησης 
μέχρι και 30 δισ. ευρώ σε δάνεια στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Η χρηματοοικονομική σταθερότητα έχει ενισχυθεί 
σημαντικά στην ευρωζώνη και στο σύνολο της ΕΕ. Για 
παράδειγμα, οι τράπεζες σήμερα έχουν πολύ καλύτερη 
κεφαλαιοποίηση και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το 2014 και 
εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Αξιοποιώντας τη σημαντική 
πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, η Επιτροπή έχει προτείνει 
μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης δέσμης τραπεζικών 
μέτρων, με τα οποία αναμένεται να συμφωνήσουν σύντομα 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τον Μάρτιο του 
2018 η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετικές πράξεις με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια και να αποτραπεί η μελλοντική αύξησή τους.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα 
της Τραπεζικής Ένωσης. Οι βαθιές και καλά ολοκληρωμένες 
κεφαλαιαγορές συμβάλλουν στον επιμερισμό κινδύνων του 
ιδιωτικού τομέα, ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
αυξάνουν την οικονομική σύγκλιση και την ευρωπαϊκή οικονομική 
κυριαρχία και βοηθούν στην άμβλυνση τυχόν μελλοντικών 
κλυδωνισμών. Επιπλέον, ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση, αποτελεί προτεραιότητα η ταχύτερη 
ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η Επιτροπή έχει 
προτείνει μια ευρεία δέσμη μέτρων για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, στην οποία περιλαμβάνονται νέοι κανόνες για τα 
πανευρωπαϊκά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με τους 
οποίους παρέχονται στους καταναλωτές περισσότερες 
επιλογές ως προς τις συνταξιοδοτικές παροχές τους. 
Παρουσιάστηκαν επίσης νέοι κανόνες για την εδραίωση της 
ΕΕ ως ηγετικής δύναμης στη βιώσιμη χρηματοδότηση 
και τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, καθώς και για 
τη μεταρρύθμιση της εποπτικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ. 

Για να είναι αποτελεσματικό, το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από αποδοτικότητα, νομιμότητα και λογοδοσία. Για τον σκοπό 
αυτόν, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή παρουσίασε 
πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Ταμείου, το οποίο θα εδράζεται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
και θα βασίζεται στην καθιερωμένη δομή του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης 
ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα πιθανά καθήκοντα 
ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
ο οποίος θα μπορούσε να κατέχει θέση αντιπροέδρου της 
Επιτροπής και προέδρου της Ευρωομάδας, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες συνθήκες της ΕΕ.

Τα δημόσια 
ελλείμματα έχουν 
μειωθεί από  
6,6 % το 2009 σε 
0,8 % το 2018
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6/ Ανοικτό και δίκαιο εμπόριο στο πλαίσιο ενός 
παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται σε κανόνες
«Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική σημαίνει βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών συναλλαγής 
με εταίρους με κοινές αντιλήψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημαίνει επίσης προσπάθειες για 
τη βελτίωση και τη διαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου βάσει κανόνων, 
ώστε αυτό να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ειρήνη, την ευημερία και την πρόοδο.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κεντρική ομιλία με θέμα «Transatlantic relations at a crossroads» (Οι διατλαντικές σχέσεις σε 
σταυροδρόμι), 25 Ιουλίου 2018

Κάθε δισεκατομμύριο ευρώ εξαγωγών υποστηρίζει 
14 000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ στηρίζει ένα 
εύρυθμο, βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα 
εμπορίου, στο οποίο το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο είναι 
αμοιβαία επωφελές για την ΕΕ και για τους εταίρους 
μας. Η Επιτροπή εργάζεται για την 
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης 
προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών, 
μέσω ισορροπημένων εμπορικών 
συμφωνιών που ενισχύουν την 
οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη, καθώς 
και μέσω μηχανισμών εμπορικής 
άμυνας που μας προστατεύουν από 
καταχρήσεις.

Η ΕΕ είναι βασικός υπερασπιστής 
ενός διεθνούς συστήματος εμπορίου 
βασισμένου σε κανόνες και με επίκεντρο 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Μαζί 
με τους διεθνείς εταίρους μας, έχουμε 
σχεδιάσει επί δεκαετίες ένα σαφές σύνολο κανόνων που 
δημιουργούν ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
σταθερότητα για τις οικονομίες μας. Η Επιτροπή προετοιμάζει 
επίσης το έδαφος για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, από κοινού με τους εταίρους μας.

Οι πολυμερείς κανόνες, όπως ισχύουν σήμερα, πρέπει να 
επικαιροποιηθούν προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί 
αποδοτικά και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εποχής 
μας, όπως η κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, η αναγκαστική 
μεταφορά τεχνολογίας, οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, οι 
στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τις κρατικές επιχειρήσεις 
και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, η ΕΕ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, 
δημιούργησε έναν τριμερή μηχανισμό συνεργασίας στους 
τομείς αυτούς. Η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου κατονομάστηκε ως σημαντικός άξονας εργασίας και 
στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου. Δημιουργήθηκε 
επίσης μια κοινή ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό μεταξύ 
της ΕΕ και της Κίνας, με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής 
ΕΕ-Κίνας τον Ιούλιο του 2018.

Ο διάλογος με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με 
το εμπόριο οδήγησε στην έναρξη μιας νέας φάσης στις 
εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, που δρομολογήθηκε από τον 
πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο 
στις 25 Ιουλίου 2018.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι δεν θα επιβληθούν νέοι 
δασμοί, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν τις προσπάθειες 
για την εξάλειψη όλων των υφιστάμενων βιομηχανικών 
δασμών και θα αναπτύξουν τη συνεργασία σε μια σειρά 
τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και ρυθμιστικών 
ζητημάτων. Μια εκτελεστική ομάδα εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ, 
που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία αυτή, εργάζεται ήδη 
πάνω στην υλοποίηση της κοινής δήλωσης.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές ότι ο προστατευτισμός 
δεν προσφέρει καμία προστασία. Αντί να απαντούν 
σε συστηματικά προβλήματα, οι μονομερείς ενέργειες 
συνεπάγονται κινδύνους διατάραξης του παγκόσμιου εμπορίου 
και κλιμάκωσης των προβλημάτων, από τις οποίες δεν βγαίνει 
κανείς κερδισμένος.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να δημιουργεί ευκαιρίες για 
τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω 
ισορροπημένων προοδευτικών εμπορικών συμφωνιών 
με εταίρους με κοινές αντιλήψεις. Οι εμπορικές συμφωνίες της 
ΕΕ διαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο, φροντίζοντας 
να είναι δίκαιο και βασισμένο σε αξίες και αρχές. Όλες 

Οι συμφωνίες της ΕΕ με 
τον Καναδά και την Ιαπωνία 
θα επιτρέψουν στις επιχει-
ρήσεις της ΕΕ να εξοι-
κονομούν τελωνειακούς 
δασμούς ύψους 590 
εκατομμυρίων και 1 δι-
σεκατομμυρίου ευρώ 
αντίστοιχα κάθε χρόνο
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οι νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ επιβεβαιώνουν το 
δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών στη ρύθμιση και 
περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, το οποίο προστατεύει και προάγει κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Γιούνκερ έχει οριστικοποιήσει και 
έχει αρχίσει να υλοποιεί επτά καλοσχεδιασμένες εμπορικές 
συμφωνίες με 12 χώρες, μεταξύ αυτών με τον Καναδά, 
την Ουκρανία και πολλές χώρες της Αφρικής. Ο συνολικός 
αριθμός των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ φθάνει έτσι 
τις 39, με 69 εμπορικούς εταίρους σε όλον τον κόσμο.

Ο πρόεδρος Γιούνκερ υπέγραψε τον Ιούλιο του 2018 
μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την 
Ιαπωνία, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει 
διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία 
δημιουργεί μια ζώνη ανοικτού εμπορίου που καλύπτει πάνω 
από 600 εκατομμύρια ανθρώπους και σχεδόν το ένα τρίτο 
του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Καταργεί 
το μεγαλύτερο μέρος των δασμών, ύψους 1 δισ. ευρώ, που 
κατέβαλλαν ετησίως οι εξαγωγείς της ΕΕ και αίρει επίσης 
μακρόχρονους ρυθμιστικούς φραγμούς. Επιπλέον, πρόκειται 
για την πρώτη συμφωνία που ενσωματώνει τη δέσμευση 
που ανελήφθη στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων 
για το κλίμα.

Η Επιτροπή έχει καταλήξει σε πολιτική συμφωνία με το Μεξικό 
για την άρση των δασμών ουσιαστικά σε ολόκληρο το εμπόριο 
αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένου 
του γεωργικού τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα ωφεληθεί 
επίσης από την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. 
Ακόμα νοτιότερα, έχουμε εισέλθει στην τελική φάση των 
διαπραγματεύσεων με τη Mercosur και έχουμε ξεκινήσει επτά 
νέες διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων με την Αυστραλία, 
τη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία.

Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε μια δέσμευση 
για μια πιο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς εμπορική 
πολιτική. Η Επιτροπή Γιούνκερ δημοσιοποιεί πλέον όλες τις 
προτάσεις για νέες οδηγίες διαπραγμάτευσης, τις προτάσεις 
της ΕΕ και τις εκθέσεις από τους γύρους διαπραγματεύσεων. 
Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει επίσης μια συμβουλευτική 
ομάδα για τις εμπορικές συμφωνίες, γεγονός που της 
επιτρέπει να συζητά με μια ευρεία και ισορροπημένη ομάδα 
ενδιαφερόμενων φορέων και να συγκεντρώνει διαφορετικές 
προοπτικές και απόψεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
οργανώσεις εργοδοτών, ενώσεις καταναλωτών και άλλες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Παρότι προασπίζεται ένα εμπόριο ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο 
σε κανόνες και αντιμάχεται τον προστατευτισμό, η ΕΕ δεν είναι 
αφελής θιασώτης του ελεύθερου εμπορίου. Εντός των ορίων 
που θέτουν οι υφιστάμενοι πολυμερείς κανόνες, η Επιτροπή 
κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς και εργαζομένους έναντι αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών. Ανοικτό είναι το εμπόριο μόνον όταν είναι δίκαιο 
και διεξάγεται επί ίσοις όροις.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική 
πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για τον 
έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Αφού εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, η νομοθεσία αυτή 
θα επιτρέπει στην Ευρώπη να υπερασπίζεται καλύτερα τα 
ουσιώδη συμφέροντά της, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει 
ότι η ΕΕ θα διατηρήσει ένα από τα πιο ανοιχτά καθεστώτα 
παγκοσμίως όσον αφορά τις επενδύσεις. 

Την περασμένη χρονιά η ΕΕ απέδειξε σαφώς ότι μπορεί να 
δρα γρήγορα και αποτελεσματικά για να υπερασπιστεί 
τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ τηρεί τους υφιστάμενους 
πολυμερείς κανόνες. Μετά την επιβολή δασμών στον χάλυβα 
και το αλουμίνιο από τις ΗΠΑ, η Επιτροπή κίνησε νομικές 
διαδικασίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
εφάρμοσε μέτρα επανεξισορρόπησης και προφύλαξε τους 
παραγωγούς της ΕΕ από την εκτροπή ξένων εισαγωγών 
μέσω της εφαρμογής μέτρων διασφάλισης. Τα μέτρα αυτά 
θα παραμείνουν σε ισχύ ενόσω η Επιτροπή καταβάλλει 

προσπάθειες για την οριστική επίλυση του ζητήματος με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

Προκειμένου να ενισχύσει τα διαθέσιμα εργαλεία προστασίας 
των ευρωπαϊκών συμφερόντων, η Επιτροπή Γιούνκερ 
οριστικοποίησε επίσης δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα 
μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ κατά το περασμένο έτος. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται ένας νέος τρόπος υπολογισμού των δασμών 
αντιντάμπινγκ για εισαγωγές από αγορές στρεβλωμένες 
λόγω κρατικών παρεμβάσεων και ο εκσυγχρονισμός 
των διαδικασιών κατά του ντάμπινγκ και κατά των 
επιδοτήσεων. Οι αλλαγές αυτές έχουν τεθεί σε ισχύ από 
τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018 αντίστοιχα. 
Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει σήμερα περισσότερα μέσα 
για να υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις της. Οι νέες διαδικασίες 
είναι ταχύτερες, εκφράζουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπουν στην ΕΕ 
να επιβάλλει μεγαλύτερους δασμούς.

Χρησιμοποιώντας στο έπακρο τη διαθέσιμη εργαλειοθήκη 
μέσων εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αυξήσει 
σε 143 τον αριθμό των ισχυόντων μέτρων κατά του 

Τα μέσα εμπορι-
κής άμυνας της ΕΕ 
υπερασπίζονται 
360 000 ευρω-
παϊκές θέσεις 
εργασίας
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ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. Με τα μέτρα αυτά 
προστατεύονται 360 000 θέσεις εργασίας. 

Από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει 
κερδίσει εννέα υποθέσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, επιτυγχάνοντας την άρση φόρων 
που συνεπάγονταν διακρίσεις, παράνομων τελωνειακών 
δεσμών ή περιορισμών στις εξαγωγές προς βασικές εξαγωγικές 
αγορές, όπως την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

τη Νότια Αμερική. Συνολικά, οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν 
εξαγωγές από την ΕΕ ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, η ΕΕ κατόρθωσε να άρει περισσότερους από 
80 εξαγωγικούς φραγμούς προς χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, ανοίγοντας περισσότερες ευκαιρίες εξαγωγών για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε τομείς όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, 
η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η τεχνολογία 
πληροφορικής και επικοινωνίας, η φαρμακοβιομηχανία, 
ο κλάδος ηλεκτρονικών και ο κλάδος καλλυντικών.
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7/ Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων 
με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη κοινή αγορά. Είναι επίσης 
μια Ένωση κοινών αξιών, οι οποίες διατυπώνονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι πολίτες ζητούν από τις κυβερνήσεις τους να εξασφαλίζουν 
δικαιοσύνη, προστασία και ισοτιμία με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου. Αυτό απαιτεί επίσης την ανάληψη κοινής ευρωπαϊκής δράσης με 
βάση τις κοινές μας αξίες.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της αποτελεί 
προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο αναλαμβάνουμε δράσεις 
για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη 
βελτίωση της συνεργασίας των αρχών επιβολής του 
νόμου και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. 
Ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων βασίζεται σε κοινές αξίες και στο κράτος 
δικαίου, τα οποία επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ 
των αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και, επομένως, για 
να προστατευτούν αποτελεσματικά οι Ευρωπαίοι 

πολίτες από το έγκλημα και την τρομοκρατία χρειάζεται 
συνεργασία και ομοιόμορφη εφαρμογή και επιβολή 
των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η έννομη τάξη της Ένωσης βασίζεται στις αρχές της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των κρατών μελών. Τα 
εθνικά δικαστήρια είναι ευρωπαϊκά δικαστήρια στο 
κοινό μας νομικό σύστημα και, συνεπώς, οφείλουν να 
τηρούν υψηλό επίπεδο αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. 
Κάθε φορά που απειλείται το κράτος δικαίου, η Επιτροπή 
ασκεί τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. 
Πραγματοποιούμε εντατικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές 
σχετικά με τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα τους και 

τον Δεκέμβριο του 2017 κινήσαμε τη διαδικασία του άρθρου 7 
παράγραφος 1, καλώντας τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
και αυτά την ευθύνη που τους αναλογεί. Συνεχίζουμε τις 
προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε τον σεβασμό στην έννομη 
τάξη και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, προς όφελος κάθε 
ευρωπαίου πολίτη, στην Πολωνία και σε άλλα κράτη μέλη.

Οι πολίτες ζητούν από εμάς να διαχειριστούμε σωστά τα 
χρήματα των φορολογουμένων και να φροντίσουμε να μην 
υπάρχει κίνδυνος κακής διαχείρισης ή διαφθοράς σε σχέση με 
κονδύλια της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε 
να λαμβάνεται υπόψη η σημασία του κράτους δικαίου 

και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 
κατά την εποπτεία της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, που θα προστατεύει κι αυτή 
τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ, 
βρίσκεται υπό σύσταση με τη συμμετοχή 
22 κρατών μελών. Εξάλλου, ξεκινάμε μια 
πρωτοβουλία που ζητά από την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία να διώκει τις διασυνοριακές 
τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία των δεδομένων άρχισε 
να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018, αφού 
το σκάνδαλο Facebook/Cambridge 
Analytica επιβεβαίωσε ότι είναι απαραίτητη 

η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων 
στην ψηφιακή εποχή.

Τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ 
της Επιτροπής και της Ιαπωνίας σχετικά με την αμοιβαία 
καταλληλότητα δεδομένων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
του μεγαλύτερου χώρου ασφαλούς ροής δεδομένων 
στον κόσμο. Αντίστοιχες συνομιλίες βρίσκονται σήμερα σε 
εξέλιξη με τη Νότια Κορέα και ενδέχεται να ξεκινήσουν και 
με άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους. 

Τον Απρίλιο η Επιτροπή πρότεινε βελτιώσεις στην προστασία 
που παρέχεται σε όσους καταγγέλλουν παραβιάσεις 

Η ΕΕ και η Ιαπωνία 
έχουν δημιουργήσει 
τον μεγαλύτερο 
χώρο ασφαλούς 
ροής δεδομένων 
στον κόσμο
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του δικαίου της ΕΕ, με τη θέσπιση νέων προτύπων που να 
ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια σειρά σκανδάλων όπως το 
Dieselgate, τα LuxLeaks, τα Panama Papers ή οι αποκαλύψεις 
για την Cambridge Analytica καταδεικνύουν ότι οι μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 
στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν 
το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία των πολιτών και της 
κοινωνίας μας.

Το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας 
αποτελεί βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα. 
Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την 
ασφάλεια σε κορυφαία προτεραιότητα 
και έχει διατυπώσει μια σειρά από 
σημαντικές πρωτοβουλίες μέσα στο 
περασμένο έτος, με στόχο την οικοδόμηση 
ισχυρών θεμελίων για μια αποτελεσματική 
και πραγματική Ένωση Ασφάλειας σε μια 
Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό συνδέεται 
επίσης με τα σχέδια ενίσχυσης της πολιτικής 
προστασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει βοήθεια 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε όσους 
πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Έχουμε στερήσει από τους τρομοκράτες τα μέσα που 
χρειάζονται για να δράσουν. Η Επιτροπή έχει ισχυροποιήσει 
τους κανόνες της με την πέμπτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που βρίσκεται σε 
ισχύ από τον Ιούλιο του 2018, και παρακολουθεί προσεκτικά 
την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει 
προτείνει να έχει η αστυνομία και τα όργανα επιβολής του 
νόμου ταχύτερη πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες 
κατά τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων. Άλλες 
προτεραιότητες, όπως η δήμευση και η δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων, ο έλεγχος μεγάλων ταμειακών 
ροών και η εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων που 
συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, θα ολοκληρωθούν σύντομα. Η Επιτροπή 
έχει προτείνει την καταπολέμηση της πλαστογράφησης 
εγγράφων μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας όλων των δελτίων ταυτότητας της ΕΕ μέσω 
νομοθετικών πράξεων. Παρέχουμε υποστήριξη στα κράτη 
μέλη για την προστασία των δημόσιων χώρων, όπως 
τα στάδια και οι πλατείες, και εντείνουμε τις εργασίες μας 
ενάντια στις αυτοσχέδιες εκρηκτικές ύλες και απειλές.

Επίσης, έχουμε αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση 
του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο, ιδίως της 
τρομοκρατικής προπαγάνδας. Προτείνουμε νέα νομοθεσία, 
με βάση τις συστάσεις προς τις εταιρείες για την καλύτερη 
αντιμετώπιση του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και την 
αφαίρεση του τρομοκρατικού υλικού εντός μίας ώρας από 
τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Η Επιτροπή εξακολουθεί 
επίσης να παρακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, 
η οποία αφαιρείται πλέον σε ποσοστό 70 % εντός 24 ωρών.

Έχουμε μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες από ό,τι 
στο παρελθόν, μέσω σχετικών βάσεων δεδομένων. 
Τα κράτη μέλη συμβουλεύτηκαν το σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν πάνω από πέντε δισεκατομμύρια φορές το 2017 — 
συμβάλλοντας σε σχεδόν 40 000 συλλήψεις και στον 
εντοπισμό 200 000 δραστών σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων. Το ενισχυμένο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 
θα συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών εγκληματιών και 

τρομοκρατών ακόμη πιο αποτελεσματικά χάρη στις νέες 
προειδοποιήσεις σχετικά με υπόπτους τρομοκρατίας 
και πρόσωπα που καταζητούνται για έγκλημα, με πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Καλύπτουμε το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση 
κάνοντας τα συστήματα της ΕΕ να συνεργάζονται με πιο 
έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Η Επιτροπή έχει υποβάλει 
όλες τις νομοθετικές πράξεις που είναι απαραίτητες για να 
καταστούν διαλειτουργικές οι βάσεις δεδομένων της ΕΕ, 
οι οποίες πρέπει πλέον να οριστικοποιηθούν επειγόντως 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το νέο 
ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου 
(ETIAS) θα μας βοηθήσει να παρακολουθούμε καλύτερα 
ποιοι διασχίζουν τα σύνορα της ΕΕ και να εντοπίζουμε 
εκείνους που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια πριν 
από την άφιξή τους στην ΕΕ. Ένας ισχυρότερος Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ 
μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (eu-LISA) θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των 
νέων και βελτιωμένων συστημάτων ΤΠ. Από τον Μάιο, νέοι 
κανόνες σχετικά με τα δεδομένα από τις καταστάσεις με τα 
ονόματα των επιβατών βοηθούν τους υπαλλήλους επιβολής 
του νόμου στην καλύτερη ανίχνευση εγκληματικών 
δικτύων και των ταξιδιωτικών τους συνηθειών.

Προτείναμε να αυξηθεί σημαντικά η σημερινή χρηματοδότηση 
της ασφάλειας για το διάστημα 2021-2027 ― από 3,5 δισ. 
ευρώ σε 4 δισ. ευρώ για την οικοδόμηση μιας Ένωσης 
ανθεκτικής στις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και καλύτερα εξοπλισμένης για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων.

Το σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν συνέβαλε σε 
σχεδόν 40 000 συλλήψεις 
και στον εντοπισμό 
200 000 δραστών 
σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων μέσα στο 2017
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8/ Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης
«Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο μάς έδειξαν ότι η Ευρώπη πρέπει να 
διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τη μετανάστευση, από κάθε άποψη. Πρόκειται καταρχάς 
για ανθρωπιστική επιταγή. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να συνεργαστούμε στενά με 
πνεύμα αλληλεγγύης.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Οι παράτυπες αφίξεις μειώθηκαν κατά 60 % το 2017 
και μειώθηκαν περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2018. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση 
κρίσης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η μετανάστευση θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πρόκληση 
για το μέλλον. Χρειαζόμαστε πλέον εργαλεία για 
μακροπρόθεσμες παρά πρόσκαιρες λύσεις, ώστε 
να εξοπλίσουμε την Ευρώπη με ένα ανθεκτικό 
στις μελλοντικές εξελίξεις μέσο διαχείρισης της 
μετανάστευσης με υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο. Τα 
τελευταία τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη 

Μετανάστευση, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή 
Γιούνκερ τον Μάιο του 2015, έδωσε κατευθύνσεις για 
την πρόοδο που ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση 
των άμεσων προκλήσεων. Ήρθε πλέον η στιγμή να 
ολοκληρωθεί το έργο αυτό με μια μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη πολιτική για τη μετανάστευση.

Καταστήσαμε πιο ασφαλή τα 
σύνορά μας με μια σημαντική αλλαγή 
στην προσέγγιση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων: έχουμε 
καθιερώσει συστηματικούς ελέγχους για 
κάθε πρόσωπο που διασχίζει τα σύνορα 
της ΕΕ και βελτιώσαμε τα πληροφοριακά 
μας συστήματα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
σε πραγματικό χρόνο. Πάνω από 1 600 
υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
περιπολούν επί του παρόντος τα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, 
η Ιταλία και η Ισπανία με στόχο να ενισχύσουν τις ικανότητες 
των εθνικών συνοριοφυλάκων. Προτείνουμε τώρα την 
περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού και την μετατροπή του 
σε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
με 10 000 συνοριοφύλακες και ισχυρότερη εντολή για τη 
διενέργεια επιστροφών.

Κατά τα τελευταία τρία χρόνια συνεχίσαμε τη διάσωση 
ζωών και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών. Επιχειρήσεις της ΕΕ συνέβαλαν στη διάσωση 
περισσότερων από 690 000 ανθρώπινων ζωών, ενώ 
νέες επιχειρήσεις έχουν δρομολογηθεί για την υποστήριξη 
των αρχών των κρατών μελών. Στην κεντρική Μεσόγειο, 
η επιχείρηση «Themis» δρομολογήθηκε για να συνδράμει 
την Ιταλία — με την έρευνα και τη διάσωση να παραμένουν 
βασικές συνιστώσες, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη 
έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών και της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Όταν 
η Ισπανία άρχισε να αντιμετωπίζει αυξημένη μεταναστευτική 
πίεση στη Δυτική Μεσόγειο, παρατείναμε τη διεξαγωγή της 
επιχείρησης «Indalo» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Με την επιχείρηση «Sophia» συνεχίστηκε η καταπολέμηση 
των εγκληματικών δικτύων στην ανοικτή θάλασσα και 
συνελήφθησαν περισσότεροι από 151 ύποπτοι για διακίνηση 
και εμπορία, ενώ εξουδετερώθηκαν πάνω από 551 σκάφη 
που δρούσαν παράνομα στη Μεσόγειο. Για να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε θέματα έρευνας και διάσωσης 
και να παρέχεται ασφαλής και ταχεία αποβίβαση των 
ατόμων που διασώζονται στη Μεσόγειο, η Επιτροπή 
διερευνά, από κοινού με τα κράτη μέλη, την Ύπατη Αρμοστεία 

Επιχείρηση  
«Sophia»: 
• συνελήφθησαν πάνω 
από 151 ύποπτοι 
για διακίνηση και 
εμπορία 
• εξουδετερώθηκαν 
πάνω από 551 σκάφη
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Πάνω από 
1 600 υπάλληλοι 
του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής  
και Ακτοφυλακής 
περιπολούν τα  
εξωτερικά σύνορα



των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, τις δυνατότητες περιφερειακών 
ρυθμίσεων για την αποβίβαση.

Έχουμε ανακόψει τη ροή της παράτυπης μετανάστευσης, 
με τους αριθμούς αφίξεων να έχουν επανέλθει στα προ της 
κρίσης επίπεδα. Χάρη στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, ο αριθμός 
των αφίξεων στην ανατολική Μεσόγειο είναι κατά 97 % 
χαμηλότερος από ό,τι όταν άρχισε να ισχύει η συμφωνία. 
Μετά την κοινή μας προσπάθεια με την Ιταλία, τη Λιβύη, τον 
Νίγηρα και άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, οι αφίξεις 
στην κεντρική Μεσόγειο έχουν μειωθεί κατά 80 % σε 
σχέση με πέρυσι. Τώρα αναβαθμίζουμε τη συνεργασία με 

την Ισπανία καθώς και με το Μαρόκο και τις άλλες χώρες 
καταγωγής και διέλευσης, για να αντιμετωπίσουμε την 
αυξημένη μεταναστευτική πίεση κατά μήκος της διαδρομής 
της δυτικής Μεσογείου. Αν και οι αφίξεις στις νότιες ακτές της 
Ισπανίας είναι περισσότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
έτη, οι αριθμοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση 
με την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, όταν 
είχαμε 10 000 αφίξεις σε μία μόνο ημέρα στην Ελλάδα.

Εργαζόμαστε για την αύξηση των ασφαλών και νόμιμων 
οδών για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αυτό 
αποτελεί βασικό μέσο για την πρόληψη των επικίνδυνων 
παράτυπων ταξιδιών που πραγματοποιούνται με τη 
βοήθεια εγκληματικών δικτύων παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων. Από το 2015 και μετά, επιτυχή προγράμματα 
επανεγκατάστασης της ΕΕ έχουν βοηθήσει περισσότερα 
από 32 000 ευάλωτα άτομα από όλο τον κόσμο να 
αναζητήσουν καταφύγιο στην ΕΕ. Πέρυσι τα κράτη μέλη 
πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη συλλογική δέσμευση 
σε σχέση με την επανεγκατάσταση στην ιστορία της ΕΕ, 
με βάση το νέο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ που 
πρότεινε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Τουλάχιστον 50 000 άτομα 
θα επανεγκατασταθούν έως το τέλος του 2019.

Εργαζόμαστε προς μια πιο αποτελεσματική πολιτική 
της ΕΕ για τις επιστροφές. Ενώ η Ευρώπη θα εξακολουθεί 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς όσους χρήζουν πραγματικά 
προστασίας, η επιστροφή όσων δεν προσπαθούν να ξεφύγουν 
από τον πόλεμο ή τις διώξεις και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα 

παραμονής στην ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας αν θέλουμε 
να καθησυχάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι έχουμε τον 
έλεγχο των συνόρων μας. Πρόοδος έχει επιτευχθεί με τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, μέσα από νέες διαδικασίες που 
έχουν συμφωνηθεί και τη στήριξη που παρέχεται στα κράτη 
μέλη για να καταρτίσουν προγράμματα υποβοηθούμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης. 

Αντιμετωπίζουμε τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης 
μετανάστευσης μέσα από τη στενή συνεργασία με τρίτες 
χώρες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια 
που υποχρεώνουν τους πολίτες να μετακινούνται και να 
τους δώσουμε την ευκαιρία να οργανώσουν τη ζωή τους 

πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους αντί 
να ξεκινούν για, συχνά θανατηφόρα, 
ταξίδια στην Ευρώπη. Εφαρμόζουμε 
εξατομικευμένες εταιρικές σχέσεις για 
τη μετανάστευση με σημαντικές χώρες 
καταγωγής και διέλευσης για την ενίσχυση 
της συνεργασίας μας. Μετά το επιτυχημένο 
ξεκίνημα με εταίρους όπως ο Νίγηρας 
και η Αιθιοπία, βρίσκεται σε εξέλιξη και 
η συνεργασία με άλλες βασικές χώρες 
στην Αφρική και την Ασία. Συνεργαζόμαστε 
στενά για την αντιμετώπιση της κοινής 
πρόκλησης με τους άμεσους γείτονές μας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
την Τουρκία, ώστε να συνδράμουμε τους 
πρόσφυγες που έχουν βρει καταφύγιο εκεί, 

και ενισχύουμε τη συνεργασία μας με χώρες όπως το Μαρόκο.

Στο εσωτερικό της Ένωσης επιδείξαμε αλληλεγγύη με 
τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, ενώ 
το πρόγραμμα μετεγκατάστασης του 2015 ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς, και όλα τα επιλέξιμα άτομα μετεγκαταστάθηκαν 
από την Ελλάδα και την Ιταλία. Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει 
άνευ προηγουμένου οικονομικά μέσα για τη στήριξη των 
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές πιέσεις. 
Η Ελλάδα έλαβε 1,6 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων. Η Ιταλία 
έλαβε σχεδόν 872 εκατ. ευρώ και η Ισπανία σχεδόν 725 
εκατ. ευρώ. 

Έχουμε προτείνει σχεδόν τον τριπλασιασμό της 
χρηματοδότησης για τη διαχείριση της μετανάστευσης 
και των συνόρων κατά την περίοδο 2021-2027 σε 33 
δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το σημερινό ποσό των 13 δισ. 
ευρώ. Η αύξηση της χρηματοδότησης θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ και την υποστήριξη μιας ισχυρής, ρεαλιστικής και δίκαιης 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Πέντε από τις επτά νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής 
για τη διόρθωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες προχωρούν 
όσον αφορά τους εναπομένοντες φακέλους, συγκεκριμένα 
τη μεταρρύθμιση του «κανονισμού του Δουβλίνου» ως προς 
τους κανόνες για τον καθορισμό του κράτους μέλους που 

Οι αφίξεις έχουν 
μειωθεί κατά 97 % 
και 80 % στην 
ανατολική και την 
κεντρική Μεσόγειο 
αντίστοιχα
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χειρίζεται την αίτηση ασύλου και ως προς τον κανονισμό για 
τη διαδικασία ασύλου. Όλες οι συνιστώσες ενός ενισχυμένου 
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, μεταξύ άλλων 
η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του 
νέου ευρωπαϊκού οργανισμού για το άσυλο, θα συμφωνηθούν 
έως το τέλος του έτους. 

Παρέχουμε βοήθεια και σε πρόσφυγες εκτός ΕΕ. Η ΕΕ 
έχει θέσει σε εφαρμογή καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις 
για την παροχή βοήθειας στους Σύριους πρόσφυγες για να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια και να οικοδομήσουν μια νέα ζωή 
μέσω του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. 
Κινητοποιήσαμε και διαθέσαμε πλήρως την πρώτη δόση ύψους 
3 δισ. ευρώ του μηχανισμού για την περίοδο 2016-2017 και, 
τον Ιούνιο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σχετικά με τη δεύτερη 
δόση, ύψους 3 δισ. ευρώ, για να συνεχιστεί η παροχή της εν 
λόγω ζωτικής σημασίας στήριξης στο μέλλον, ενώ τα πρώτα 
400 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Επίσης, 1,5 δισ. 
ευρώ έχουν ήδη κινητοποιηθεί μέσω του Περιφερειακού 
Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την αντιμετώπιση 
της κρίσης στη Συρία, για την ενίσχυση της βοήθειας της ΕΕ 

και την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων αναγκών των 
προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους· 46 έργα 
έχουν τεθεί σε λειτουργία στο Ιράκ, την Ιορδανία, τον Λίβανο 
και την Τουρκία για την παροχή εκπαίδευσης, προστασίας, 
υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στήριξης σε πάνω 
από δύο εκατομμύρια Σύριους.

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για 
την Αφρική με τα 4,09 δισ. ευρώ είναι ένα από τα πλέον 
αποτελεσματικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση έργων 
που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· μέχρι σήμερα 
έχουν εγκριθεί 165 προγράμματα με έμφαση στην 
οικονομική ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση, την επισιτιστική 
ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη και τη μετανάστευση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής στοχευμένης βοήθειας 
ζωτικής σημασίας για τα άτομα που χρειάζονται προστασία και 
υποστήριξης για οικειοθελή επιστροφή στις χώρες καταγωγής. 
Η στήριξη αυτή πρέπει τώρα να διατηρηθεί μέσω ενός 
επαναπληρούμενου καταπιστευματικού ταμείου.
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Η ΕΕ είναι 
ο μεγαλύτερος 
διεθνής 
χορηγός 
βοήθειας για 
την κρίση στη 
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άνω των 11 
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9/ Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας
«Θέλω η Ένωσή μας να γίνει ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας [...]. Και θέλω να 
καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στα ζητήματα της άμυνας.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται αδιαλείπτως υπέρ του 
πολυμερούς συστήματος και της βασιζόμενης σε κανόνες 
παγκόσμιας τάξης. Είναι αξιόπιστος και προβλέψιμος 
εταίρος, εργάζεται για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα, ενώ παράλληλα στηρίζει τη δημοκρατία, 
προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθεί 
το κράτος δικαίου. 

Για να τονίσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
παγκόσμιου παράγοντα, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση 
του προϋπολογισμού για την εξωτερική δράση σε 123 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για αύξηση της 
τάξης του 30 % σε σχέση με τα 94,5 δισ. ευρώ της περιόδου 
2014-2020. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός θα καταστεί πιο 
ευέλικτος και αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση των 
σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων. 

Η ΕΕ ενίσχυσε επίσης την προσέγγισή της ως προς τις 
πολιτικές. Αρχής γενομένης από τις πιο άμεσες γειτονικές 
περιοχές, στα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενίσχυσε σημαντικά τη συνεργασία της με την περιοχή κατά 
το προηγούμενο έτος. Πρότεινε μια φιλόδοξη στρατηγική 
για τα Δυτικά Βαλκάνια και, στη συνέχεια, οι ηγέτες της ΕΕ 
πραγματοποίησαν τον Μάιο του 2018 στη Σόφια την πρώτη 
εδώ και 15 έτη σύνοδο κορυφής με τους ομολόγους τους 
από την περιοχή. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία, οικοδομεί 
δεσμούς και συνδέει οικονομίες και ανθρώπους.

Η προσέγγιση αυτή της Επιτροπής κατέστησε δυνατή 
την επίτευξη προόδου. Επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία 
για το ζήτημα του ονόματος μεταξύ Σκοπίων και Αθήνας. 
Κυρώθηκε η συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ 
Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου. Η Επιτροπή πρότεινε στο 
Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης 
με την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Η Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν πραγματοποιήσει 
ικανοποιητική πρόοδο στις συνομιλίες τους, ενώ η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πραγματοποίησε μικρά αλλά σημαντικά 
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως απαντώντας στο 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της, 
το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να προχωρήσει τις σχετικές 
εργασίες. Και η σύσταση άρσης των απαιτήσεων θεώρησης 
μικρής διάρκειας για το Κοσσυφοπέδιο επιβεβαιώθηκε εκ 
νέου από την Επιτροπή το 2018. 

Η ΕΕ συνέχισε τη συνεργασία της με την Τουρκία: μολονότι υπό 
τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή η επίτευξη προόδου 

όσον αφορά την ενταξιακή πορεία, οι δίαυλοι επικοινωνίας 
παραμένουν ανοικτοί και η συνεργασία συνεχίζεται σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας όπως η ενέργεια, η μετανάστευση και 
η πολιτική ασφάλειας. 

Στα ανατολικά σύνορα, η ΕΕ εξακολούθησε να αναπτύσσει 
στενές σχέσεις και με τις έξι χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης. Η διάσκεψη κορυφής του Νοεμβρίου 
2017 επικεντρώθηκε σε 20 συγκεκριμένα αποτελέσματα 
έως το 2020, τα οποία θα ενισχύσουν την εταιρική σχέση 
και την οικονομία, τη διακυβέρνηση, τη συνδεσιμότητα και 
την κοινωνία. Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, 
η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία σημείωσαν σταθερή 
πρόοδο, ακόμη και αν χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω 
σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ιδίως στον τομέα 
της καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Όσον αφορά τη Ρωσία, η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου τις 
πέντε κατευθυντήριες αρχές για την εν λόγω σχέση, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για την πλήρη εφαρμογή 
των συμφωνιών του Μινσκ με στόχο τη διευθέτηση της 
διένεξης στην ανατολική Ουκρανία και την επιλεκτική 
συνεργασία σε τομείς που ενδιαφέρουν την ΕΕ. 

Στα νότια, η Συρία παρέμεινε στο προσκήνιο των διπλωματικών 
προσπαθειών. Η ΕΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος διεθνής 
αρωγός στη συριακή κρίση, με περισσότερα από 11 δισ. 
ευρώ για ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και οικονομική 
βοήθεια και βοήθεια σταθεροποίησης. Είμαστε επίσης ο πιο 
σταθερός υποστηρικτής των προσπαθειών των Ηνωμένων 
Εθνών για την επίτευξη ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης. 
Η ΕΕ θα παράσχει στήριξη για την ανασυγκρότηση της Συρίας 
μόνον όταν δρομολογηθεί οριστικά μια συνολική, γνήσια και 
χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση. 



Το Εξωτερικό 
Επενδυτικό 
Σχέδιο 
διέθεσε 
1,3 δισ. 
ευρώ σε 
52 έργα 
το 2017
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Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για 
την εξεύρεση πολιτικής λύσης στον πόλεμο στην Υεμένη και τη 
σταθεροποίηση της Λιβύης. Και στην Τυνησία, η συνεργασία της 
ΕΕ είναι άνευ προηγουμένου όσον αφορά τη χρηματοδοτική 
ενίσχυση, τη διοικητική μεταρρύθμιση — ιδίως στον τομέα 
της ασφάλειας — και τη στήριξη του γεωργικού τομέα. 

Όσον αφορά την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, η ΕΕ — 
παρά τη δύσκολη κατάσταση — εξακολουθεί να υποστηρίζει 
πλήρως τη λύση δύο κρατών, με το κράτος του Ισραήλ και ένα 
ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο κράτος της Παλαιστίνης, 
που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, και την 
Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα και των δύο κρατών.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει 
την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας με 
το Ιράν για τα πυρηνικά — το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης — όσο το Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
σε σχέση με τα πυρηνικά. Για πρώτη φορά, και περισσότερα 
από 20 χρόνια μετά την αρχική έγκριση, η ΕΕ άρχισε στις 7 
Αυγούστου να εφαρμόζει την επικαιροποιημένη νομοθεσία 
θωράκισης για τον περιορισμό των επιπτώσεων των εκ 
νέου επιβληθέντων κυρώσεων των ΗΠΑ στα συμφέροντα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ που ασκούν νόμιμη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο Ιράν. 

Η δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση της ασφάλειας και 
της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων εφαρμόζεται 
και αλλού, αρχής γενομένης με την υποστήριξη για την 
πλήρη και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής 
χερσονήσου. Στην Ασία, η ΕΕ εργάζεται επίσης για την ενίσχυση 
των σχέσεων με την Κίνα και την Ιαπωνία, υπογράφοντας 
άνευ προηγουμένου συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής 
σχέσης με τις χώρες αυτές, ενώ παράλληλα υποστηρίζει 
τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλη την 
ήπειρο, από το Αφγανιστάν ως τη Μιανμάρ/Βιρμανία.

Στη Λατινική Αμερική η ΕΕ στηρίζει την Κολομβία στην 
εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και τη μετάβαση 
στη δημοκρατία στην Κούβα. Είναι επίσης αποφασισμένη να 
βοηθήσει στην εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στη σημερινή 
κρίση στη Βενεζουέλα, όπου χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά 
μέσα, από περιοριστικά μέτρα μέχρι ανθρωπιστική βοήθεια. 

Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, παραμένει ο μεγαλύτερος 
χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας 
παγκοσμίως. Το 2017 το συνολικό ύψος της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας ανήλθε σε 75,7 δισ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 0,5 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 
της ΕΕ. Η ΕΕ συνεισέφερε το 57 % της παγκόσμιας επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας το 2017. Ένα σημαντικό μέρος αυτής 
της βοήθειας διατίθεται στην Αφρική, όπου η ΕΕ τονώνει 
την οικονομία και παρέχει ευκαιρίες στους νέους για να 
οικοδομήσουν το μέλλον τους στην πατρίδα τους. 

Οι αφρικανικές χώρες-εταίροι χρειάζονται σημαντικές 
επενδύσεις για να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, βιώσιμες υποδομές, θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη, καθώς και για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα 
αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. Η στήριξη για τους 
νέους και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στο πλαίσιο αυτό. Για την κάλυψη του επενδυτικού 
χάσματος χρειάζεται να συμβάλλει και ο ιδιωτικός τομέας. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το 
Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ, με 4,1 δισ. 
ευρώ να επενδύονται με σκοπό τη μόχλευση 44 δισ. 
ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις έως το 2020. Το 2017 
η ΕΕ συμφώνησε να επενδύσει 1,3 δισ. ευρώ σε 52 έργα 
συνδυαστικής χρηματοδότησης (συνδυασμός επιδοτήσεων 
και δανείων) στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού 
Σχεδίου· 30 έργα θα είναι στην Αφρική και 22 στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. 

Στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Επιτροπή παρέχει 
ανακούφιση σε όλες τις μεγάλες ζώνες κρίσης σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 
περίπου 1 δισ. ευρώ, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ 
φτάνει σε πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 
χρόνο. Επιπλέον, σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ο ΟΗΕ και οι 
διεθνείς οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν βοήθεια μέσω 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Το 2017, 
εντός της ΕΕ, 24 αεροσκάφη, πάνω από 360 πυροσβέστες, 
60 οχήματα και περισσότεροι από 150 δορυφορικοί χάρτες 
στάλθηκαν σε χώρες που πλήγηκαν από δασικές πυρκαγιές. 
Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και από τρίτες χώρες για την 
αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων, όπως πλημμύρες 

στο Περού, έναν σεισμό στο Μεξικό, δασικές πυρκαγιές στη 
Χιλή και τροπικούς κυκλώνες στην Καραϊβική. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών στις χώρες που είναι περισσότερο 
επιρρεπείς σε τέτοια περιστατικά. Η Επιτροπή έχει αυξήσει τη 
δέσμευσή της για την εκπαίδευση παιδιών που έχουν πληγεί 
από κρίσεις, διαθέτοντας το 2018 8 % της ανθρωπιστικής 
χρηματοδότησης στον τομέα αυτόν, σε σύγκριση με μόλις 
1 % το 2015 ή τον παγκόσμιο μέσο όρο του 3 %. 
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Στο πνεύμα της πολυμερούς της προσέγγισης, η ΕΕ παραμένει 
βασικός παράγοντας στο πλαίσιο των συνόδων G7 και G20, και 
εξακολουθεί να δημιουργεί στενές σχέσεις με τους εταίρους 
της σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο σε διμερές επίπεδο αλλά 
και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, 
την Αφρικανική Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα η σχέση με 
το ΝΑΤΟ έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με μια 
δεύτερη κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τους προέδρους 
κ. Γιούνκερ και κ. Τουσκ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ 
κ. Στόλτενμπεργκ τον Ιούλιο του 2018.

Η ΕΕ εντείνει επίσης τον ρόλο της ως παρόχου ασφάλειας 
και άμυνας με την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης. Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), στην 
οποία συμμετέχουν 25 από τα 28 κράτη μέλη, δρομολογήθηκε 
με στόχο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία, με τα πρώτα έργα να έχουν ξεκινήσει με στόχο 
την προώθηση διασυνοριακών επενδύσεων σε τεχνολογίες 
αιχμής και πλήρως διαλειτουργικές αμυντικές τεχνολογίες και 

εξοπλισμό σε τομείς όπως των κρυπτογραφημένων λογισμικών 
και της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Με βάση τα πρώτα αυτά βήματα, η Επιτροπή πρότεινε 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2021-2027, για να αυξηθεί ύψους 13 δισ. ευρώ η στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να 
προστατεύει τους πολίτες της και να καταστεί η ΕΕ ένας 
ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας. Το Ταμείο συμπληρώνει 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως έναν προϋπολογισμό 
ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την περίοδο μετά το 2020 με ειδικό 
προορισμό τη στρατιωτική κινητικότητα, που έχει σκοπό να 
διευκολύνει τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και 
προσωπικού από το ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο άλλο. Επιπλέον, ένας νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός για 
την ειρήνη με προϋπολογισμό ύψους 10,5 δισ. ευρώ, ένα 
μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, 
θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ για την 
πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης 
και την εγγύηση της διεθνούς ασφάλειας.
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10/ Ένωση δημοκρατικής αλλαγής
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία μου θα είναι προσηλωμένη στην εκπλήρωση 
της ειδικής εταιρικής σχέσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [...] Δεσμεύομαι επίσης ως 
προς την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη 
και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Η Επιτροπή Γιούνκερ εργάζεται από την πρώτη κιόλας 
μέρα για να καταστήσει την ΕΕ πιο δημοκρατική, 
ανοίγοντας τη διαδικασία χάραξης πολιτικής στους 
πολίτες, προωθώντας τη διαφάνεια και ενσωματώνοντας 
τις αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας στο DNA της 
Επιτροπής. Για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 
πολιτών επιδοθήκαμε στις εργασίες μας με διαφορετικό 
τρόπο σε κάθε τομέα, ενώ κατά τον προηγούμενο 
χρόνο παρουσιάσαμε νέες ιδέες και εγκρίναμε νέους 
κανόνες για ένα ακόμη πιο δημοκρατικό μέλλον για 
την Ένωση. 

Τον Απρίλιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις 
που διατύπωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην περσινή ομιλία για 
την κατάσταση της Ένωσης όσον αφορά την αναθεώρηση 
των κανόνων για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται 
ήδη, θα αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τους δεσμούς 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
κομμάτων-μελών τους, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι 
ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατική νομιμοποίηση, ώστε η χρηματοδότηση 
να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού 
σώματος και θα ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας 
ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις δημόσιου 
χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.

Τον Φεβρουάριο η Επιτροπή παρουσίασε στους ηγέτες της 
ΕΕ πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση των δεσμών με τους 
πολίτες κατά τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές και για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΕ. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε 
να εντείνει τη συχνότητα των διαλόγων με τους πολίτες και 
παρέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τη λεγόμενη διαδικασία 
των «κορυφαίων υποψηφίων» («Spitzenkandidaten»), τη 
σύνθεση του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής και τον διττό ρόλο ενός προέδρου τόσο της 
Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς 
για τα μέλη της Επιτροπής που θέτει τα υψηλότερα και πιο 
ολοκληρωμένα πρότυπα δεοντολογίας για αξιωματούχους 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Από τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους δημοσιεύονται τακτικά λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου κάθε επιτρόπου. Ως εκ τούτου, 
όσον αφορά την διαφάνεια, η υπεροχή της Επιτροπής είναι 
αδιαμφισβήτητη. 

Στη σύστασή της σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
χαρακτήρα και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών 
του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή καθορίζει 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η εκλογική 
διαδικασία, βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, τηρώντας 
παράλληλα την ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των κρατών μελών.

Επίσης, συνέστησε τη διεξαγωγή συζητήσεων με τους 
Ευρωπαίους πολίτες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, 
για να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα 
που διακυβεύονται σε επίπεδο Ένωσης και σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα τα 
αντιμετωπίσουν κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, 
ενώ πρότεινε επίσης την εκ νέου εφαρμογή της διαδικασίας 
των «κορυφαίων υποψηφίων» για να καταστεί πιο ορατή 
η σύνδεση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων. 

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών εξακολουθούν 
να αποτελούν σημαντικό στοιχείο στο έργο της Επιτροπής, 
με το Σώμα των επιτρόπων να συζητεί όλα τα αιτήματα 
για καταχώριση, πριν αποφασιστεί εάν θα μπορούν να 
εγκριθούν ή όχι. Χάρη στην πολιτική δέσμευση της Επιτροπής 
Γιούνκερ να ακούει τους πολίτες, πάνω από το 90 % των 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών έχουν καταχωριστεί από τον 
Απρίλιο του 2015, σε σύγκριση με το 60 % της προηγούμενης 
Επιτροπής. Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει επίσης αποφέρει 
αποτελέσματα για διοργανωτές και υποστηρικτές, 
υποβάλλοντας δύο νομοθετικές προτάσεις κατά το 
τρέχον έτος που απορρέουν από τις επιτυχείς πρωτοβουλίες 
πολιτών «Right2Water» και «Απαγόρευση του Glyphosate». Οι 

Πάνω από δύο 
εκατομμύρια 

άνθρωποι 
ενέπνευσαν δύο 

νομοθετικές 
προτάσεις μέσα 
από Ευρωπαϊκές 

Πρωτοβουλίες 
Πολιτών



Σχεδόν 
1 000 διάλογοι με 
τους πολίτες έχουν 
τροφοδοτήσει μια 
γόνιμη συζήτηση 
για το μέλλον της 
Ευρώπης
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προτάσεις μεταρρύθμισης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Γιούνκερ 
στην περσινή ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
θα καταστήσουν αυτό το πολύτιμο εργαλείο ακόμη 
πιο φιλικό για τον χρήστη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο μόλις ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για τη 
νέα πρόταση με στόχο τη σύναψη της συμφωνίας πριν από 
τα τέλη του έτους, ούτως ώστε οι πολίτες να επωφεληθούν 
από τις βελτιώσεις το συντομότερο δυνατό.

Τα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή από την Επιτροπή Γιούνκερ παρέχουν 
στέρεη βάση για έγκαιρες και ορθές αποφάσεις πολιτικής. 
Οι νέες προτάσεις και η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πλέον 
υπό λεπτομερέστερο έλεγχο χάρη στον 
πιο διευρυμένο διάλογο με το κοινό, τη 
συστηματική αξιολόγηση, τις υψηλής 
ποιότητας εκτιμήσεις επιπτώσεων και έναν 
ενισχυμένο έλεγχο της καταλληλότητας 
του κανονιστικού πλαισίου. Οι πολίτες 
δράττονται ολοένα και περισσότερο των 
βελτιωμένων ευκαιριών να συμβάλλουν 
στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. Οι 4,6 
εκατ. απαντήσεις στην πρόσφατη δημόσια 
διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη θερινή 
ώρα αποδεικνύουν αυτήν την όλο και 
μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτή η προσέγγιση 
αναγκάζει τους φορείς χάραξης 
πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
επιχειρηματολογούν βάσει στοιχείων και αναμενόμενων 
επιπτώσεων. Συμπληρώνεται δε με μια νέα προσέγγιση 
όσον αφορά την επιβολή, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία 
και αποτελεσματική συμμόρφωση με τη νομοθεσία που έχει 
εκδοθεί.

Η ειδική ομάδα «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό 
τρόπο» έχει υποβάλει την τελική έκθεση της στον 
πρόεδρο Γιούνκερ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για 
να μπορεί η Ένωση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα 
τους πόρους και να δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη 
χάραξη πολιτικής, είναι απαραίτητος ένας νέος τρόπος εργασίας 
όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. 
Αυτό θα περιλαμβάνει έναν νέο «πίνακα αξιολόγησης» για 
την αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και μια 
ευέλικτη ερμηνεία του χρόνου που θα παρέχεται στα 
εθνικά κοινοβούλια για την υποβολή παρατηρήσεων 
σχετικά με τα νομοσχέδια. Αν και η ειδική ομάδα δεν 
εντόπισε τομείς στους οποίους η δράση της ΕΕ δεν προσφέρει 
προστιθέμενη αξία και όπου οι αρμοδιότητες πρέπει να 
ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη, έλαβε σχόλια από 
πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις υφιστάμενες 
νομοθετικές πράξεις που θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη αποτελεσμάτων από κοινού 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 
με τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά τα 
προηγούμενα τέσσερα έτη, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς τους νομοθετικούς φακέλους, ιδίως εκείνους 
που έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες στις κοινές 
δηλώσεις για τις νομοθετικές προτεραιότητες οι οποίες 
έχουν συμφωνηθεί από τους προέδρους των τριών θεσμικών 
οργάνων. Το 2016 και το 2017 επισήμαναν 89 πρωτοβουλίες 
για τις οποίες ήταν αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε και τις 89 προτάσεις που ανακοινώθηκαν στις κοινές 
δηλώσεις, 43 εκ των οποίων έχουν ήδη συμφωνηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 θα 
περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη μόνο έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
νέων πρωτοβουλιών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα 
όργανα να ολοκληρώσουν το κοινό νομοθετικό πρόγραμμα 
και να εστιάσουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή. 

Για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά το ποιος προσπαθεί 
να επηρεάσει το έργο χάραξης πολιτικής των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση 
της Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό Κοινό Μητρώο 
Διαφάνειας. Η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει ηγετικό ρόλο 
στον τομέα αυτό, με τις προτάσεις των άλλων θεσμικών 
οργάνων να υπολείπονται σε φιλοδοξία εκείνων της Επιτροπής. 
Εν τω μεταξύ, από τον Νοέμβριο του 2014 εφαρμόζουμε ήδη 
υψηλά πρότυπα στις δικές μας επαφές με τον έξω κόσμο, με 
αποτέλεσμα το Μητρώο να έχει καταστεί εκ των πραγμάτων 
υποχρέωση για όποιον θέλει να συναντηθεί με τα υψηλότερα 
κλιμάκια λήψης αποφάσεων της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, 
σχεδόν 12 000 οργανώσεις και πρόσωπα εμφανίζονται 
πλέον στο Μητρώο Διαφάνειας, σε σύγκριση με μόλις 
7 000 όταν η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε τα καθήκοντά 
της. Προτείναμε επίσης την ενίσχυση της διαφάνειας σε 
καθορισμένους τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων. 



58

Ένα άλλο μέσο για την τόνωση της διαφάνειας που 
δρομολογήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους είναι το 
μητρώο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το εργαλείο αυτό 
παρέχει πλήρη εικόνα του κύκλου ζωής του παράγωγου 
δικαίου από τον σχεδιασμό έως τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα.

Η Επιτροπή Γιούνκερ θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει 
την ειδική εταιρική σχέση της με τα εθνικά κοινοβούλια, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες ως προτεραιότητα 
έως την τελευταία ημέρα της θητείας της. 

Τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων έχουν συμμετάσχει σε 
περίπου 1 000 διαλόγους με τους πολίτες, προσεγγίζοντας 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προσωπικά και ηλεκτρονικά 
μέσω αυτών των συναντήσεων οι οποίες καθιστούν δυνατή 

μια ελεύθερη και ανοικτή συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη 
και τις πολιτικές της, καθώς και σχετικά με το μέλλον. 

Από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιούνκερ, 
ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος έχουν λάβει μέρος 
σε 169 συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
οι αντιπρόεδροι και οι επίτροποι έχουν λάβει μέρος σε 
περαιτέρω 1711 συζητήσεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
837 επισκέψεις και συνεδριάσεις μεταξύ επιτρόπων και 
εθνικών κοινοβουλίων.

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα υψηλότερα 
διοικητικά πρότυπα και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό. Το 
2017 το 95 % σχεδόν του συνόλου των αποφάσεων 
και συστάσεων που εκδόθηκαν από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή περατώθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί 
κακή διοίκηση.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



Νομοθετικές προτεραιότητες: Τρέχουσα κατάσταση

Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Για την παραγωγή αποτελεσμάτων 
στους τομείς όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη απαιτείται το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συνεργάζονται στενά, ιδίως όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή 
νομοθετική διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σήμερα υποβάλει όλες τις προτάσεις που 
δεσμεύτηκε να καταθέσει σχετικά με τις 10 προτεραιότητες, από τις 
οποίες το 50 % έχουν ήδη ολοκληρωθεί συλλογικά από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τις 
υπόλοιπες, για το 20% έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος και για το 
30% εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω πολιτικές προσπάθειες. 

Το 2016 και το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν σε δύο κοινές δηλώσεις σχετικά 
με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ. Ανέδειξαν 89 πρωτοβου-
λίες για τις οποίες ήταν αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο 
της νομοθετικής διαδικασίας. Η προτεραιότητα αποτελεί κοινή 
δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξασφα-
λιστεί ουσιαστική πρόοδος και, όπου είναι δυνατόν, να υπάρξουν 

αποτελέσματα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2019. 

Έως τις 14 Ιουνίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει όλες τις προτάσεις που ανακοινώθηκαν στις κοινές 
δηλώσεις. Από τις εν λόγω 89 προτάσεις της Επιτροπής, οι 43 συμφωνήθηκαν ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Από τις προτάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, 18 βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη Μαΐου 
2019. Για τις υπόλοιπες 28 προτάσεις μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία έως τα τέλη Μαΐου 2019, αν υπάρχει ισχυρή πολιτική 
βούληση των συννομοθετών. Μία από αυτές είναι η δέσμη μέτρων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027, η οποία, μολονότι αναφέρεται ως μία μόνο πρόταση στην κοινή δήλωση, περιλαμβάνει 51 νομοθετικές προτάσεις. Οι 
κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να προσηλωθούν σε όλες αυτές τις προτάσεις 
προκειμένου να ολοκληρωθούν έως το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διασφαλιστεί η παραγωγή αποτελεσμάτων σε αυτούς τους τομείς.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας κ. Sebastian Kurz, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani και ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, σε 
συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο, Ιούλιος 2018.

43 Υποβλήθηκαν και συμφωνήθηκαν

18  Πιθανώς γρήγορη επίτευξη 
συμφωνίας βάσει των συνήθων 
διαδικασιών

28  Πιθανή συμφωνία αν υπάρχει 
ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων 
των θεσμικών οργάνων
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.  μέσω της εξασφάλισης ότι οι αρχές των κρατών μελών 
γνωρίζουν ποιος διασχίζει τα κοινά εξωτερικά μας σύνορα·

.  μέσω της εγκατάστασης διαλειτουργικών συστημάτων 
πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση της ασφά-
λειας, του ποινικού μητρώου, των συνόρων και της μετα-
νάστευσης·

.  μέσω της ενίσχυσης των μέσων που διαθέτουμε για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

.  μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της και-
νοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης με το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφορι-
ών και άδειας ταξιδίου

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· τυπική έκδοση το φθινό-
πωρο του 2018.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημά-
των ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2017· συμφωνήθηκε μεταξύ των 
συννομοθετών τον Μάιο του 2018· τυπική έκδοση το φθινό-
πωρο του 2018.

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) στον τομέα της αστυνομι-
κής και της δικαστικής συνεργα-
σίας σε ποινικές υποθέσεις 

Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016· συμφωνήθηκε μεταξύ 
των συννομοθετών τον Ιούνιο του 2018· τυπική έκδοση το φθι-
νόπωρο του 2018.

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) στον τομέα των συνορια-
κών ελέγχων

Σύστημα πληροφοριών Σέν-
γκεν – για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκό-
ων τρίτων χωρών 

Νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες και χρη-
ματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2016· συμφωνήθηκε μεταξύ των 
συννομοθετών τον Δεκέμβριο του 2017· τυπική έκδοση τον 
Μάιο του 2018.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχα-
νικής ανάπτυξης στον τομέα της 
άμυνας 

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2017· συμφωνήθηκε μεταξύ των 
συννομοθετών τον Μάιο του 2018· τυπική έκδοση τον Ιούλιο 
του 2018.

Σύστημα εισόδου/εξόδου
Υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2016· τυπική έκδοση τον Νοέμβριο 
του 2017.Σύστημα εισόδου/εξόδου (Κώδι-

κας συνόρων Σένγκεν)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

11

2

2

15
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Έλεγχος της απόκτησης και κατο-
χής όπλων

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2015· τυπική έκδοση τον Μάιο 
του 2017.

Οδηγία για την τρομοκρατία Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015· τυπική έκδοση τον Μάρ-
τιο του 2017.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορι-
ών Ποινικού Μητρώου

Για την πρόταση αυτή του Ιανουαρίου 2016 που αποσκοπεί στην 
αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώ-
ου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, βρίσκονται σε εξέλιξη 
τριμερείς διάλογοι και υπάρχει εύλογη προοπτική να επιτευχθεί 
συμφωνία φέτος.

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της 
ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)

Οι προτάσεις αυτές, που υποβλήθηκαν στα τέλη του 2017 στο 
πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας, αποσκοπούν στην κάλυψη των 
κενών πληροφόρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημά-
των πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη διαχείριση των 
συνόρων και της μετανάστευσης και μέσω της συνεργασίας με 
πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη δι-
απραγματευτική του εντολή και το Κοινοβούλιο προτίθεται να 
πράξει το ίδιο το φθινόπωρο και στη συνέχεια θα μπορούσαν να 
αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι.

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της 
ΕΕ (αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία, άσυλο και μετανά-
στευση)

Διασυνοριακή πρόσβαση των αρ-
χών επιβολής του νόμου σε ηλε-
κτρονικά αποδεικτικά στοιχεία Οι προτάσεις αυτές, επίσης στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλει-

ας, υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 
2018. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν ακόμη υιοθε-
τήσει τις διαπραγματευτικές τους θέσεις

Διασυνοριακή πρόσβαση και χρή-
ση των οικονομικών δεδομένων 
από τις αρχές επιβολής του 
νόμου 
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συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθ-
μισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένου 
του μηχανισμού του Δουβλίνου και της 
δέσμης μέτρων για τη νόμιμη μετανά-
στευση.

3

8

11
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Άσυλο: Σύστημα του Δουβλίνου Η εν λόγω δέσμη επτά προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου καθώς και των συ-
ναφών μέτρων υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
μέσα του 2016 και διασυνδέεται με πολλούς τρόπους. Έχει επι-
τευχθεί σημαντική πρόοδος για τις πέντε από αυτές τις προτά-
σεις (έως τον Ιούνιο του 2018, οι προτάσεις για την υποδοχή, 
τις απαιτήσεις, το Eurodac και την επανεγκατάσταση είχαν συμ-
φωνηθεί από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο τριμερών δια-
λόγων και υπήρξε μερική συμφωνία για τον Οργανισμό για το 
Άσυλο). Ωστόσο, η προσωρινή συμφωνία στο πλαίσιο των τρι-
μερών διαλόγων δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τους συννομο-
θέτες επειδή συνδέεται με τη γενική συμφωνία για το πακέτο. 
Ωστόσο, θα χρειαστεί πολιτική συμφωνία για το σύστημα του 
Δουβλίνου, που προσδιορίζει ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να 
επιλαμβάνεται των ατομικών αιτήσεων ασύλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η έγκριση του συνόλου της δέσμης νομοθεσίας. Για 
τον συγκεκριμένο φάκελο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε εντολή για 
την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο του 
2017, ενώ το Συμβούλιο διαμορφώνει επί του παρόντος μια δια-
πραγματευτική εντολή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τον Ιού-
νιο να επιτευχθεί συμφωνία για όλη τη δέσμη και θα συζητήσει 
με θέμα μια έκθεση προόδου τον Οκτώβριο. Η πρόταση σχετικά 
με τη διαδικασία ασύλου συνδέεται στενά με την πρόταση του 
«Δουβλίνου»· κατά πάσα πιθανότητα, θα προχωρούν παράλληλα.

Άσυλο: Eurodac

Διαδικασία ασύλου

Οργανισμός για το Άσυλο

Συνθήκες υποδοχής

Απαιτήσεις ασύλου

Ενωσιακό πλαίσιο για την επανε-
γκατάσταση

Εντολή εξωτερικού δανεισμού 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάρτιο 
του 2018.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων: Ταμείο Εγγυήσεων για τις 
εξωτερικές δράσεις

Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο / 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Είσοδος και διαμονή υπηκόων 
τρίτων χωρών με σκοπό την 
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Η πρόταση αυτή σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, που είναι 
επίσης γνωστή ως σύστημα «μπλε κάρτα», υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή στα μέσα του 2016. Οι τριμερείς διάλογοι ξεκίνησαν στα 
τέλη του 2017, αλλά ο ρυθμός της προόδου επιβραδύνθηκε και 
φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν άλλοι τριμερείς διάλογοι.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων 2.0

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Εκσυγχρονισμός της εμπορικής 
άμυνας

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2013· τυπική έκδοση τον Μάιο του 
2018.

Κυκλική οικονομία: Απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών

Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015· τυπική έκδοση τον Μάιο 
του 2018.

Κυκλική οικονομία: Απόβλητα

Κυκλική οικονομία: Υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων

Κυκλική οικονομία: Συσκευασίες 
και απορρίμματα συσκευασίας

Κατάταξη των μη εξασφαλισμέ-
νων χρεωστικών μέσων στην 
πτωχευτική ιεραρχία

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Ένωση Κεφαλαιαγορών — Τιτ-
λοποίηση

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015· τυπική έκδοση τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Ένωση Κεφαλαιαγορών — Ενη-
μερωτικό δελτίο

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2015· τυπική έκδοση τον Ιούνιο 
του 2017.

Επανεξέταση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, συ-
μπεριλαμβανομένων των πόρων 
για την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Ιούνιο 
του 2017.

Ολοκληρωμένη πρόταση για το 
μελλοντικό πολυετές δημοσιο-
νομικό πλαίσιο μετά το 2020, 
καθώς και προτάσεις για την 
επόμενη γενιά προγραμμάτων (1)

Oι 51 νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης 
αυτής υποβλήθηκαν μεταξύ της 2ας Μαΐου 2018 και της 14ης 
Ιουνίου 2018. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αρχίσει τις 
εργασίες για όλες τις προτάσεις. Η έγκριση πριν από τις ευρωπαϊ-
κές εκλογές θα προετοιμάσει το έδαφος για την ομαλή έναρξη της 
επόμενης περιόδου δαπανών της ΕΕ και παράλληλα θα αποφευ-
χθούν τα κενά σε όλες τις δραστηριότητες που βασίζονται στην 
ενωσιακή χρηματοδότηση.

ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

.  μέσω του εκσυγχρονισμού των μέσων εμπορικής άμυ-
νας της ΕΕ και μέσω της προόδου στον έλεγχο των ξέ-
νων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ·

.  μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων 
στο πλαίσιο κυκλικής οικονομίας·

.  μέσω της συνέχισης των προσπαθειών για την εμβά-
θυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, κα-
θώς και μέσω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένω-
σης με τρόπο που να εξισορροπεί τον επιμερισμό του 
κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων.

10

5

6

21
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

(1) Ο πίνακας στη σελίδα 39 παρουσιάζει λεπτομερώς όλες τις προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Έλεγχος των ξένων άμεσων 
επενδύσεων

Τον Ιούνιο του 2018 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν 
τις διαπραγματευτικές τους θέσεις για την πρόταση αυτή που υπο-
βλήθηκε με την ευκαιρία της ομιλίας για την κατάσταση της Ένω-
σης το 2017. Οι τριμερείς διάλογοι άρχισαν τον Ιούλιο του 2018.

Εμβάθυνση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης

Αυτή η δέσμη τεσσάρων προτάσεων υποβλήθηκε στα τέλη του 
2017. Επιτεύχθηκε συμφωνία στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων 
σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων τον Ιούλιο και αναμένεται να εγκριθούν επίσημα το φθινόπω-
ρο. Ωστόσο, για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, τον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων και τη συνθήκη για τη σταθερότητα, τον 
συντονισμό και τη διακυβέρνηση, ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο υιοθέτησαν διαπραγματευτική θέση.

Ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης 
καταθέσεων

Η πρόταση αυτή, που αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκλήρω-
σης της τραπεζικής ένωσης, υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον 
Νοέμβριο του 2015. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί δύσκολο για 
αμφότερους τους συννομοθέτες να καταλήξουν σε εσωτερική συ-
ναίνεση όσον αφορά τις κύριες πολιτικές διατάξεις. Τον Ιούνιο του 
2018, η σύνοδος κορυφής για το ευρώ κάλεσε τους Υπουργούς 
Οικονομικών να καταρτίσουν έναν χάρτη πορείας για την έναρξη 
των πολιτικών διαπραγματεύσεων για τον φάκελο αυτό. Το Κοι-
νοβούλιο σκοπεύει να συμφωνήσει για τη διαπραγματευτική του 
εντολή προς το τέλος του έτους.

Μεταρρύθμιση του κανονισμού 
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων

Η εν λόγω πρόταση, που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, 
έχει τώρα επιμεριστεί, ώστε να επιτρέπει ταχύτερη εξέταση της 
προσαρμογής των κανόνων λογιστικής της ΕΕ στο Διεθνές Πρό-
τυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 και να αντιμετωπίσει τη 
μείζονα χρηματοοικονομική έκθεση, ζητήματα για τα οποία υπήρ-
ξε συμφωνία και τυπική έκδοση νομοθεσίας τον Δεκέμβριο του 
2017. Σχετικά με το υπόλοιπο της πρότασης, οι τριμερείς διάλο-
γοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018 και φαίνεται να είναι δυνατή 
η συμφωνία πριν από το τέλος του 2018.

Ικανότητα απορρόφησης των 
ζημιών και ανακεφαλαιοποίη-
σης — Κανονισμός Σχετικά με τις αλληλένδετες αυτές προτάσεις, οι τριμερείς διάλο-

γοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018 και φαίνεται να είναι δυνατή 
η συμφωνία πριν από το τέλος του 2018.Ικανότητα απορρόφησης των 

ζημιών και ανακεφαλαιοποίη-
σης — Οδηγία

Εποπτεία των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων και των επιχειρήσεων 
επενδύσεων: Απαλλασσόμενοι 
φορείς, χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών, μικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες 
συμμετοχών, αμοιβή, μέτρα και 
αρμοδιότητες εποπτείας και μέ-
τρα διατήρησης κεφαλαίου

Σχετικά με την πρόταση αυτή, επίσης στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για την τραπεζική ένωση του Νοεμβρίου 2016, οι δύο 
συννομοθέτες ενέκριναν τις διαπραγματευτικές εντολές τους. Οι 
τριμερείς διάλογοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018 και είναι δυνα-
τόν να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους

Ανάκαμψη και εξυγίανση των 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων

Για την πρόταση αυτή του Νοεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο υιο-
θέτησε τη διαπραγματευτική του θέση τον Φεβρουάριο του 2018, 
ενώ το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη υιοθετήσει θέση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Απόσπαση εργαζομένων στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2016· τυπική έκδοση τον Ιούνιο του 

2018.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Υποβλήθηκε τον Μάιο του 2017· συμφωνήθηκε μεταξύ των συν-
νομοθετών τον Ιούνιο του 2018· τυπική έκδοση το φθινόπωρο 
του 2018.

Συντονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης

Σχετικά με την πρόταση αυτή που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2016, το Συμβούλιο υιοθέτησε διαπραγματευτική εντολή τον Ιού-
νιο του 2018, ενώ το Κοινοβούλιο σχεδιάζει να την υιοθετήσει το 
φθινόπωρο, γεγονός που θα επιτρέψει να αρχίσουν οι τριμερείς 
διάλογοι ήδη μέσα στο 2018.

Προστασία των εργαζομένων 
από την έκθεση σε καρκινογό-
νους ή μεταλλαξιογόνους παρά-
γοντες κατά την εργασία

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Οι τριμε-
ρείς διάλογοι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2018 και θα 
συνεχιστούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ευνοϊκή προοπτική 
για την επίτευξη συμφωνίας.

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για 
προϊόντα και υπηρεσίες

Για την πρόταση αυτή, η οποία υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2015, βρίσκονται σε εξέλιξη τριμερείς διάλογοι από 
τα τέλη του 2017. Μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το 
τέλος του έτους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

.  μέσω της βελτίωσης του συντονισμού των συστημά-
των κοινωνικής ασφάλειας·

.  μέσω της προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους 
για την υγεία στον χώρο εργασίας·

.  μέσω της εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης για όλους στις 
αγορές εργασίας μας με εκσυγχρονισμένους κανόνες 
για την απόσπαση εργαζομένων, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης της διασυνοριακής επιβολής της νομοθεσίας.

2
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Ανάπτυξη δευτερογενών αγορών 
για μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η πρόταση παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Μάρτιο του 2018 στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση του 
κινδύνου, ως μέρος της τραπεζικής ένωσης. Οι συζητήσεις βρί-
σκονται σε πρώιμο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυ-
ξη εξασφαλισμένων με κρατικά 
ομόλογα τίτλων της ΕΕ

Πρόταση για τη μείωση των κινδύνων με σκοπό να εξασφαλισθεί 
ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένω-
ση, η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τον Μάιο του 2018. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών 
(+WiFi4EU)

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση το φθινό-
πωρο του 2018.
Παράλληλα με τον φάκελο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης 
την εξέλιξη της πρότασης WiFi4EU, η οποία, αν και δεν περιλαμ-
βάνεται στις προτεραιότητες της κοινής δήλωσης, είναι συναφής. 
Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Οκτώ-
βριο του 2017.

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστι-
κών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση το φθινό-
πωρο του 2018.

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση το φθινό-
πωρο του 2018.

Συνθήκη του Μαρακές: μεταρ-
ρύθμιση των κανόνων περί 
δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας προς όφελος των 
τυφλών και των ατόμων με 
προβλήματα όρασης

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Συνθήκη του Μαρακές: αντίγρα-
φα σε προσβάσιμο μορφότυπο

Χρήση της ζώνης συχνοτήτων 
των 470-790 MHz στην Ένωση

Υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάιο 
του 2017.

Πρόληψη του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού

Υποβλήθηκε τον Μάιο του 2016· τυπική έκδοση τον Φεβρουάριο 
του 2018.

Ελεύθερη ροή των δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017· συμφωνήθηκε τον Ιούνιο 
του 2018· τυπική έκδοση το φθινόπωρο του 2018.

Κυβερνοασφάλεια Με τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2017 παράλληλα με την περσινή ομιλία για την κατάσταση 
της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως στόχο να ενισχύσει 
την εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και να ρυθμίσει την 
πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο υι-
οθέτησε τη διαπραγματευτική εντολή του τον Ιούνιο του 2018 
ενώ το Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τη δική του εντολή 
τον Σεπτέμβριο του 2018. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή 
η έναρξη των τριμερών διαλόγων το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

.  μέσω της ολοκλήρωσης του εκσυγχρονισμού των κα-
νόνων για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

.  μέσω του καθορισμού αυστηρότερων προτύπων προ-
στασίας των καταναλωτών για διαδικτυακές και εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τόσο ψηφιακών όσο 
και φυσικών·

.  μέσω της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

.  ειδικότερα εφαρμόζοντας το πλαίσιο πολιτικής για το 
κλίμα και την ενέργεια για το 2030·

.  συνεχίζοντας την συμπλήρωση της Συμφωνίας των 
Παρισίων, μεταξύ άλλων με νομοθεσία για καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους και για την καθα-
ρή κινητικότητα.
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ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Συμβάσεις για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου

Από τον Δεκέμβριο του 2017 βρίσκονται σε εξέλιξη οι τριμερείς 
διάλογοι για τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2015, οι οποίοι θα συνεχιστούν το φθινόπωρο. 
Ωστόσο, οι συννομοθέτες συνδέουν το συμπέρασμα με την πρόο-
δο που σημειώνεται σχετικά με την πρόταση για την εξ αποστάσε-
ως πώληση υλικών αγαθών (βλ. κατωτέρω), όπου οι συζητήσεις 
προχωρούν με βραδύτερους ρυθμούς.

Συμβάσεις για τις διαδικτυακές 
και άλλες εξ αποστάσεως πωλή-
σεις αγαθών

Σχετικά με την συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε το 2015, 
όπως τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, το Κοινοβούλιο υι-
οθέτησε την διαπραγματευτική εντολή του τον Μάρτιο του 2018, 
αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα υιοθετήσει τη δική του εντολή 
και η πρόοδος είναι αργή.

Δικαιοσύνη στις σχέσεις πλατ-
φορμών-επιχειρήσεων

Η πρόταση αυτή ήταν μία από τις τελικές προτεραιότητες που 
υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018. 
Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 2016, το Συμβούλιο υιοθέτησε διαπραγματευτική 
εντολή τον Μάιο του 2018, ενώ το Κοινοβούλιο επιδιώκει να 
καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με διαπραγματευτική εντολή τον 
Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση αυτή, οι τριμερείς διάλογοι θα μπο-
ρούσαν να ξεκινήσουν ήδη το φθινόπωρο του 2018.

Διαδικτυακές μεταδόσεις ρα-
διοτηλεοπτικών οργανισμών 
(«CAB-SAT»)

Για την πρόταση αυτή που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, 
βρίσκονται σε εξέλιξη τριμερείς διάλογοι. Υπάρχει εύλογη προο-
πτική για την επίτευξη συμφωνίας το φθινόπωρο του τρέχοντος 
έτους.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(e-Privacy) 
Κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων στο εσωτερικό της 
ΕΕ — ευθυγράμμιση με τον γενι-
κό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων

Από τις δύο αυτές προτάσεις του Ιανουαρίου 2017, η πρόταση 
σχετικά με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων στο 
εσωτερικό της ΕΕ εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018 και το φθινόπω-
ρο θα εκδοθεί επίσημα. Από την άλλη πλευρά, για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ το Κοινο-
βούλιο υιοθέτησε τη θέση του τον Οκτώβριο του 2017, το Συμ-
βούλιο δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία για το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2015· τυπική έκδοση τον Μάρτιο του 2018.

Κανονισμός για τον επιμερισμό των 
προσπαθειών Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάιο του 2018.

Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
του θερμοκηπίου από δραστηριό-
τητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης 
γης και δασοκομίας

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάιο του 2018.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάιο του 2018.

Ενέργεια παραγόμενη από ανανεώ-
σιμες πηγές

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· συμφωνήθηκε μεταξύ των συννο-
μοθετών τον Ιούνιο του 2018· τυπική έκδοση το φθινόπωρο του 2018.

Εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνη-
των οχημάτων

Υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2016· τυπική έκδοση τον Μάιο του 
2018.

Ενεργειακή απόδοση Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· συμφωνήθηκε μεταξύ των συννο-
μοθετών τον Ιούνιο του 2018· τυπική έκδοση το φθινόπωρο του 2018.

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· συμφωνήθηκε μεταξύ των συννο-
μοθετών τον Ιούνιο του 2018· τυπική έκδοση το φθινόπωρο του 2018.

Κοινοί κανόνες για την εσωτερι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(οδηγία)

Σχετικά με τις προτάσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που υποβλήθηκαν 
τον Νοέμβριο του 2016, οι τριμερείς διάλογοι θα συνεχιστούν (στην πε-
ρίπτωση των κανόνων της αγοράς) ή θα αρχίσουν (στην περίπτωση του 
Οργανισμού και της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων) τον Σεπτέμ-
βριο του 2018 και, επομένως, είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία 
μέσα στο τρέχον έτος.

Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (κανονισμός)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνερ-
γασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας

Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύ-
νων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά 

οχήματα
Για τις δύο αυτές προτάσεις που υποβλήθηκαν τον Μάιο του 2017, οι 
οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης «Η Ευρώπη σε κίνηση», το Κοινο-
βούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή του τον Ιούνιο του 2018, 
αλλά το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει εντολή μέχρι σήμερα, επομένως, 
δεν προβλέπονται άμεσα τριμερείς διάλογοι.Χρήση μισθωμένων οχημάτων 

χωρίς οδηγό

Διαλειτουργικότητα των συστημά-
των τηλεδιοδίων

Για τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2017, και 
η οποία επίσης εντάσσεται στη δέσμη «Η Ευρώπη σε κίνηση», οι τριμε-
ρείς διάλογοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018.

Άσκηση του επαγγέλματος του οδι-
κού μεταφορέα και πρόσβαση στην 
αγορά διεθνών οδικών εμπορευμα-
τικών μεταφορών

Για το μέρος αυτό της δέσμης «Η Ευρώπη σε κίνηση» που υποβλήθηκε 
τον Μάιο του 2017, κανένας συννομοθέτης δεν έχει υιοθετήσει δια-
πραγματευτική εντολή. Στην περίπτωση του Κοινοβουλίου, τον Ιούλιο 
του 2018 η σύνοδος ολομέλειας απέρριψε το σχέδιο εντολής και επέ-
στρεψε τον φάκελο στην Επιτροπή Μεταφορών για αναδιατύπωση. 
Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική δέσμευση 
για να εγκριθεί η πρόταση αυτή πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Καθεστώς και χρηματοδότηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017· τυπική έκδοση τον Μάιο 
του 2018.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών

Για την πρόταση αυτή που υποβλήθηκε το 2017 με την ομιλία 
για την κατάσταση της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έχουν αμφότερα υιοθετήσει τις διαπραγματευτικές 
εντολές τους, επομένως, οι τριμερείς διάλογοι μπορούν να ξεκινή-
σουν τον Σεπτέμβριο του 2017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Καθαρά και αποδοτικά οχήματα 
οδικών μεταφορών

Σχετικά με τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν μέρος της 
δεύτερης δέσμης «Η Ευρώπη σε κίνηση» που υποβλήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2017, ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν 
έχει ακόμη υιοθετήσει διαπραγματευτική θέση. Αυτό είναι πιθανό 
να συμβεί το φθινόπωρο και κατά συνέπεια οι τριμερείς διάλογοι 
θα μπορούν να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του έτους.

Συνδυασμένες εμπορευματικές 
μεταφορές μεταξύ των κρατών 
μελών

Διεθνής αγορά μεταφορών με 
πούλμαν και λεωφορεία

Πρότυπο επιδόσεων εκπομπών 
για νέα επιβατικά οχήματα και 
νέα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πρω-
τοβουλίας Πολιτών και με την αύξηση της διαφάνειας 
στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

1

1

2
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γενικό πλαίσιο (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και 
διοργανική συμφωνία)

Κανονισμός σχετικά με την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού σε περί-
πτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου

Ίδιοι πόροι — Απόφαση και συναφείς πράξεις

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ορίζων Ευρώπη»

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ

ITER - Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας

InvestEU

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

FISCALIS – Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

CUSTOMS – Συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής

Στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας

Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων

Ολοκληρωμένη πρόταση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την επόμενη γενιά 
προγραμμάτων

Ένα μακρόπνοο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, στηρίζοντας τους στόχους της Ένωσης και εξασφαλίζοντας την 
κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ενωσιακές πολιτικές και το συμφέρον των πολιτών παρουσιάστηκε από την Επιτροπή την περίοδο Μα-
ΐου-Ιουνίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις προτάσεις 
αυτές στο σύνολό τους και το συντομότερο δυνατόν. Και οι δύο συννομοθέτες εργάζονται πάνω στο σύνολο των 51 νομοθετικών προτάσεων 
(προτάσεις για το γενικό πλαίσιο και 37 προγράμματα) που περιλαμβάνονται στη δέσμη.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων για την Οικονομική και Νομι-
σματική Ένωση

Περικλής - προστασία από την παραχάραξη του ευρώ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Erasmus+·

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες

Δημιουργική Ευρώπη

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων & Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας/Διεθνής Συμφωνία Αλιείας

LIFE - Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης

Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

rescEU - Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

Ανθρωπιστική Βοήθεια

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

Συνεργασία με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας
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ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ    
ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ    

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Εκτός προϋπολογισμού — Ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη
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Χάρτης Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο 
Δημοκρατική Ένωση: Ένας χρόνος μετά και τα επόμενα 
βήματα

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΙΜΠΙΟΥ
Στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε μια θετική ατζέντα για 
μια Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για 
τη διαδικασία προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και την ΕΕ των 27.

Μέσα στους επόμενους μήνες οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ–27 εξέδωσαν δύο σημαντικές δηλώσεις 
σχετικά με τη μελλοντική πορεία: τη δήλωση της Μπρατισλάβας, τον Σεπτέμβριο του 2016, και τη δήλωση της Ρώμης, 
τον Μάρτιο του 2017.

Για να συντονίσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και να ενθαρρύνει τη συζήτηση, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ πρότεινε 
έναν χάρτη πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017. Στη βάση αυτή, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Οκτωβρίου 2017 σχετικά με ένα Θεματολόγιο των Ηγετών – ένα πρόγραμμα εργασιών για την απεμπλοκή και την 
εξεύρεση λύσεων για τα πλέον πιεστικά ζητήματα, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να υλοποιηθεί ό,τι έχει αποφασιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 
όλες τις σχετικές προτάσεις που συμφωνήθηκαν στο Μπρατισλάβα και τη Ρώμη, υποβάλλοντας φιλόδοξες προτάσεις 
για τους τομείς της μετανάστευσης, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, των θεσμικών θεμάτων, της φορολό-
γησης της ψηφιακής οικονομίας, των ψηφιακών θεμάτων, της έρευνας και της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού. Αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Τον Σεπτέμβριο του 2018 οι ηγέτες θα συζητήσουν θέματα εσωτερικής 
ασφάλειας, τον Οκτώβριο θέματα εμπορίου, τον Δεκέμβριο την ενιαία αγορά, και τον Μάρτιο του 2019 την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση. Το επόμενο έτος, οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο Σιμπίου της Ρουμανίας με σκοπό να 
ολοκληρώσουν αυτές τις συζητήσεις.

Έως τη συνάντηση κορυφής στο Σιμπίου, πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ένωση πρέπει να 
δείξει στους πολίτες της και στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι ικανή να παράγει αποτελέσματα όσον αφορά τα θέματα 
της θετικής ατζέντας για την ΕΕ των 27. Μέχρι τότε, θα πρέπει επίσης να έχει σημειωθεί ταχεία πρόοδος σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Μια ταχεία πολιτική συμφωνία για έναν νέο, σύγχρονο προϋπολογισμό 
της ΕΕ θα έχει καθοριστική σημασία για να καταδειχθεί ότι η Ένωση είναι έτοιμη να παραγάγει αποτελέσματα. Είναι 
η στιγμή για τους ηγέτες της ΕΕ να παρουσιάσουν ένα όραμα για μια εκσυγχρονισμένη ΕΕ, συναφή και ελκυστική για 
τους Ευρωπαίους πολίτες.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΣΙΜΠΙΟΥ
Στις 9 Μαΐου 2019, στη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, οι 
ηγέτες αναμένεται να προβληματιστούν σχετικά με ένα 
νέο στρατηγικό θεματολόγιο που θα θέσει προτεραιό-
τητες και θα κατευθύνει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
διεξαχθούν στις 23 Μαΐου 2019, οπότε οι πολίτες θα 

αποφασίσουν ποιοι θέλουν να τους εκπροσωπήσουν κατά 
την περίοδο 2019-2024 και την πολιτική κατεύθυνση που 

επιθυμούν να λάβει η Ευρώπη. 

1 | Γενική άποψη της Μεγάλης Πλατείας (Piaţa Mare) του Σιμπίου. 

2 |  Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3 |  Άτυπη σύνοδος των 27 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στη 
Μπρατισλάβα στις 16 Σεπτεμβρίου 2016. 

4 | Οδικό σήμα που υποδεικνύει την κατεύθυνση του Σιμπίου. 

5 | 60ή επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης — Σύνοδος κορυφής της Ρώμης.

1

2

3

4

5
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ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13 Σεπτεμβρίου 2017 (Στρασβούργο, Γαλλία) 

Ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 
Χάρτης Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο Δημοκρατική Ένωση  

28-29 Σεπτεμβρίου 2017 (Ταλίν, Εσθονία) 
Το μέλλον της ΕΕ — Άτυπο δείπνο με τους ηγέτες της ΕΕ 
Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης και Χάρτης Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή 
και Πιο Δημοκρατική Ένωση 

Στο πλαίσιο του δείπνου της ψηφιακής συνόδου κορυφής του Ταλίν, οι συζητήσεις των ηγετών 
επικεντρώθηκαν στο μέλλον της ΕΕ, μετά τη συζήτηση που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο για το 
μέλλον της Ευρώπης και την πορεία που περιγράφεται από τον πρόεδρο στην ομιλία του για 
την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης θα πρέπει να συνεχιστεί. 

Η κυβερνοασφάλεια – Ψηφιακή σύνοδος κορυφής του Ταλίν 
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Ανθεκτικότητα, αποτροπή και άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ» 

 -  Πρόταση κανονισμού σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο», καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα 
της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την κυβερνοασφάλεια») 

 -  Σύσταση για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας 
στον κυβερνοχώρο 

 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Αξιοποιώντας στο έπακρο την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύων και των πληροφοριών» 

 -  Πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα 
μέσα πληρωμής πλην των μετρητών 

 -  Έκθεση αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών 

 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την ψηφιακή ενιαία αγορά» 

Οι συζητήσεις των ηγετών εστιάστηκαν στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Συζήτησαν τις 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (οι οποίες παρουσιάστηκαν μεταξύ 13 Σεπτεμβρίου και 
28 Σεπτεμβρίου) για την ενίσχυση της ενωσιακής κυβερνοασφάλειας και καθόρισαν μέτρα με 
στόχο τη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη για 
ψηφιακή καινοτομία που να επιτρέπει στην Ευρώπη να διατηρήσει το προβάδισμα στις τεχνολο-
γικές εξελίξεις και να γίνει ψηφιακή πρωτοπόρος στην υφήλιο τα επόμενα χρόνια. 

19-20 Οκτωβρίου 2017 (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 

Θεματολόγιο των Ηγετών 

Μετά την ψηφιακή σύνοδο κορυφής του Ταλίν, οι ηγέτες αντάλλαξαν πολιτικές απόψεις σχετικά 
με το θεματολόγιο των ηγετών, που προτάθηκε από τον πρόεδρο κ. Τουσκ, για τους επόμενους 
18 μήνες έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο θεματολόγιο υιοθετήθηκε η ιδέα 
του χάρτη πορείας του προέδρου κ. Γιούνκερ για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρα-
τική Ένωση, να διοργανώνονται άτυπες εξειδικευμένες σύνοδοι κορυφής στα κράτη μέλη που 
ασκούν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης σε 
νέες μεθόδους εργασίας, με συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας κατά τη διάρκεια άτυπων 
συνόδων κορυφής, με στόχο να μπορέσει να επιτευχθεί συναίνεση. Η απτή συνέχεια θα αντικατο-
πτρίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ακολουθεί. 

17 Νοεμβρίου 2017 (Γκέτεμποργκ, Σουηδία) 



80

←
 Σ

υζ
ητ

ήσ
ει
ς 
σχ

ετ
ικ
ά 

με
 τ
ο 

μέ
λλ

ον
 τ
ης

 Ε
υρ

ώ
πη

ς 
στ

α 
κο

ιν
οβ

ού
λι
α,

 τ
ις
 π

όλ
ει
ς 
κα

ι τ
ις
 π

ερ
ιφ

έρ
ει
ες

 →

Κοινωνική σύνοδος κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη 
Διακήρυξη του «Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Επιτροπή διακήρυξαν επισήμως τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη. Ο πυλώνας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον πρόεδρο 
κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 και η πρόταση 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2017. 

Παιδεία και πολιτισμός 
 Ανακοίνωση με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού» 

Για την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus, οι ηγέτες της ΕΕ άδραξαν την ευκαιρία για 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού με το όραμά 
τους για έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Τον επόμενο μήνα, επισημοποίησαν τις προτεραιό-
τητες για την αύξηση της κινητικότητας, την αύξηση των ανταλλαγών Erasmus, τη βελτίωση της 
εκμάθησης γλωσσών και την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και των απολυτηρίων σχολικής εκπαίδευσης. 

14-15 Δεκεμβρίου 2017 (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: 
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης: Χάρτης πορείας» 

 -  Πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου που εδράζεται στο 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης 

 -  Πρόταση οδηγίας για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της συνθήκης για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης 

 -  Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ στο 
πλαίσιο της Ένωσης 

 -  Στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων με στόχο την κινητοποίηση 
κονδυλίων για τη στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων 

 -  Πρόταση κανονισμού σχετικά με την ενίσχυση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων 

 - Ανακοίνωση για Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ–27 διεξήγαγαν μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Τραπεζική Ένωση βάσει σημειώματος του προέδρου 
κ. Τουσκ και βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτούς τους τομείς. Η βελτιω-
μένη οικονομική κατάσταση έδωσε την ευκαιρία στους ηγέτες να συζητήσουν τις μελλοντικές 
προκλήσεις και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν μελλοντικές κρίσεις.

Μετανάστευση
Ανακοίνωση με τίτλο «Συμβολή της Επιτροπής στη θεματική συζήτηση των ηγετών της 
ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική πορεία της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της 
μεταναστευτικής πολιτικής» 

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευθύνη και ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να συνδυάζει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ, την αύξηση της εξωτερικής δράσης και των εσωτερικών πτυχών για την οικοδό-
μηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Τον Δεκέμβριο του 2017, οι ηγέτες έλαβαν μέτρα 
για τη μετάβαση από μια «ad hoc» προσέγγιση προς ένα σταθερό και ανθεκτικό στις μελλοντικές 
εξελίξεις πλαίσιο για το άσυλο, ως μέρος μιας πλήρως ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μετανάστευση. 

23 Φεβρουαρίου 2018 (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 
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2018

Θεσμικά θέματα: 
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Θεσμικές επιλογές για να 
καταστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό» 

 -  Σύσταση σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της αποτελεσματικής 
διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συζητήθηκαν ορισμένα πρακτικά μέτρα με στόχο να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρώπη. Οι ηγέτες 
συζήτησαν το θέμα των υποψηφίων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη σύνθεση 
του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 και τον τρόπο ενίσχυσης της 
δημόσιας συζήτησης και συμμετοχής. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ παρουσίασε τις ιδέες του για έναν 
πρόεδρο με διπλό ρόλο, αυτόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
Ανακοίνωση με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή 
Ένωση που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προτεραιότητές της μετά το 2020» 

Οι ηγέτες συζήτησαν τις προτεραιότητες του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της 
ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το λεγόμενο «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο». Η συζήτηση αυτή 
έδωσε κατευθύνσεις για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αργότερα την άνοιξη για έναν 
νέο, σύγχρονο και εστιασμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. 

22 Μαρτίου 2018 (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 

Φορολογία της ψηφιακής οικονομίας 
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Καιρός για ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό πρότυπο 
για την ψηφιακή οικονομία» 

 -  Πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με 
σημαντική ψηφιακή παρουσία 

 -  Πρόταση οδηγίας σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων 
που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών 

 - Σύσταση σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία 

Οι ηγέτες συζήτησαν το θέμα της φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας. Στόχος τους ήταν να 
πρωτοστατήσουν στην κατάρτιση φορολογικής νομοθεσίας κατάλληλης για τη σύγχρονη 
παγκόσμια οικονομία και την ψηφιακή εποχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές 
προτάσεις για την υλοποίηση του έργου. 

16-17 Μαΐου 2018 (Σόφια, Βουλγαρία) 

Θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία — 
Άτυπο δείπνο με τους ηγέτες της ΕΕ 
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος 
όλων» 

 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την 
καινοτομία – η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον της» 

Οι ηγέτες συνεδρίασαν τον Μάιο του 2018 για να εξετάσουν θέματα που σχετίζονται με την 
ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, με έμφαση στην προστασία των δεδομένων 
και την ψηφιακή ενιαία αγορά, ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. 
Ασχολήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη συνδεσιμότητα 
5G και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Οι ηγέτες εξέτασαν τη μεγιστοποίηση των επενδύ-
σεων στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας. 
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EΕ–Δυτικά Βαλκάνια — Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
Ανακοίνωση με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και 
αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» 

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων των Δυτικών 
Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της 
περιοχής και καθόρισε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας 
στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και του κράτους δικαίου. Για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της δήλωσης της συνόδου κορυφής της Σόφιας και της στρατηγικής της Επιτροπής 
για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε δέσμη μέτρων που θα ενισχύσουν 
τη διασύνδεση τόσο εντός της περιοχής όσο και με την ΕΕ. 

28 Ιουνίου 2018 (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο  
 -  Ανακοίνωση με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, 
ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2021-2027» 

 -  Πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2021-2027 

 -  Πρόταση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

 -  Πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού σε 
περίπτωση αδυναμιών όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 

 - Πρόταση απόφασης σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 -  Κανονισμός περί ιδίων πόρων – άντληση πόρων από την κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, μη ανακυκλώσιμα απόβλητα 
από πλαστικές συσκευασίες και κάλυψη των ταμειακών αναγκών 

 -  Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των 
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 -  Αναθεώρηση του κανονισμού για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων 
πόρων που προέρχονται από τον φόρο επί της προστιθέμενης αξίας 

 -  Ειδικές ανά τομέα προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 29 Μαΐου 2018 
και 14 Ιουνίου 2018· προγράμματα που υποστηρίζουν την λειτουργία του μελλοντικού 
προϋπολογισμού 

 -  Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 
του 2018 με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει,  
ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της (το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027)»

Οι ηγέτες συζήτησαν τις συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τους προηγούμενους δύο μήνες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους. Όταν οι 
ηγέτες θα συναντηθούν στο Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019, η αποφασιστική πρόοδος σχετικά με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα δείξει ότι η Ένωση μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
της ανακοίνωσης των πολιτικών προτεραιοτήτων και της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων.  

Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2018 
με τίτλο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης» 

Μετά τον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου για την προαγωγή της 
ενότητας, της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης έως το 2025, οι ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα. 
Συμφώνησαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες πάνω στη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, την 
επιτάχυνση των εργασιών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων και την 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 
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(*) Θέματα που εντάσσονται στο Θεματολόγιο των Ηγετών.

Μετανάστευση 
Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2018 
με τίτλο «Διαχείριση της μετανάστευσης ως προς όλες τις πτυχές της» 

Η δράση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση έχει επιδείξει αποτελέσματα, με σημαντική μείωση 
του αριθμού των αφίξεων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Οι συζητήσεις μεταξύ των ηγετών στράφηκαν 
προς την επιστροφή και επανεισδοχή, νέες έννοιες σχετικά με πλατφόρμες τοπικής αποβίβασης 
και ελεγχόμενα κέντρα, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες και την 
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

    12 Σεπτεμβρίου 2018 (Στρασβούργο, Γαλλία) 

Ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 

20 Σεπτεμβρίου 2018 (Σάλτσμπουργκ, Αυστρία) 
Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εσωτερική ασφάλεια και τη μετανάστευση(*)

18-19 Οκτωβρίου 2018 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εσωτερική ασφάλεια, τη μετανάστευση και το εμπόριο

15-16 Νοεμβρίου 2018 (Μπρέγκενζ, Αυστρία) 
Συνδιάσκεψη που διοργανώνει η αυστριακή Προεδρία σχετικά με την επικουρικότητα

13-14 Δεκεμβρίου 2018 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ενιαία αγορά(*)

21-22 Μαρτίου 2019 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το εμπόριο(*)

29 Μαρτίου 2019 
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

9 Μαΐου 2019 (Σιμπίου, Ρουμανία) 

Διάσκεψη κορυφής του Σιμπίου και Δήλωση του Σιμπίου   
Η πρώτη συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ μετά την αποχώρηση του ΗΒ και η τελευταία πριν τις 
εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

23-26 Μαΐου 2019 

Εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

20-21 Ιουνίου 2019 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: έγκριση του στρατηγικού θεματολογίου για την περίοδο 2019-2024 και διορισμοί 
υψηλού επιπέδου 

Οκτώβριος 2019 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Δεκέμβριος 2019 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
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Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που 
προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες 
της: Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μοναδικός στο είδος του. Σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο επενδυτικός προϋπολογισμός. Το επταετές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τη σταθερότητα που χρειάζεται 
για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μεταφράζει τις πολιτικές προτεραιότητες σε οικονομικούς όρους. Βοηθά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να εφαρμόζει κοινές πολιτικές και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων —τόσο στο εσωτερικό όσο και 
σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο προϋπολογισμός αντιπροσωπεύει ένα μικρό μερίδιο των συνολικών δημοσίων δαπανών 
στην Ένωση, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 1 % του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των 
28 σημερινών κρατών μελών και μόνο 2 % περίπου των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ.

Στις 2 Μαΐου του 2018 η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για έναν σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για 
την περίοδο 2021-2027. Οι προτάσεις αυτές έχουν ως άξονα τις πολιτικές προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν από 
τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μπρατισλάβα και κατοχυρώθηκαν στη Διακήρυξη της Ρώμης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής συνιστούν μια ρεαλιστική απάντηση στο εξαιρετικά δυσχερές τρέχον πλαίσιο. Η τεχνολογική 
και δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και οι περιορισμένοι πόροι, η ανεργία και οι απειλές 
για την ασφάλεια επιδεινώνονται από τη γεωπολιτική αστάθεια. Επιπρόσθετα, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Κατανομές της ΕΕ-27 το 
2020 (πολλαπλασιασμένες 

επί επτά, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν το 

συνολικό κονδύλιο για την 
περίοδο 2014-2020)

2021-2027  
(σε δισ. ευρώ)

% μεταβολή σε σχέση 
με τα κονδύλια της ΕΕ 

για το 2020

«Ορίζων Ευρώπη» 81 98 +20 %

Πολιτική συνοχής 397 373 -6 %

Κοινή γεωργική πολιτική 383 365 -5 %

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 27 31 +15 %

Επενδύσεις – Ταμείο InvestEU - 15 ά.α. (*)

Ψηφιακός τομέας 15 27 +81 %

Διάστημα 13 16 +24 %
Πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ

0,5 25 +4 757 %

Erasmus+ 19 30 +62 %

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 1 1 +23 %
Μετανάστευση και διαχείριση των 
συνόρων

13 33 +147 %

Ασφάλεια 2 4 +76 %

Άμυνα 2 20 +992 %

Εξωτερική πολιτική 101 123 +22 %

(*) Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σύγκριση, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ξεκίνησε τη δραστηριότητά του μόλις στα μέσα της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.
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Η πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ευθυγραμμίζει καλύτερα 
τη διαθέσιμη χρηματοδότηση με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Θα πρέπει να βασιστεί σε ό,τι λειτουργεί σωστά 
σήμερα, ενώ θα προβλέπει επίσης τις προκλήσεις του αύριο. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Ρώμης, ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να καταστήσει δυνατή μια Ευρώπη ασφαλή και προστατευμένη, μια Ευρώπη ευημερούσα και βιώσιμη, 
μια κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή. Από τις 2 Μαΐου η Επιτροπή κινήθηκε ταχέως 
για να υποβάλει επίσης τις νομοθετικές προτάσεις για τα 37 προγράμματα (2) που θα εφαρμόζουν και θα στηρίζουν 
τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Το 2011 χρειάστηκαν πάνω από έξι μήνες ώστε να προετοιμαστεί το σύνολο των 
προτάσεων για το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ αυτή τη φορά χρειάστηκαν έξι εβδομάδες.

Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο διαφάνειας σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 
των προτάσεών της, με αποτέλεσμα να προσφέρει μια πολύ καλή βάση για τις εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Οι τεχνικές εργασίες προχωρούν ταχύτατα και πρέπει να παραμείνουν σε πολιτικό επίπεδο.

Με την αναγκαία πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν εύλογο και δίκαιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Μια ταχεία επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για έναν νέο, σύγχρονο προϋπολογισμό της 
ΕΕ θα έχει καθοριστική σημασία για να αποδειχθεί ότι η Ένωση είναι έτοιμη να παράξει αποτελέσματα. Μ’ αυτό θα 
αποδειχθεί ότι η Ευρώπη των 27 είναι ενωμένη και έχει σαφή αίσθηση σκοπού και κατεύθυνσης. Θα δώσει δε την 
καλύτερη δυνατή ευκαιρία για την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
την 1η Ιανουαρίου 2021, μετουσιώνοντας τους πολιτικούς στόχους σε γρήγορα αποτελέσματα επιτόπου.

Η συμφωνία για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το 2019, δεν θα στείλει μόνον το μήνυμα μιας ισχυρής και 
ενωμένης Ευρώπης των 27 που είναι σε θέση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της με πειστικό τρόπο, αλλά θα διασφαλίσει 
επίσης την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια σ’ έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ;

Έναν νέο προϋπολογισμό ώστε να υλοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι βασικές προτεραιότητες, 
οι οποίες έχουν ιδιαίτερα ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση σε τομείς όπου η Ένωση μπορεί να συμβάλει με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο στις νέες και ενισχυμένες προτεραιότητες που καθορίστηκαν από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Μπρατισλάβα και τη Ρώμη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των 
υφιστάμενων προγραμμάτων με αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις και μέσω της δημιουργίας νέων ειδικά προσαρμοσμένων 
προγραμμάτων σε τομείς όπου χρειάζεται μια νέα προσέγγιση που θα βοηθήσει την Ένωση να ανταποκριθεί στις 
φιλοδοξίες της. Για παράδειγμα:

 z επενδύσεις στην καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία·

 z  δημιουργία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους·

 z  συνέχιση του έργου μας για συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων·

 z ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας·

 z ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

 z επενδύσεις για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική προστασία·

 z  ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εντός του πλαισίου της Ένωσης.

(2) Για νομικούς λόγους, περιορισμένος αριθμός προγραμμάτων βασίζονται σε περισσότερες από μία νομικές πράξεις.
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Νέες και ενισχυμένες προτεραιότητες για την Ένωση των 27

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών θα είναι ένας σύγχρονος, επαναπροσανατολισμένος και εξορθολογισμένος 
μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός.

Για πρώτη φορά, το ένα τρίτο περίπου του προϋπολογισμού θα αφιερωθεί σε νέους τομείς προτεραιότητας στους 
οποίους ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους, κάτι που θα ήταν 
αδύνατο με μια αμιγώς εθνική προσέγγιση.

Εξέλιξη των βασικών τομέων πολιτικής στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Μια σύγχρονη προσέγγιση στις παραδοσιακές πολιτικές

Η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική θα παραμείνουν τα μεγαλύτερα στοιχεία στον μελλοντικό 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Η Επιτροπή πρότεινε μια συνολική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό αμφότερων 
των πολιτικών. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει σε αμφότερες τις πολιτικές να εκπληρώσουν τους στόχους της 
Συνθήκης και να συμβάλουν σημαντικά σε νέες προτεραιότητες και την οικονομική μεταρρύθμιση. Η εξοικονόμηση 
για αμφότερες τις πολιτικές, κατά περίπου 6 % και 5 % αντιστοίχως (σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 2020 εξαιρουμένου του κονδυλίου για το Ηνωμένο Βασίλειο), αποτελεί αναγκαίο μέρος ενός ισοσκελισμένου 
προϋπολογισμού.
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Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Άλλα προγράμματα

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Κοινή γεωργική πολιτική και αλιεία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(*) Προσαρμογή για τη διεύρυνση του 1995

Αύξηση στο πλαίσιο του νέου μακρο-
πρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ

25 % του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027, ΕΕ-27 = 320 δισ. ευρώ

20 % του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου  
2014-2020, ΕΕ-28 = 206 δισ. ευρώ

Συνδυασμένη αύξηση = 
+ 109 δισ. ευρώ

Συνδυασμένη αύξηση = 
+ 114 δισ. ευρώ

Ασφάλεια

Εξωτερική δράση

Νεολαία

Μετανάστευση και σύνορα

Πρόγραμμα LIFE για το  
κλίμα και το περιβάλλον

Ενσωμάτωση της διάστασης  
του κλίματος    

συμβολή στους κλιματικούς στόχους

x1,8

x1,3

x2,2

x2,6

x1,7

x1,6

x1,6Έρευνα, καινοτομία  
και ψηφιακή οικονομία
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Απλούστερος, εξορθολογισμένος και πιο ευέλικτος προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει γίνει υπερβολικά πολύπλοκος, με αποτέλεσμα να προκαλεί περιττές δυσκολίες στους 
δυνητικούς δικαιούχους και να καθιστά ασαφή τον σκοπό της ενωσιακής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή πρότεινε:

 z  μείωση του αριθμού των προγραμμάτων σε 37, από 58 που περιέχονται στο ισχύον πλαίσιο·

 z  σημαντική απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης από την ΕΕ, με μείωση της γραφειοκρατίας 
και διευκόλυνση της συμπλήρωσης και της υποβολής αιτήσεων·

 z  αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας και εργαλείων διαχείρισης κρίσεων ώστε ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα σ’ έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και κράτος δικαίου

Η Επιτροπή έχει ενισχύσει τους δημοσιονομικούς κανόνες μέσα από τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από γενικευμένες ελλείψεις στον τομέα του κράτους δικαίου σ’ ένα κράτος 
μέλος οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Ο νέος μηχανισμός ελέγχου του προϋπολογισμού θα είναι αντικειμενικός και διαφανής και 
θα ισχύει για όλους. Είναι αυστηρά διαχωρισμένος από τον μηχανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιμέρους δικαιούχοι δεν θα υποστούν 
δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν μέτρα.

Νέα, δίκαιη προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη νέων πόρων που συνδέονται με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, την 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και μια εθνική συνεισφορά που υπολογίζεται επί της ποσότητας των 
μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών. Αυτό θα συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί στενότερη 
σύνδεση ανάμεσα στα οφέλη των κοινών πολιτικών σε τομείς όπως η κυκλική οικονομία και η ενιαία αγορά, και στη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού που στηρίζει τις πολιτικές αυτές. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή 
κατάργηση του σημερινού πολύπλοκου συστήματος επιστροφών σε διάστημα πέντε ετών, έως ότου οι εθνικές 
συνεισφορές να φτάσουν σ’ ένα δίκαιο επίπεδο, που θα είναι συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών τα 
οποία δεν επωφελούνται από επιστροφές. Με τη σταδιακή αυτή προσέγγιση θα αποφευχθεί η απότομη και ξαφνική 
αύξηση των εθνικών συνεισφορών λόγω αυτής της αλλαγής.

Μια λογική και υπεύθυνη δέσμη προτάσεων για την Ένωση των 27
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 1 279 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) που προτείνει η Επιτροπή ισοδυναμούν 
περίπου με το 1,11 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27. Συγκριτικά, το αντίστοιχο σημερινό επίπεδο 
για την ΕΕ-27 ανέρχεται σε 1,16 %, ποσοστό όπου συνυπολογίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο θα 
ενσωματωθεί για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα εξακολουθήσει να 
αποτελεί μικρό σχετικά μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και των συνολικών δημόσιων δαπανών.

Το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος

(*) Εκτιμώμενες αναλήψεις υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-
2020 (αφαιρουμένων των δαπανών του ΗΒ) ως % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος της ΕΕ-27.
(**) Εγγεγραμμένες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης («εγγραφή 
στον προϋπολογισμό»).

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Ανώτατο όριο αναλήψεων υποχρεώσεων σε  
% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

0,03 %

Μέσος όρος 
1993-1999

Μέσος όρος 
2000-2006

Μέσος όρος 
2007-2013

Μέσος όρος 
2014-2020

Μέσος όρος 
2014-2020

ΕΕ-27*

2021-2027**

1,25 % 1,09 % 1,12 % 1,00 % 1,11 %1,13 %

0,02 % 0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %
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Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται 
τους πολίτες της.

Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι δίκαιες και ισορροπημένες, συνδυάζοντας επιπλέον δημοσιονομικές προσπάθειες με 
βαθύ εκσυγχρονισμό και ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό θα επιτρέψει 
στην Ένωση να προχωρήσει ενωμένη με εμπιστοσύνη προς την επίτευξη της κοινής μας ατζέντας. Είναι καιρός να 
κινηθούμε γρήγορα.

Η Ένωση των 27 πρέπει να δείξει στους πολίτες της και στον υπόλοιπο κόσμο ότι μπορεί να εκπληρώσει τις προτεραιότητες 
που καθορίστηκαν από τους ηγέτες στην Μπρατισλάβα και στη Ρώμη. Οι προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν 
από τη ρεαλιστική αυτή πρόταση —μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, η καινοτομία, η ασφάλεια και η οικονομική 
ανάπτυξη— είναι κοινές για όλους.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα είναι και εφικτό και αναγκαίο σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή 
για την Ένωση. Οι Ευρωπαίοι αναμένουν μια ισχυρή Ένωση, η οποία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 
μέλλοντος, καθώς και έναν προϋπολογισμό που να μπορεί να τους αποφέρει αποτελέσματα.
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Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης

Η οικονομία της Ένωσης επέδειξε δυναμισμό. Η ανάπτυξη κατέγραψε υψηλό δεκαετίας, ενώ από 
την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ έχουν δημιουργηθεί 12 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας. Η ανεργία μειώνεται σταθερά και η ανεργία των νέων βρίσκεται στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. Οι τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές, οι επενδύσεις αυξάνονται 
και τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται ολοένα και περισσότερο.

Η αποφασιστική δράση που ανέλαβαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχει αποδώσει, αλλά οι προκλήσεις 
παραμένουν. Απέναντι σε παγκόσμιες αβεβαιότητες, η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη 
στην υλοποίηση του προγράμματός της για απασχόληση, ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κατά τα τελευταία έτη η Ευρώπη έχει προχωρήσει από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική μεγέθυνση.
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μεγεθύνεται σταθερά
% μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ

Ανάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ
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 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

τον υψηλότερο ρυθμό της 
τελευταίας δεκαετίας

στην ΕΕ και στην ευρωζώνη το 
2018 και το 2019

συναπτά τρίμηνα

Η ΕΕ και η ευρωζώνη ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες το 2017, πετυχαίνοντας 
αμφότερες ρυθμό ανάπτυξης

Η ΕΕ και η ευρωζώνη 
σημειώνουν ανάπτυξη επί

Η ανάπτυξη αναμένεται 
να ανέλθει σε περίπου

Όλα τα κράτη 
μέλη κατέγραψαν 
ανάπτυξη το 2017

2,4 %,

2 % 

21

πρόβλεψη

Σημείωση: Τα στοιχεία για το 2018 και το 2019 αποτελούν προβλέψεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

στην ΕΕ και στην ευρωζώνη

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,4
2,4

2,1
2,1

2,0
2,0
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Οι Ευρωπαίοι έχουν θετική γνώμη για την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης το 2007.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Αύξηση των επενδύσεων 
% μεταβολής του επιπέδου των επενδύσεων σε σύγκριση με το 2008

Ανάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ
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 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

Ανάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ

δισ. ευρώ 
πρόσθετων 
επενδύσεων σε 
ολόκληρη την 
Ευρώπη

θέσεις εργασίας που 
θα δημιουργηθούν 
μέχρι το 2020

αύξηση  
του ΑΕΠ  

της ΕΕ έως  
το 2020

Οι επενδύσεις έχουν 
επανέλθει στα προ της 
κρίσης επίπεδα και 
αυξάνονται σταθερά

335 

1,4 
εκατομμύρια

1,3 %
Το σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να οδηγήσει σε:

πρόβλεψη

50 %  37 % αρνητική  13 % «δεν γνωρίζω» Πηγή: Ευρωβαρόμετρο, άνοιξη 2018.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η σταθερή 
ανάπτυξη βοήθησε στην επίτευξη μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.
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Το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται 
% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας

Εδραιώνεται μια ανάκαμψη που δημιουργεί 
άφθονες θέσεις εργασίας 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, σε 
εκατομμύρια εργαζομένων

Η ανεργία μειώνεται 
% του ενεργού πληθυσμού

Τα εισοδήματα αυξάνονται  
Μονάδα αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο (σε ευρώ)

 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

 ΕΕ-28  Ευρωζώνη

εκατομμύρια 
άνθρωποι εργάζονται 

σε ολόκληρη  
την Ένωσή μας

Η απασχόληση στην  
Ευρώπη βρίσκεται στο 
υψηλότερο ιστορικά 
επίπεδό της

239 

Παρότι παραμένει υπερβολικά υψηλή 
σε ορισμένα κράτη μέλη, σε επίπεδο 
ΕΕ η ανεργία βρίσκεται στο 
χαμηλότερο επίπεδό της από το 
2008 και συνεχίζει να μειώνεται

έχουν δημιουργηθεί 
στην ΕΕ από την 
έναρξη της θητείας της 
Επιτροπής Γιούνκερ

12
εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας

Μετά το σοκ της κρίσης, το 
εισόδημα των νοικοκυριών 
έχει υπερβεί τα προ της κρίσης 
επίπεδα

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΟΟΣΑ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12 million 
jobs 

created

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Δημιουργήθηκαν 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίαςΑνάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ

Ανάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ Ανάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ

2018
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ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ

ΥΓΙΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι τα δημόσια οικο-
νομικά της Ευρώπης είναι υγιή, βιώσιμα και ικανά να απορροφήσουν μελλοντικούς κραδασμούς

Το δημόσιο έλλειμμα μειώνεται στις χώρες της ΕΕ 
% του ΑΕΠ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το δημόσιο έλλειμμα 
στην ΕΕ προβλέπεται 
ότι θα μειωθεί από

6,6 % → 0,8 %
2009 2018

Ο δείκτης του 
δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ 
μειώνεται από

σε

κράτος μέλος βρίσκεται 
ακόμη στη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος 
στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
έναντι 24 το 2011

Η χρήση της ευελιξίας στο 
πλαίσιο των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης κατέστησε δυνατή 
την επίτευξη της κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ της άσκησης 
υγιών δημοσιονομικών πολιτικών 
και της ενίσχυσης της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων.

2014

2018 

Το 2018 θα είναι το πρώτο 
έτος κατά το οποίο όλα τα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης 
αναμένεται να εμφανίσουν 
έλλειμμα χαμηλότερο από 
το όριο του

που θέτουν οι 
Συνθήκες

3 %

88,3 % 

81,2 %

0

-3

-6

-9

2011 2018

Διαδικασία υπερβο-
λικού ελλείμματος

1

Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε καθοδική πορεία 
% του ΑΕΠ

ΕΕ-28 Ευρωζώνη

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΕΕ-28  Ευρωζώνη
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ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Πάνω από μία δεκαετία μετά την οικονομική κρίση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ισχυρότερες, 
ασφαλέστερες και καλύτερα προστατευμένες.

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου των τραπεζών, ως %

Ακαθάριστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 
προκαταβολές  
ως % των συνολικών ακαθάριστων δανείων και 
προκαταβολών

Ακαθάριστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 
προκαταβολές ανά κράτος μέλος 
ως % των συνολικών ακαθάριστων δανείων και 
προκαταβολών

 ΕΕ-28  Ευρωζώνη (*) προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(3)  Αφού κατέγραψε μέγιστη τιμή 47,4 % το τρίτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα μειώθηκε 
στο 45,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η σταδιακή αυτή βελτίωση αντιστοιχεί σε μείωση 4,2 %.

10

12

14

16

18

20

22... διαθέτουν 
ισχυρότερη 
κεφαλαιοποίηση

... διαθέτουν υψηλότερα 
αποθέματα  

ρευστότητας

... και, επομένως, είναι πιο ικανές να 
χρηματοδοτήσουν την πραγματική 
οικονομία και να αντεπεξέλθουν σε 

οικονομικούς κραδασμούς

ο μέσος συνολικός 
δείκτης κεφαλαίου: 
νέο υψηλό για τις 
τράπεζες της ΕΕ  
(4ο τρίμηνο του 2017)

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στις τράπεζες της ΕΕ έχει 
μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από 
το 2014, φτάνοντας στο χαμηλότερο 
επίπεδο από το τελευταίο τρίμηνο του 
2014

Από το 2014 το 
απόθεμα ρευστών 

στοιχείων ενεργητικού 
έχει αυξηθεί κατά  

782 δισ. ευρώ

20 %

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 2018 1ο τρίμ. 2014 4ο τρίμ.

ΕΕ-28
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3,0

-20,1 %

-23,1 %

-54,6 %

-41,3 %

-34,5 %

-64,2 %

-61,3 %

2,4 %

-33,6 %

-71,2 %

-44,5 %

-46,1 %

-22,6 %

-44,3 %

-50,4 %

-58,0 %

-26,2 %

-48,9 %
-40,9 %

-47,3 %

-

-34,9 %
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-57,1 %
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0,0 %
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14,3 %(3)
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Το ευρώ προσφέρει σταθερότητα και απτά οφέλη. Ο ρόλος του σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύεται.

Το 74 % των πολιτών 
της ευρωζώνης 
υποστηρίζουν το ενιαίο 
νόμισμα. Πρόκειται για 
το υψηλότερο ποσοστό 
που έχει καταγραφεί 
ποτέ.

Υποστήριξη για το ευρώ μεταξύ των πολιτών της ευρωζώνης, ως %

Το ευρώ έχει διευκολύνει κατά πολύ 
τη ζωή και τις επιχειρήσεις των 
Ευρωπαίων πολιτών:

έχει σημαντικό ιστορικό 
επιδόσεων στη 

σταθερότητα των τιμών

προσφέρει 
προβλέψιμο 

επιχειρηματικό 
περιβάλλον
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29,4 31,3 35,7

Το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς πληρωμές 
ως %

 Ευρώ  Δολάριο ΗΠΑ  Άλλα

60
χώρες και εδάφη εκτός της ΕΕ 
έχουν προσδέσει το νόμισμά 
τους, άμεσα ή έμμεσα, στο ευρώ

175
εκατομμύρια 
άνθρωποι

19
χρησιμο-

ποιείται σε

κράτη μέλη 
της ΕΕ

χρησιμοποιεί-
ται από

εκατομμύρια 
ανθρώπους 

στην Ευρώπη

340

2ο πιο χρησιμοποι-
ούμενο νόμισμα 

στον κόσμο

ΤΟ 
ΕΥΡΩ

   σταθερότητα τιμών: ο πληθωρισμός 
βρίσκεται κατά μέσον όρο κάτω από το 2 %

   πιο διαφανείς και πιο ανταγωνιστικές 
αγορές: εύκολα συγκρίσιμες τιμές

   χαμηλότερο κόστος ταξιδιών: έχει εκλείψει 
το κόστος ανταλλαγής χρημάτων

  αυξημένο διασυνοριακό εμπόριο: δεν 
υφίστανται πλέον δαπάνες συναλλάγματος

   μειωμένη κάλυψη δαπάνης τόκου για τα 
κράτη μέλη: εξοικονόμηση περίπου 50 δισ. 
ευρώ

στ
ην

 Ε
Ε

στ
ον

 κ
όσ

μο

2015 2016 2017

2008200720062005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Αύξηση του ΑΕΠ
(% μεταβολής σε 
ετήσια βάση) (5)

Δείκτης οικονομικού 
κλίματος

(δείκτης) (6)

Επενδύσεις
(% του ΑΕΠ)

Αριθμός απασχο-
λουμένων

(σε εκατομμύρια) (7)

Ποσοστό ανεργίας 
(%) (8)

2ο τρίμ. 
2018

Μέσος 
όρος κατά 
την περίο-
δο 3ο τρίμ. 
2014 – 2ο 
τρίμ. 2018

Αύγουστος 
2018

Μεταβολή 
από τον 

Ιούλιο του 
2014  

σε εκατοστιαί-
ες μονάδες

2017

Μεταβολή 
από το 
2014  

σε εκατοστιαί-
ες μονάδες

1ο τρίμ. 
2018

Μεταβολή 
από το 3ο 
τρίμ. του 

2014  
σε εκατοστιαί-

ες μονάδες

2ο τρίμ. 
2018

Μεταβολή 
από το 3ο 
τρίμ. του 

2014  
σε εκατοστιαί-

ες μονάδες

 ΕΕ-28 2,1 2,2 112,3 7,1 20,1 0,7 238,9 5,1 6,9 -3,2

 ΕΖ-19 2,1 2,0 111,6 9,5 20,5 0,9 158,0 5,3 8,3 -3,2

 BE 1,4 1,5 107,2 5,9 23,3 0,3 4,8 4,8 6,0 -2,5

 BG 3,4 3,5 110,0 9,2 19,2 -1,9 3,5 2,7 4,9 -6,6

 CZ 2,4 3,9 107,3 6,7 24,7 -0,4 5,4 6,2 2,3 -3,6

 DK 0,6 1,7 108,6 10,2 20,5 1,3 3,0 6,1 5,1 -1,4

 DE 1,9 2,0 112,7 6,8 20,3 0,3 44,8 4,9 3,4 -1,6

 EE 3,7 3,4 104,2 6,9 24,4 -1,2 0,7 7,3 5,0 -2,7

 IE 10,0** 11,7 n/a (*) n/a (*) 23,5 2,8 2,2** 12,3 5,8 -5,9

 EL 1,8 0,6 105,2 0,8 12,6 1,1 4,2 4,3 20,5** -5,7

 ES 2,7 3,1 107,0 4,6 20,5 1,2 19,9 9,8 15,4 -8,8

 FR 1,7 1,5 108,2 13,1 22,5 0,7 28,1 2,9 9,1 -1,2

 HR 2,8 2,6 114,5 15,8 20,1 0,9 1,7** 4,4 9,0 -8,0

 IT 1,2 1,0 108,2 5,2 17,5 0,8 25,3 3,8 11** -1,6

 CY 3,9 2,7 109,9 11,7 21,1 9,4 0,4** 14,3 9,4** -6,9

 LV 4,4 3,1 106,9 2,5 19,9 -2,7 0,9 3,1 7,7 -3,0

 LT 3,8 2,9 114,0 15,4 18,8 -0,1 1,4 2,1 5,9 -4,3

 LU 5,1** 3,5 107,7 15,9 17,0 -2,0 0,4** 11,5 5,2 -0,8

 HU 4,6 3,5 119,7 10,0 21,5 -0,7 4,6 8,6 3,6 -3,9

 MT 5,7 7,1 120,7 14,4 21,1 3,8 0,2 18,4 4,0 -2,3

 NL 2,8 2,3 109,4 8,2 20,5 2,9 9,3 6,5 3,9 -3,3

 AT 3,0 1,9 112,7 17,7 23,5 0,9 4,5 5,3 5,0** -0,6

 PL 5,0 3,9 108,9 12,1 17,7 -2,0 16,5 4,2 3,7 -4,9

 PT 2,3 1,9 113,2 9,2 16,2 1,2 4,9 7,3 7,0 -6,6

 RO 4,2 4,8 101,4 2,6 22,6 -1,7 8,7 0,6 4,2 -2,6

 SI 4,3 3,5 111,2 6,8 18,5 -0,9 1,0 8,8 5,6 -4,0

 SK 3,9 3,5 97,7 -5,9 21,2 0,5 2,4 8,6 6,9 -6,1

 FI 2,5 1,6 109,9 15,5 22,1 1,5 2,6 4,1 7,6 -1,2

 SE 3,3 3,2 112,0 6,7 24,9 1,8 5,1 6,5 6,2 -1,6

 UK 1,3 2,0 110,0 -5,7 17,2 0,6 32,4 5,0 4,2** -1,8

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Σημειώσεις:
(*)  οι έρευνες για τις επιχειρήσεις στην Ιρλανδία έχουν προσωρινά διακοπεί από 

τον Μάιο του 2008
(5)  Τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, βάσει εποχικά και ημερολογιακά 

διορθωμένων στοιχείων, με την εξαίρεση της Σλοβακίας, για την οποία τα 
στοιχεία είναι εποχικά διορθωμένα, αλλά όχι ημερολογιακά διορθωμένα. Τα 
στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2018 για το ΑΕΠ δεν είναι διαθέσιμα για 
την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από 
το τρίτο τρίμηνο του 2014 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2018 δεν περιλαμβά-
νει αυτό το τρίμηνο για τις χώρες αυτές.

(6) Εποχικά διορθωμένα στοιχεία.
(7)  Εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένα στοιχεία, με την εξαίρεση των CZ, EL, FR, MT, 

PL, PT και SK, για τις οποίες τα στοιχεία είναι εποχικά διορθωμένα, αλλά όχι ημερολογι-
ακά διορθωμένα· με βάση τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών — εγχώρια έννοια.

(8) Εποχικά διορθωμένα στοιχεία.
(**) Data from 2018 Q1.
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Ποσοστό απασχό-
λησης

(% του πληθυσμού 
ηλικίας 20-64 ετών)

Δημοσιονομική 
ισορροπία

 (% του ΑΕΠ)

Χρέος γενικής 
κυβέρνησης
(% του ΑΕΠ)

Συνολικοί δείκτες 
κεφαλαίου των 

τραπεζών (9)

Ποσοστό μη εξυ-
πηρετούμενων 

δανείων (10)

1ο τρίμ. 
2018

Μεταβολή 
από το 4ο 
τρίμ. του 

2014 
σε εκατοστιαί-

ες μονάδες

2017

Μεταβολή 
από το 
2014  

σε εκατοστιαί-
ες μονάδες

2017

Μεταβολή 
από το 
2014  

σε εκατοστιαί-
ες μονάδες

2017

Μεταβολή 
από το 
2014  

σε εκατοστιαί-
ες μονάδες

1ο τρίμ. 
2018

Μεταβολή 
από το 4ο 
τρίμ. του 

2014
σε εκατοστιαί-

ες μονάδες

 ΕΕ-28 72,3 2,8 -1,0 1,9 81,6 0,0 19,7*** 2,7 3,7 -3,0

 ΕΖ-19 71,0 2,6 -0,9 1,6 86,7 -5,2 18,9*** 2,3 4,5 -3,6

 BE 69,3 1,7 -1,0 2,1 103,1 -3,9 19,0 1,4 2,5 -1,8

 BG 71,1 5,6 0,9 6,4 25,4 -1,6 22,1 0,1 9,4 -6,6

 CZ 79,2 4,9 1,6 3,7 34,6 -7,6 18,1 1,1 2,3 n/a (****)

 DK 77,3 0,9 1,0 -0,1 36,4 -7,9 21,7 3,5 2,7 -2,4

 DE 79,5 1,6 1,3 0,8 64,1 -10,6 19,4 1,4 1,7 -2,2

 EE 78,2 2,9 -0,3 -1,0 9,0 -1,7 29,2 -6,4 2,1 -1,1

 IE 73,5 4,3 -0,3 3,3 68,0 -36,5 25,3 2,7 9,8 -11,8

 EL 57,7 4,3 0,8 4,4 178,6 -0,3 17,0 3,0 45,4 5,7

 ES 65,7 4,9 -3,1 2,9 98,3 -2,1 15,5 1,9 4,4 -3,7

 FR 70,7 1,6 -2,6 1,3 97,0 2,1 18,9 2,6 3,1 -1,1

 HR 63,6 4,8 0,8 5,9 78,0 -6,0 23,2 1,4 8,9 -4,7

 IT 62,0 1,8 -2,3 0,7 131,8 0,0 16,7 2,4 11,0 -5,5

 CY 71,5 3,1 1,8 10,8 97,5 -10,0 16,4 1,1 30,8 -7,8

 LV 75,9 5,1 -0,5 1,0 40,1 -0,8 20,6 0,9 6,4 -3,2

 LT 76,1 3,8 0,5 1,1 39,7 -0,8 19,1 -2,2 3,4 -3,4

 LU 72,4 -0,6 1,5 0,2 23,0 0,3 25,9 5,7 0,7 -0,7

 HU 73,8 6,3 -2,0 0,6 73,6 -3,0 16,4 -0,5 7,5 -11,9

 MT 71,7 5,7 3,9 5,7 50,8 -13,0 16,8 2,1 3,1 -2,9

 NL 78,5 2,5 1,1 3,4 56,7 -11,3 22,0 4,1 2,0 -1,3

 AT 75,2 1,1 -0,7 2,0 78,4 -5,6 18,2 2,0 3,2 -4,4

 PL 71,3 3,9 -1,7 1,9 50,6 0,3 18,1 3,4 7,4 0,2

 PT 74,5 6,5 -3,0 4,2 125,7 -4,9 15,2 2,9 12,7 -3,8

 RO 68,0 2,6 -2,9 -1,6 35,0 -4,1 19,7*** 2,1 6,0 -14,7

 SI 73,9 6,0 0,0 5,5 73,6 -6,7 18,2 0,1 8,2 -14,6

 SK 71,9 5,3 -1,0 1,7 50,9 -2,6 18,8 1,5 4,0 -1,2

 FI 74,6 2,2 -0,6 2,6 61,4 1,2 21,4 4,1 1,2 -0,4

 SE 81,4 1,7 1,3 2,9 40,6 -4,9 26,4 3,9 1,3 0,0

 UK 78,6 2,1 -1,9 3,5 87,7 0,3 20,8*** 3,5 1,4 -1,9

Π
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Σημειώσεις: 
(9) Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι και ανεξάρτητες τράπεζες.
(10)  Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι και ανεξάρτητες τράπεζες, ελεγχόμενες από το εξωτερικό (ΕΕ και εκτός ΕΕ) θυγατρικές και ελεγχόμενα από το εξωτερικό (ΕΕ και εκτός 

ΕΕ) υποκαταστήματα.
(****) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο 2014





Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



Το σχέδιο Γιούνκερ: Μια φιλόδοξη και επιτυχής 
καινοτόμος ιδέα
«Χάρη στο σχέδιο Γιούνκερ, 15 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά στην ΕΕ 
διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, υπάρχουν 500 000 επιπλέον 
οικονομικά προσιτές κατοικίες και έχουν ωφεληθεί 700 000 μικρές επιχειρήσεις. 
Παρείχαμε στήριξη σε 750 000 θέσεις εργασίας και αυξήσαμε το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ κατά 0,6 %.» 

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, συνέντευξη Τύπου, Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, 
μειώθηκαν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη και να δημιουργηθούν 
οι απαιτούμενες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, το 2014 η Επιτροπή Γιούνκερ δρομολόγησε 
το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, κοινώς γνωστό ως σχέδιο Γιούνκερ. Ο στόχος ήταν να αντιστραφεί η πτωτική τάση 
των επενδύσεων, με την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, την προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών 
έργων και την αποτελεσματικότερη χρήση των περιορισμένων δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων.

ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο επίκεντρο του σχεδίου Γιούνκερ βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που 
δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ΕΤΣΕ είναι εγγύηση 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τον όμιλο της ΕΤΕπ, που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τη θυγατρική της που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι, μεταξύ άλλων: 
 

 ●  η υποστήριξη ιδιαίτερα καινοτόμων έργων, για παράδειγμα στον τομέα της ιατρικής έρευνας ή της ενεργειακής 
απόδοσης· 

 ●  η χρηματοδότηση πράξεων με προφίλ υψηλότερου κινδύνου από τις συνήθεις δραστηριότητες του ομίλου 
της ΕΤΕπ, για παράδειγμα, επειδή τα έργα αφορούν νέες τεχνολογίες· 

 ● η παροχή χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας σε μικρές εταιρείες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΚΛΑΔΟΙ 

    

  

Μεταφορές

Βιοοικονομία Περιβάλλον και 
αποδοτική χρήση 

των πόρων

Έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία

Ψηφιακή 
τεχνολογία

Ενέργεια

Κοινωνικός 
τομέας

Περιφερειακή 
ανάπτυξη

Μικρότερες 
εταιρείες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ 

Στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει εγγύηση ύψους 16 δισ. ευρώ, μαζί με ένα επιπρόσθετο 
ποσό ύψους 5 δισ. ευρώ ιδίων πόρων της ΕΤΕπ. Αυτή η ικανότητα ανάληψης κινδύνων, συνολικού ύψους 21 δισ. ευρώ 
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επιτρέπει στον όμιλο της ΕΤΕπ να δημιουργήσει δανειοδότηση ή συμμετοχική χρηματοδότηση για ιδιωτικούς και δημόσιους 
επενδυτές. Αρχικός στόχος ήταν να κινητοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 315 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις εντός τριών 
ετών. Και το επιτύχαμε. Το σχέδιο Γιούνκερ σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Μέχρι τώρα, το σχέδιο Γιούνκερ έχει υπερβεί τον αρχικό του στόχο και έχει κινητοποιήσει 335 δισ. ευρώ. Εκτός 
αυτού, είχε σαφή αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ και άλλαξε ριζικά τον τρόπο χρηματοδότησης της καινοτομίας στην 
Ευρώπη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με τις επενδύσεις του σχεδίου Γιούνκερ έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ενώ ο 
αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020. Επίσης, το ΑΕΠ της ΕΕ 
έχει αυξηθεί κατά 0,6 % και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3 % έως το 2020. Τα δύο τρίτα των 335 δισ. ευρώ που 
ενεργοποιήθηκαν έως σήμερα προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι το ΕΤΣΕ εκπλήρωσε και τον 
στόχο της κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων. Χάρη στην υποστήριξη από το σχέδιο Γιούνκερ, η ΕΤΕπ έχει προσεγγίσει 
νέους πελάτες: τρεις στους τέσσερις αποδέκτες της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ είναι νέοι πελάτες της τράπεζας, κάτι που 
αποδεικνύει ότι αυτές οι νέες επενδύσεις είναι πράγματι συμπληρωματικές και δεν θα πραγματοποιούνταν 
διαφορετικά.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της καινοτόμου έρευνας και των νέων τεχνολογιών, το σχέδιο Γιούνκερ έχει στηρίξει 
πολλούς άλλους στόχους της ΕΕ στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της 
κοινωνικής πολιτικής και των ψηφιακών υποδομών και των μεταφορών, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα παραδείγματα:

ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΩΝ 335 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Ένας άλλος σημαντικός στόχος του σχεδίου Γιούνκερ είναι η συνδρομή στην έναρξη της υλοποίησης έργων. Ο Ευρωπαϊκός 
Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλές για έργα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. 

κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν 

πάνω από 500 000 
μονάδες κοινωνικών και 
οικονομικά προσιτών κατοικιών

30 εκατομμύρια  
Ευρωπαίοι ωφελούνται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

7.5 εκατομμύρια   
νοικοκυριά καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες 
τους μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

95 εκατομμύρια  
επιβάτες ετησίως έχουν πρόσβαση σε καλύτερες 
σιδηροδρομικές και αστικές υποδομές

15 εκατομμύρια   
επιπλέον νοικοκυριά έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας

Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα πόρων

Μεταφορές

Ψηφιακή 
τεχνολογία

Έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία

21%

11%

8%
4%

21%

31%

4%

Ενέργεια

Μικρότερες 
εταιρείες

Κοινωνικές υποδομές

500 δισ. ευρώ 
έως το 2020

 315 δισ. ευρώ 
έως τα μέσα του 2018

335 
δισ. 

ευρώ
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



Από την έναρξη λειτουργίας του το 2015, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών έχει διεκπεραιώσει 770 και 
πλέον αιτήματα από φορείς υλοποίησης έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Περισσότερα από 50 έργα περιελήφθησαν 
στη σειρά προγραμματιζόμενων έργων του ΕΤΣΕ. Ένα εξ αυτών ήταν η ανάπτυξη έργου κοινωνικής στέγασης στην 
πολωνική πόλη Poznań. Το έργο, το οποίο έλαβε δάνειο με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ ύψους 42 εκατ. ευρώ, θα επιτρέψει 
την κατασκευή και τη μετασκευή διαμερισμάτων για περίπου 3 000 άτομα.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2018, 700 και πλέον έργα υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων — έναν 
διαδικτυακό τόπο συνάντησης των φορέων υλοποίησης έργων και των επενδυτών. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 
σχεδόν 400 από τα έργα αυτά, καλύπτοντας πάνω από 25 τομείς με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Σύμφωνα με 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017 μεταξύ φορέων υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων, στο 80 
% των έργων υπήρξε επαφή με επενδυτές, μεταξύ άλλων με την πρωτοπόρο στα μικροφύκη Ecoduna στην Αυστρία, την 
εταιρεία του αεροδιαστημικού τομέα PLD Space στην Ισπανία και την ειδική στον τομέα λογισμικού Acellere στη Γερμανία.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 500 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2020

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ όσον αφορά την κινητοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή 
πρότεινε να παραταθεί η διάρκεια και η χρηματοδοτική ικανότητά του για την περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων. 
Το αποκαλούμενο ΕΤΣΕ 2.0 άρχισε να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου 2017. Προβλέπει:

 ● την παράταση της διάρκειας της εγγύησης από τα μέσα του 2018 έως τα τέλη του 2020·

 ● την αύξηση του επενδυτικού του στόχου από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ·

 ● την ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων·

 ● την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης σε πράσινα και βιώσιμα έργα και τομείς·

 ● την παροχή μεγαλύτερης συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο.

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 2020

Με βάση την πολύ θετική εμπειρία από το σχέδιο Γιούνκερ και τη σημαντική οικονομική του επίδραση, στις 6 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το διάδοχο πρόγραμμα, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 
μετά το 2020: το πρόγραμμα InvestEU. Το InvestEU θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα προγράμματα με βάση τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και διευρύνοντας το επιτυχημένο πρότυπο του σχεδίου Γιούνκερ, ενσωματώνοντας διάφορα 
υφιστάμενα προγράμματα σε ένα. Με το InvestEU, η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, στις επενδύσεις και στην καινοτομία, με στόχο την κινητοποίηση 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις, 
στη διάρκεια επτά ετών, σε τέσσερις τομείς πολιτικής, ιδίως στις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση και τις μικρές επιχειρήσεις. Θα υποστηρίξει επίσης τις κοινωνικές επενδύσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 Βιώσιμες υποδομές 

 Έρευνα και καινοτομία 

 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

 Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες

Συνολική επένδυση

650 δισ. 
ευρώ

Εκτιμώμενη συνολική εγγύηση  
47,5 δισ. ευρώ

Προϋπολογισμός 
της ΕΕ  

15,2 δισ. ευρώ

Εκτιμώμενοι πόροι των  
οικονομικών εταίρων  
ύψους 9,5 δισ. ευρώ

Εγγύηση από τον  
προϋπολογισμό της ΕΕ  

ύψους 38 δισ. ευρώ
11,5 δισ. 

ευρώ

11,25 δισ. 
ευρώ 11,25 δισ. 

ευρώ

4 δισ. 
ευρώ

x 13,7
Κινητοποίση 
ιδιωτικών 

και δημόσιων 
επενδύσεων
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018
10 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΕΝΑΣ 
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΕΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ
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10 χρόνια από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης — Ένας ισχυρότερος, ασφαλέστερος και πιο 
σταθερός χρηματοπιστωτικός τομέας 
«Προτεραιότητα παραμένει συνεχώς η ολοκλήρωση της επίλυσης των προβλημάτων του 
τραπεζικού τομέα και η τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Υπήρξα θερμός υποστηρικτής 
της ανάπτυξης αυστηρότερων ελέγχων των τραπεζών μέσω του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εποπτείας και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης με ένα Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης το 
οποίο θα δημιουργηθεί σταδιακά. Η Επιτροπή μου θα εργάζεται και θα επαγρυπνά ώστε να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων εποπτείας και εξυγίανσης, ώστε οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες να καταστούν πιο εύρωστες και να επιστρέψουν στο έργο τους της 
προσφοράς δανείων στην πραγματική οικονομία.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πολιτικές κατευθύνσεις, 15 Ιουλίου 2014

Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ το 2007 και η επακόλουθη 
κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers έστειλε, μέσω των αγορών, τους κραδασμούς 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σ’ όλο τον κόσμο. Αν και η κρίση δεν ξεκίνησε στην Ευρώπη, 
ο χρηματοπιστωτικός τομέας μας, όπως και η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, δέχτηκαν σοβαρό 
πλήγμα. Η κρίση φανέρωσε τις σοβαρές ελλείψεις του κανονιστικού πλαισίου για την ανάκαμψη και 
την εξυγίανση των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες 
ελλείψεις των εποπτικών δομών.

Οι ισχυροί δεσμοί που υπήρχαν μεταξύ των τραπεζών και των αντίστοιχων χωρών τους στην Ευρώπη, καθώς οι 
τράπεζες κατείχαν σημαντικές ποσότητες κρατικών ομολόγων των χωρών τους, είχαν ως αποτέλεσμα η χρηματο-
πιστωτική κρίση να εξελιχθεί σε κρίση χρέους για αρκετά κράτη μέλη της ευρωζώνης. Κατέστη έτσι σαφές ότι 
η βαθύτερη ολοκλήρωση του τραπεζικού συστήματος ήταν απαραίτητη για την ΕΕ γενικότερα και την ευρωζώνη 
ειδικότερα. Εκτός από τις αυστηρότερες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, γινόταν ολοένα σαφέστερο ότι 
χρειάζονταν επιπλέον περισσότερες διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές με τη μορφή μιας Τραπεζικής Ένωσης, 
οι οποίες θα έπρεπε να συμπληρωθούν από μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς τις δυνατότητες πρόσβασης σε 
κεφάλαια και χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ έχει επανέλθει σε 
ρυθμούς ανάπτυξης και είναι πιο ανθεκτική από πριν. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ΕΕ είναι πλέον πολύ καλύτερα 
κεφαλαιοποιημένος, υπόκειται σε αυστηρότερη εποπτεία και είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να αντέχει στους 
οικονομικούς κραδασμούς. Χάρη στις δράσεις της ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γίνει πιο 
ισχυρές, πιο ασφαλείς και πιο σταθερές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Γιούνκερ εργάζεται αδιάκοπα ώστε ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ να αποκτήσει 
ακόμη πιο υγιή βάση για τις μελλοντικές γενιές, με σταθερές τράπεζες που επιτελούν τον σημαντικό ρόλο τους στη 
χρηματοδότηση της οικονομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης. Από τις πιο άμεσες και επείγουσες προτεραιότητες στον 
τομέα αυτό είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, δηλαδή του συστήματος τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης 
το οποίο λειτουργεί βάσει πανευρωπαϊκών κανόνων, καθώς και οι εργασίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, οι οποίες 
αποσκοπούν στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη 
των κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί ο περιορισμός των 
κινδύνων που παραμένουν στον τραπεζικό τομέα της 
ΕΕ —κυρίως μέσα από τη συνέχιση της πτωτικής τάσης 
όσον αφορά τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων 
τραπεζικών δανείων— ώστε να διαμορφωθεί το 
κατάλληλο περιβάλλον για την εισαγωγή στο σύστημα 
στοιχείων επιμερισμού του κινδύνου.

Οι καταθέσεις των 
πολιτών της ΕΕ μέχρι 

100 000 ευρώ 
είναι πάντοτε ασφαλείς, 
ακόμη και αν η τράπεζα 
αντιμετωπίζει δυσκολίες
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Πάνω απ’ όλα, η Τραπεζική Ένωση σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν είναι πλέον οι πρώτοι που καλούνται να 
διασώσουν τις προβληματικές τράπεζες και ότι οι καταθέσεις των πολιτών της ΕΕ μέχρι 100 000 ευρώ είναι πάντα 
ασφαλείς, ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες των τραπεζών και άσχετα από τον τόπο κατοικίας τους.

 

Με την πλήρη αναμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική 
πρόοδος. Το νέο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους 
στο σύστημα. Τα μέτρα αυτά, όπως η καλύτερη εποπτεία και επίβλεψη του τραπεζικού τομέα, η δημιουργία νέων 
εργαλείων για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών και η θέσπιση αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτή-
σεων για τις τράπεζες, απέφεραν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά το κεφάλαιο και τις θέσεις ρευστότητας των 
τραπεζών και εξασφάλισαν καλύτερη παρακολούθηση της υγείας των τραπεζών. Το νέο αυτό πλαίσιο σημαίνει ότι 
οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν πλέον να τυγχάνουν κατάλληλης αντιμετώπισης, με ελάχιστα 
ή και καθόλου χρήματα των φορολογουμένων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης θεσπίστηκαν αρκετές δέσμες 
νέων κανόνων —το τελευταίο το 2013— ώστε, από τη μία πλευρά, να δοθεί η δυνατότητα σταθεροποίησης των 
αγορών μέσα από ταχείες κρατικές παρεμβάσεις αλλά, από την άλλη, να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
και να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές επωμίζονται μέρος του κόστους, προτού δαπανηθεί δημόσιο χρήμα.

Τέθηκε σταδιακά σε ισχύ νέα νομοθεσία με στόχο τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών, η οποία συμπλήρωσε το υφιστάμενο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, και για 
να δοθεί τέλος στις αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις, οι δύο πρώτοι πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης σημαίνουν ότι 
η ευρωζώνη διαθέτει πλέον δύο κεντρικές αρχές εποπτείας και εξυγίανσης:

 ●  O Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός εποπτεύει όλες τις τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης από τον Νοέμβριο 
του 2014,

 ●  O Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης μπορεί να εξυγιάνει τις προβληματικές τράπεζες ή εκείνες που ενδέχεται 
να καταστούν προβληματικές, είναι πλήρως λειτουργικός από τον Ιανουάριο του 2016 και έχει ήδη ασχοληθεί 
με αρκετές περιπτώσεις.

Οι δομές αυτές παρέχουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εξυγίανση των τραπεζών, καθώς και τα εργαλεία 
για την περαιτέρω μετακύλιση του κόστους της τραπεζικής αναδιάρθρωσης στους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές των 
τραπεζών. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο αποτελείται από 
εισφορές των τραπεζών. Το Ταμείο θα ανέρχεται σε 55 δισ. ευρώ περίπου μέχρι τα τέλη του 2023.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

                  Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκό Σύστημα  
Ασφάλισης Καταθέσεων

Κοινός Δημοσιονομικός 
Μηχανισμός Ασφάλειας

Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης

Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης
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Η ΕΕ έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, για 
παράδειγμα μέσω πρόσθετων αλλαγών στους τραπεζικούς κανόνες, οι οποίες συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς 
Οικονομικών τον Μάιο του 2018, και που συνιστά σημαντική συνεισφορά για τη μείωση των κινδύνων μέσα από 
την αύξηση της ανθεκτικότητας, της σταθερότητας και της δανειοδοτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα 
μέρη αυτής της δέσμης μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί σημαίνουν ότι, αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες στην Ευρώπη 
αναπτύσσουν επαρκή αποθέματα κεφαλαιακών μέσων για την απορρόφηση ζημιών, τα οποία θα καταστήσουν πιο 
εύκολες τις πιθανές μελλοντικές εξυγιάνσεις και εκκαθαρίσεις τραπεζών.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΕ

    Οι αγορές που χαρακτηρίζονται από βάθος και ρευστότητα, και οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη διαφορο-
ποίηση των πηγών χρηματοδότησης, είναι επωφελείς για τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης απαραίτητες για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για τη διασφάλιση του επιμερισμού των κινδύνων μέσω των 
κεφαλαιαγορών, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για δημόσιο επιμερισμό των κινδύνων. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο, με το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή εργάστηκε ενεργά για να θέσει 
σε εφαρμογή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη συμπλήρωση της τραπεζικής χρηματο-
δότησης και τον περιορισμό των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από προβλήματα που μπορεί 
να παρουσιαστούν στον τραπεζικό τομέα. Η ορθή λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών προϋποθέτει 
επίσης ενισχυμένη επίβλεψη και περισσότερες κοινές εποπτικές πρακτικές στην ενιαία αγορά. 

    Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως επιχειρημα-
τικά κεφάλαια και αυξημένη χρηματοδότηση. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών δίνει επίσης μεγάλη έμφαση 
στη αειφόρο και πράσινη χρηματοδότηση, καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας αρχίζει να προσαρμόζει 
τις πρακτικές του ώστε να στηρίξει τους επενδυτές που είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με θέματα 
αειφορίας στην επιλογή κατάλληλων έργων και επιχειρήσεων. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί 
των παγκόσμιων προσπαθειών για τη στήριξη αυτών των εξελίξεων. 

    Επιπλέον, η προοπτική της αποχώρησης του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου της Ευρώπης από 
την ενιαία αγορά σημαίνει ότι επείγει πλέον να ενταθούν οι προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας λειτουρ-
γικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών σε όλη την ΕΕ των 27, καθώς και για τη διασφάλιση της ικανότητάς μας να 
επιβλέπουμε την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω αγορών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αν και η πρόοδος που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία είναι αξιοσημείωτη, ορισμένα εναπομείνοντα ζητήματα 
εξακολουθούν να παρουσιάζονται στον τραπεζικό τομέα: 

    Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (με άλλα λόγια, της κατάστασης όπου ο δανειολήπτης 
δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να εξοφλήσει ένα τραπεζικό δάνειο), παρά τη σημαντική πρόοδο των 
τελευταίων ετών, εξακολουθεί να είναι υψηλό σε τμήματα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Αν και η Επιτροπή 
έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την τρέχουσα πτωτική τάση όσον αφορά τα επίπεδα των δανείων 
αυτών, έχει προτείνει παράλληλα νέα μέτρα ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα υφιστά-
μενα αποθέματα των εν λόγω δανείων και να αποτρέψουν τη συσσώρευση τους στο μέλλον. 

    Επιπλέον, οι τράπεζες της ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να διαφοροποιούν τους ισολογισμούς τους και να 
αποδυναμώσουν περαιτέρω τους δεσμούς με τις κυβερνήσεις, τον αποκαλούμενο «βρόχο τραπεζών-κρά-
τους» («bank-sovereign loop»). Η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για τη δημιουργία μιας νέας κατηγο-
ρίας τίτλων χαμηλού κινδύνου, των αποκαλούμενων «εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων» 
(«Sovereign Bond-Backed Securities» ή «SBBS»), που θα οδηγήσουν στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση 
των χαρτοφυλακίων των τραπεζών και θα βοηθήσουν την ευρωζώνη να καταστεί πιο ανθεκτική στους 
κραδασμούς.
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Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των κινδύνων, η Επιτροπή έχει προτείνει: 

    έναν κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ο οποίος θα 
εξοπλίζει τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης με 
χρηματοδοτική στήριξη έσχατης ανάγκης, σε 
περίπτωση που το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα 
σοβαρής κατάστασης εξυγίανσης, 

    ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης 
Καταθέσεων, το οποίο θα εξασφαλίζει την 
κοινή προστασία των καταθέσεων, ανεξάρτητα 
από την τράπεζα ή τη χώρα της ευρωζώνης όπου 
φυλάσσονται τα χρήματα. Η κοινή προστασία 
των καταθέσεων αποτελεί σημαντικό μέρος 
κάθε νομισματικής ένωσης και έχει καθοριστική 
σημασία για την αύξηση της ανθεκτικό-
τητας του τραπεζικού συστήματος και της 
εμπιστοσύνης σ’ αυτό. 

Αθροιστικά, τα εργαλεία μείωσης και καταμερισμού του 
κινδύνου θα συμβάλουν σημαντικά στην μεγαλύτερη 
ενδυνάμωση της ευρωζώνης, την περαιτέρω αύξηση της 
ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την προστασία των φορολογουμένων.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018: 28 ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ

Στη συνάντηση που πραγματοποίησαν στις 28 Ιουνίου 2018, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στην ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης κατά προτεραιότητα. Συμφώνησαν ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα παρέχει τον 
κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και ότι οι λεπτομέρειες θα πρέπει να 
συμφωνηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2018. Προβλέπεται επίσης να ξεκινήσουν οι πολιτικές συζητήσεις σχετικά με 
τη θέσπιση, με την πάροδο του χρόνου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, το οποίο έχει προτείνει 
η Επιτροπή ήδη από το 2015. Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
προχωρήσουν γρήγορα σε σχέση με όλα τα μέρη της αρχιτεκτονικής της Τραπεζικής Ένωσης. Οι ηγέτες της ΕΕ θα 
επανέλθουν σ’ όλα αυτά τα θέματα τον Δεκέμβριο του 2018.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία της ανακτούν εμφανώς τις δυνάμεις τους, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
αξιοποιεί αυτή τη δυναμική ώστε να ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική της Ένωση (ΟΝΕ) και να ολοκληρώσει 
την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Η κοινή εποπτεία, η διαχείριση των κρίσεων και η ασφάλιση των 
καταθέσεων, μαζί με την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών, θα επιτρέψουν τη βαθύτερη χρηματοπιστωτική ολοκλή-
ρωση, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στην Τραπεζική Ένωση και στην ΕΕ στο σύνολό της. Αθροιστικά, η ακόμα μεγαλύτερη σταθεροποίηση του τραπεζικού 
τομέα και η βελτίωση των χρηματοοικονομικών ροών σ’ όλη την Ένωση θα σημάνουν περισσότερες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις εταιρείες της ΕΕ ανεξαρτήτως μεγέθους, και μεγαλύτερη απασχόληση και ανάπτυξη για τους 
Ευρωπαίους πολίτες.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως 
ποσοστό των συνολικών δανείων σε 
επιλεγμένες χώρες

Πρώτο 
τρίμηνο 
2017

Πρώτο 
τρίμηνο 
2018

Ποσοστό 
μεταβολής

 Ιρλανδία 11,5 9,8 -14,9 %

 Ελλάδα 46,6 45,4 -2,6 %

 Ισπανία 5,4 4,4 -19,5 %

 Ιταλία 14,8 11,0 -25,2 %

 Κύπρος 34,1 30,8 -9,8 %

 Πορτογαλία 16,4 12,7 -22,2 %

 Σλοβενία 11,5 8,2 -29,1 %

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

→  Για περισσότερα στοιχεία, βλ. το κεφάλαιο 
«Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης»
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ



Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ
«Θέλω να προωθήσω και να στηρίξω τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, αξιοποιώντας το έργο το οποίο επιτελεί η Επιτροπή από το 2015 με τη βοήθεια 
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Η επιτυχία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξαρτάται από την ισχύ 
και την ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών της. Σε έναν ταχέως 
μεταβαλλόμενο κόσμο, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές 
και τους θεσμούς τους ώστε να διασφαλίσουν διαρκή ευημερία για τους πολίτες 
τους. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης 
και υγείας, θέσπιση υπεύθυνων δημοσιονομικών και φορολογικών πολιτικών, 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και των δικαστικών 
συστημάτων, δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που βελτιώνει 
την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι προτεραιότητες αυτές εξετάζονται σε επίπεδο 
ΕΕ στο πλαίσιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών.

Για να στηρίξει αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, η Επιτροπή Γιούνκερ 
δημιούργησε το 2015 την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. 
Η εν λόγω υπηρεσία βοηθά τις χώρες της ΕΕ να προετοιμάζουν, να σχεδιάζουν 
και να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις. Η βοήθεια παρέχεται αποκλειστικά κατόπιν 
αιτήσεως και είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δικαιούχου κράτους 
μέλους. Η τεχνική υποστήριξη λαμβάνει τη μορφή στρατηγικών ή νομικών συμβουλών, 
μελετών, επιμορφώσεων και αποστολών εμπειρογνωμόνων στις εν λόγω χώρες. 
Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των μεταρρυθμίσεων – από τον εντοπισμό των 

αναγκών μέχρι την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Από την έναρξη λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας το 2015, οι αιτήσεις των κρατών μελών για παροχή βοήθειας ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία. Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία έχει συμμετάσχει, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλων πηγών, σε σχεδόν 500 έργα τεχνικής υποστήριξης σε 25 χώρες της ΕΕ. Οι εμπειρογνώμονες προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κράτη μέλη που έχουν ωφε-
ληθεί έως τώρα από την Υπη-
ρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Διακυβέρνηση

• Κεντρική και τοπική διοίκηση

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων

• Βελτίωση της νομοθεσίας

•  Στρατηγικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της απάτης

•  Στρατηγικές για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες

•  Μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Φορολογική διοίκηση

• Εκπόνηση προϋπολογισμού

• Επανεξέταση δαπανών

•  Δημοσιονομικές στρατηγικές και 
φορολογική πολιτική

•  Ανώτατα όργανα ελέγχου και 
ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  Ξένες επενδύσεις και εμπορική 
πολιτική

•  Πολιτική για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
τον ανταγωνισμό

•  Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

•  Αδειοδότηση, έλεγχοι και βελτίωση της 
νομοθεσίας

•  Διαχείριση επενδύσεων και συμπράξεις 
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

• Διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων (ΚΕ)

• Ενεργειακή Ένωση

• Διαχείριση των φυσικών πόρων

•  Μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, κ.λπ.
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Από τον Μάιο του 2017, οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων υποστηρίζονται από 
ένα επιτυχημένο νέο πρόγραμμα - το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με προϋπολογισμό 
142,8 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2017-2020.

Οι χώρες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος για να υλοποιήσουν:

 ●  μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η Επιτροπή, για παράδειγμα, στις ετήσιες συστάσεις οικονομικής πολιτικής 
(διαδικασία του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου»)·

 ●  μέτρα που οφείλουν να λάβουν για να εφαρμόσουν το δίκαιο της ΕΕ ή τις προτεραιότητες της Ένωσης·

 ●  δέσμες μέτρων βοήθειας για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κρίσεων («προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής»)·

 ● μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία.

Παραδείγματα προγραμμάτων που υλοποίησε η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Η Υπηρεσία έδωσε τη δυνατότητα σε δικαστές από τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβενία να μοιραστούν τις 
εθνικές βέλτιστες πρακτικές τους με τις κροατικές αρχές. Το σχέδιο επικεντρώθηκε στη διοίκηση των δικαστηρίων, 
την ατομική αξιολόγηση των δικαστών και την πιστοποίηση επαγγελματιών που βοηθούν το δικαστικό έργο, ως 
εμπειρογνώμονες, διερμηνείς και αξιολογητές. Χάρη στην παρεχόμενη στήριξη, καταρτίστηκαν, στους τρεις αυτούς 
τομείς, πολλές νομοθετικές προτάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται τώρα από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κροατίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Υπηρεσία βοηθά το υπουργείο Θαλάσσιας Οικονομίας και Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας να αναπτύξει εσωτερικές 
πλωτές οδούς και να βελτιώσει τις συνδέσεις με τους βασικούς διαδρόμους μεταφορών της ΕΕ. Το σχέδιο ενισχύει 
την ικανότητα των πολωνικών αρχών να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν αξιόπιστα έργα. Προβλέπει 
επίσης τον σχεδιασμό στρατηγικής επικοινωνίας για ένα ευρύ φάσμα φορέων που συμμετέχουν στη μεταρρύθμιση των 
πλωτών μεταφορών, ώστε οι αρχές να μπορούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να εξασφαλίσουν την αναγκαία 
στήριξη για να αποκτήσει η εσωτερική ναυσιπλοΐα μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα των μεταφορών.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η Υπηρεσία παρέχει τεχνική υποστήριξη στο υπουργείο Υγείας και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Υγείας προκειμένου να 
προετοιμάσουν το έδαφος για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
του συστήματος υγείας. Η στήριξη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: (i) αξιολόγηση των νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων και εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε 
εθνικό επίπεδο· (ii) ενίσχυση του ρόλου των γενικών ιατρών και πρόταση νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων γί αυτούς 
και(iii) χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και συγκέντρωση εμπειριών με στόχο τη δίκαιη και ανοικτή διαδικασία 
προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού. Το σχέδιο αυτό συνοδεύτηκε από ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών με βασικούς φορείς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Αγορά εργασίας

•  Εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση

•  Υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια 
φροντίδα

• Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

• Συνταξιοδοτικό σύστημα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

• Ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών

• Αφερεγγυότητα

• Εποπτεία του χρηματοοικονομικού τομέα

• Διαχείριση κρίσεων

• Χρηματοοικονομικές γνώσεις

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020
Στις 31 Μαΐου 2018, μεταξύ των προτάσεών της για δημοσιονομικά μέσα ενίσχυσης της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση του έργου της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων μετά το 2020 στο πλαίσιο ενός νέου Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, με έναν πολύ 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό ύψους 25 δισ. ευρώ για το διάστημα 2021-2027.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα έχει τρεις άξονες:

 ● Εργαλείο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων - 22 δισ. ευρώ 
Χρηματοδοτική στήριξη των κυβερνήσεων για την υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο 
πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».

 ● Μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης — σχεδόν 1 δισ. ευρώ 
Συνεχής στήριξη των κυβερνήσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τη 
μεγιστοποίηση της διοικητικής ικανότητας.

 ● Μηχανισμός σύγκλισης — πάνω από 2 δισ. ευρώ 
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη των χωρών που έχουν κάνει εμφανή βήματα προς την κατεύθυνση της 
υιοθέτησης του ευρώ.

Η ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Το 2017, η αξία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη αντιπροσώπευαν όγκο εργασιών τετραπλάσιο 
του προϋπολογισμού για το 2017· το 2018, η ζήτηση ήταν πενταπλάσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μετά 
την επιτυχία των πρώτων δύο ετών και δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης από τα κράτη μέλη, στις 6 Δεκεμβρίου 
2017, η Επιτροπή πρότεινε τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Στήριξης των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων το 2019 και το 2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ

Προϋπολογισμός ύψους  
24 εκατ. ευρώ

16 κράτη μέλη

271 αιτήσεις
(για 83 εκατ. ευρώ)

Προϋπολογισμός ύψους  
32 εκατ. ευρώ

24 κράτη μέλη

444 αιτήσεις
(για 152 εκατ. ευρώ)

2017 2018
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2017 2018

159 έργα

σε 16 κράτη μέλη.

146 έργα

σε 24 κράτη μέλη.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018
ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα
«Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου, πάντοτε επέμενα στην ανάγκη να 
εργαστούμε επί της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ. /…/ Είναι αλήθεια ότι κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης δεν 
μεταρρυθμίστηκε πιο γρήγορα και πιο ριζικά απ’ ό,τι η Ελλάδα. /…/ Προσπαθήσαμε, ειδικά 
κατά το δεύτερο μισό αυτών των οκτώ δύσκολων χρόνων, να προσέξουμε ιδιαίτερα την 
κοινωνική διάσταση του προγράμματος προσαρμογής. Αυτό που τώρα η Ελλάδα δομεί, 
αυτό που τώρα κάνει είναι να προπαρασκευάζει το μέλλον των παιδιών της.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

Τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα βγήκε από ένα τριετές πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας, και 
από συνολικά οκτώ έτη προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, το οποίο υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2015, 
χορηγήθηκαν στην Ελλάδα δάνεια συνολικού ύψους 61,9 δισ. ευρώ, στη βάση της εφαρμογής 
ενός ολοκληρωμένου και άνευ προηγουμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Το πρόγραμμα 
στήριξης της σταθερότητας ακολούθησε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση 

των μακροχρόνιων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων που είχαν συντελέσει 
στην εμφάνιση μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων είχε σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να ενισχύσει την κοινωνική δικαιοσύνη και 
περιελάβανε πρωτοφανή μέτρα για την προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Από κοινού, 

αυτές οι μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις έχουν θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάκαμψη, δημιουργώντας τις απαραίτητες 
βασικές προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και υγιή δημόσια οικονομικά κατά τα επόμενα έτη.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σηματοδοτεί για την Ελλάδα το τέλος ενός κεφαλαίου και την αρχή ενός άλλου. Θα 
χρειαστεί να διατηρηθεί η έμφαση στην πλήρη αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών των ετών της 
κρίσης. Αυτό προϋποθέτει ότι οι ελληνικές αρχές θα διατηρήσουν την ευθύνη των μεταρρυθμίσεων και θα διασφαλίσουν 
τη σταθερή εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 22ας 
Ιουνίου 2018. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να ενισχυθεί 
η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας στο μέλλον.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ

Οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και οι οποίες εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης 
της σταθερότητας βοήθησαν την Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. 
Η οικονομική ανάπτυξη ανέκαμψε από το -5,5% το 2010 στο 1,4% το 2017. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να 
κυμανθεί περί το 2% το 2018 και το 2019.

Μεταβολή του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 2010-2019
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ΠρόβλεψηΑνάληψη καθηκόντων από την Επιτροπή Γιούνκερ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ  

Παρά το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας 
εξακολουθούν να βελτιώνονται. Από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας το 
2015, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 100 000 νέες θέσεις εργασίας. Αφού κατέγραψε μέγιστη τιμή 27,9% 
τον Ιούλιο του 2013, η ανεργία έχει πλέον μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Μάιο του 2018 στο 19,5%, έχοντας φτάσει σε 
επίπεδο χαμηλότερο του 20% για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2011.
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την τάξη στα δημόσια οικονομικά της και έχει επιστρέψει σε βιώσιμη πορεία. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, παγίως υπερκάλυπτε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της βάσει του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας. Το 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης εξελίχθηκε προοδευτικά από έλλειμμα 11,2% το 2010 σε πλεόνασμα 0,8% το 2017 (το 
οποίο, κατά τους όρους του προγράμματος, αντιστοιχεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 4,2%). Τα εν λόγω μεταρρυθμιστικά 
μέτρα και οι προσπάθειες εξυγίανσης θα έχουν σωρευτικά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και, ως εκ τούτου, 
θα συνεχίσουν να συμβάλουν θετικά στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και πολύ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης ως % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος -
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου Γιούνκερ, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην κοινωνική 
δικαιοσύνη του νέου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, ώστε να προστατευθούν τα πλέον ευάλωτα μέλη 
της κοινωνίας. Η Επιτροπή δημοσίευσε εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων του προγράμματος, η οποία κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι, εάν εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως, τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα 
βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα 
θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων. Προκειμένου να 
παρέχεται ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, από τον 
Φεβρουάριο του 2017 έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο το νέο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 
Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα υφίσταται ένα βασικό ολοκληρωμένο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας. Περίπου 
600 000 άνθρωποι επωφελούνται ήδη από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Οι δικαιούχοι του αναμένεται να 
φτάσουν τους 750 000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7% περίπου του πληθυσμού της Ελλάδας. Οι μεταρρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα επέτρεψαν τον αναπροσανατολισμό των κοινωνικών δαπανών 
προς τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Επιτροπή έχει παράσχει τεχνική βοήθεια στις ελληνικές αρχές για να 
τις βοηθήσει να αναδιανείμουν καλύτερα τα αποτελέσματα των αλλαγών πολιτικής, ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτές 
πραγματοποιούνται κατά τρόπο κοινωνικά βιώσιμο.

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Παράλληλα με το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας, τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε το σχέδιο 
για ένα «Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα», με σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα 
να μεγιστοποιήσει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της και για την τόνωση της 
απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 
του σχεδίου αυτού, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη απορρόφηση κονδυλίων 
της ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει σχεδόν 16 δισ. ευρώ από μια ευρεία ομάδα ταμείων 
της ΕΕ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με ποσοστό που ξεπερνά το 9% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
Ελλάδας για το 2017.

ΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει λάβει την περισσότερη, αναλογικά προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, βοήθεια 
στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί τον 
πυρήνα του σχεδίου Γιούνκερ, είναι πλέον έτοιμο να κινητοποιήσει 10 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και να στηρίξει σχεδόν 
20 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ορισμένα παραδείγματα έργων που το σχέδιο Γιούνκερ βοήθησε να χρηματοδοτηθούν είναι τα εξής:

 ●  χορήγηση δανείου 150 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση τηλεπικοινωνιών Cosmote για την ανάπτυξη ευρυζωνικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ελλάδα·

 ●  χορήγηση δανείου 24 εκατ. ευρώ στον ενεργειακό όμιλο Terna για την κατασκευή τριών νέων αιολικών πάρκων 
στη Βοιωτία·

 ●  χορήγηση δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην ελληνική ΜΜΕ Mani Foods για να επενδύσει σε 
νέα μηχανήματα και προσωπικό για την εταιρεία της παραγωγής ελαιών Καλαμάτας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Κατά τα τελευταία έτη, η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει βοηθήσει 
τις ελληνικές αρχές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, προσδιορίζει τη στήριξη που απαιτείται και διασφαλίζει την παροχή, την εποπτεία, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγησή της. Μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής είσπραξης 
δημόσιων εσόδων, καθώς και στη συγχώνευση ενός μεγάλου αριθμού ελληνικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε έναν 
ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των ανθρώπινων 
πόρων στον δημόσιο τομέα.
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ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ 

Από το 2010 η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 288,7 δισ. ευρώ ως χρηματοδοτική συνδρομή. Από αυτά, τα 256,6 δισ. 
ευρώ προήλθαν από τους Ευρωπαίους εταίρους της, ενώ 32,1 δισ. ευρώ προήλθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πρόγραμμα Ημερομηνία Όργανο της ΕΕ Ποσό από την ΕΕ 
(σε δισ. ευρώ)

Ποσό από το ΔΝΤ 
(σε δισ. ευρώ) Σύνολο

Πρώτο πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής

2010
Δανειακή διευκόλυνση για την 

Ελλάδα
52,9 20,1 73

Δεύτερο πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής

2012
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
141,8 12 153,8

Πρόγραμμα στήριξης της 
σταθερότητας

2015
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας
61,9 61,9

Σύνολο Αύγουστος 2018 256,6 32,1 288,7
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Δημιουργία ευκαιριών μέσω ισορροπημένων και 
προοδευτικών εμπορικών συμφωνιών: Συμφωνία 
οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

«Οι επιπτώσεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης υπερβαίνουν κατά πολύ 
τα σύνορά μας. Μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. 
Δείχνουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι και σε καλύτερη θέση όταν συνεργαζόμαστε και όταν 
δίνουμε το παράδειγμα, δείχνοντας ότι το εμπόριο δεν είναι μόνο δασμοί και φραγμοί. 
Είναι θέμα αξιών, αρχών και εξεύρεσης αμοιβαία επωφελών λύσεων για όλους. Κατά τη 
γνώμη μας, ο προστατευτισμός δεν εμπεριέχει την έννοια της προστασίας —και δεν μπορεί 
να υπάρξει ενότητα όπου υπάρχει μονομέρεια.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, συνέντευξη Τύπου, Τόκιο, 17 Ιουλίου 2018

Τον Ιούλιο του 2018 η ΕΕ και η Ιαπωνία υπέγραψαν συμφωνία οικονομικής εταιρικής 
σχέσης.

Η Ιαπωνία είναι ένας από τους στενότερους εταίρους της ΕΕ. Έχουμε μακρά ιστορία 
συνεργασίας και συμμεριζόμαστε κοινές ιδέες σχετικά με τους κανόνες που 
απαιτούνται για την προστασία των κοινωνιών μας.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η ΕΕ. Η ΕΕ και η Ιαπωνία 

αντιπροσωπεύουν από κοινού το ένα τρίτο σχεδόν του παγκόσμιου ΑΕΠ και 
η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ανοικτή εμπορική ζώνη που θα καλύπτει πάνω 

από 600 εκατομμύρια άτομα.

Η Ιαπωνία διαθέτει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες για την Ευρώπη. Είναι ήδη 
ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία, καθώς 
περισσότερες από 600 000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται με τις εξαγωγές 
μας προς την εν λόγω χώρα. Οι εταιρείες της ΕΕ εξάγουν ήδη αγαθά αξίας πάνω 
από 60 δισ. ευρώ και υπηρεσίες αξίας 31 δισ. ευρώ στην Ιαπωνία κάθε χρόνο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την πώληση ευρωπαϊκών 
αγαθών και υπηρεσιών στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με 127 εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες.

   Η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία κατά 13,2 %, ή 13,5 δισ. ευρώ. Για 
ορισμένους τομείς, η αύξηση αυτή ενδέχεται να είναι ακόμα πιο σημαντική. 

Η συμφωνία αναμένεται:

 ●  να τριπλασιάσει τις εξαγωγές τόσο των γαλακτοκομικών όσο και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
από την Ευρώπη προς την Ιαπωνία·

 ●  να δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, τα χημικά προϊόντα, τα 
μηχανήματα, τα αυτοκίνητα και τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις.

   Χάρη στην κατάργηση των τελωνειακών δασμών, οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορέσουν να εξοικονο-
μήσουν έως και 1 δισ. ευρώ τον χρόνο από τελωνειακούς δασμούς σε σύγκριση με τα ποσά που υποχρεού-
νται να καταβάλουν σήμερα.

Σήμερα οι εξαγωγείς της ΕΕ καταβάλλουν ετησίως κατά μέσο όρο:

 ● 134 εκατ. ευρώ σε δασμούς για κρασί,

 ● 174 εκατ. ευρώ για δερμάτινα προϊόντα και υποδήματα,

 ● 50 εκατ. ευρώ για δασοκομικά προϊόντα.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Σίνζο 
Άμπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά 
τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στο 
Τόκιο, 17 Ιουλίου 2018
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   Μέσα από τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης βελτιώνεται η προστασία των δικαιω-
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιαπωνία καθώς και η προστασία για 205 ευρωπαϊκά 
γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τις αποκαλούμενες «γεωγραφικές ενδείξεις» 
(όπως π.χ. η φέτα, το σπεκ Τιρόλου, το τυρί ροκφόρ και η βαυαρική μπύρα).

   Η συμφωνία ανοίγει τις αγορές υπηρεσιών και ιδίως τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και 
μεταφορών.

   Διασφαλίζει επίσης την ισότιμη μεταχείριση των επιχειρή-
σεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις αγορές δημόσιων 
συμβάσεων σε 48 μεγάλες πόλεις, οι οποίες καλύπτουν 
περίπου το 15 % του πληθυσμού της Ιαπωνίας, καθώς και 
την κατάργηση των υφιστάμενων εμποδίων για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

   Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα επωφεληθούν από τα ενισχυμένα διεθνή πρότυπα 
που θα εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στα αυτοκίνητα, τα τρόφιμα και 
τα πρόσθετα του κρασιού.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Παράλληλα με τη δημιουργία πολλών νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, η συμφωνία θα κάνει σεβαστές τις ευαισθη-
σίες τόσο της ΕΕ όσο και της Ιαπωνίας.

Η συμφωνία:

   προστατεύει τους ευαίσθητους τομείς μέσα από:

 ● μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους για την κατάργηση των δασμών (π.χ. για την αυτοκινητοβιομηχανία),

 ● ποσοτικά όρια για την κατάργηση των δασμών,

 ● ρήτρες διασφάλισης,

   διασφαλίζει ότι οι δημόσιες αρχές διατηρούν την ελευθερία να επιλέγουν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται 
τις δημόσιες υπηρεσίες όπως επιθυμούν,

   διαφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να θεσπίζουν ρυθμίσεις για θεμιτούς στόχους 
δημόσιας πολιτικής·

   διατηρεί τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, τους κανονισμούς ασφάλειας και άλλες νομοθετικές πράξεις 
της ΕΕ, ενώ παράλληλα κάνει ρητή αναφορά στην αρχή της προφύλαξης (11),

   καθορίζει ισχυρές δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την εργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ 
επιπλέον είναι η πρώτη διεθνής εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει ειδική δέσμευση για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού.

Στις 16 Ιουλίου 2018 η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν επίσης τις διαπραγματεύσεις για την αμοιβαία επάρκεια 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, και οι σχετικές αποφάσεις θα συμπληρώσουν τη συμφωνία οικονο-
μικής εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ και η Ιαπωνία συμφώνησαν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα συστήματα προστασίας 
δεδομένων κάθε μέρους ως «ισοδύναμα», γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ροή δεδομένων μεταξύ 
τους και θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο χώρο ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μετά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου και την υπογραφή της από τους ηγέτες 
της ΕΕ και της Ιαπωνίας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στις 17 Ιουλίου 2018, η συμφωνία αναμένεται να 
τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Εθνική Δίαιτα της Ιαπωνίας. Αφού ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στην Ιαπωνία, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2019.

(11) Αυτό σημαίνει ότι, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας σχετικά με δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ακόμη και σε περίπτωση επιστημονικής αβεβαιότητας, η ΕΕ μπορεί να λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστο-
ποίηση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων.

© Manu
fa
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©
 Masaltos
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 Η εταιρεία παραγωγής οίνων από φρούτα 
Katlenburger Kellerei εξάγει το 10 % της 
παραγωγής της σε 17 χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας.

 Είναι κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις που 
εξαρτώνται από τις εξαγωγές, καθώς οι εγχώριες 
αγορές τους γίνονται όλο και πιο δύσκολες και 
καταλαμβάνονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες, με 
τους μεγάλους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς.

 Klaus Demuth 
Διευθύνων σύμβουλος, Katlenburger Kellerei GmbH 
& Co. KG

 Η ισπανική εταιρεία παπουτσιών Masaltos, 
με έδρα στη Σεβίλλη, πραγματοποιεί σχεδόν 
τα δύο τρίτα του τζίρου της από πωλήσεις 
στο εξωτερικό, με την ιαπωνική αγορά να 
αντιπροσωπεύει το 4 % των πωλήσεών της.

 Πορτογαλία (Πόρτο):

• πλακάκια τοίχου
• δομικά υλικά
• πετσέτες

 Η Bolesławiec Manufaktura, μια πολωνική εταιρεία, παράγει 
παγκοσμίου φήμης είδη αγγειοπλαστικής. Με τη βοήθεια των 
εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, έχει αναπτυχθεί ταχύτατα, 
αυξάνοντας τα έσοδά της και ενισχύοντας κατά πολύ το προσωπικό 
της ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση.

 Τα προϊόντα της Manufaktura αρέσουν πολύ στους Ιάπωνες 
καταναλωτές και είμαι σίγουρος ότι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας θα οδηγήσει σε αύξηση των 
πωλήσεών μας, όπως συνέβη και με τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

   Paweł Zwierz  
Διευθύνων σύμβουλος, Manufaktura Sp. J.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ — ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ

Σχεδόν 74 000 εταιρείες της ΕΕ πραγματοποιούν ήδη εξαγωγές στην Ιαπωνία. Το 78 % από αυτές 
είναι μικρές επιχειρήσεις. Στην Ιαπωνία πωλούν τα πάντα, από μπισκότα μέχρι τζάκια, παρέχοντας έτσι 
απασχόληση σε περισσότερους από 600 000 Ευρωπαίους. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες σε κάθε 
μέρος της Ευρώπης.
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Αριθμός εξαγωγέων 
της ΕΕ στην Ιαπωνία

Πηγή: Eurostat, Σύνολο 
δεδομένων «Εμπόριο ανά 
χαρακτηριστικά επιχειρήσεων».
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ

 Με έδρα στην πόλη Villach του 
ομόσπονδου κράτους της Καρινθίας, η εταιρεία 
μικροηλεκτρονικής Infineon Austria αποτελεί μία 
από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας.

 Επιπλέον, η συμφωνία θα καταστήσει τα προϊόντα 
φτηνότερα για τους καταναλωτές. Επίσης, μας βοηθά 
να γίνουμε παγκοσμίως ανταγωνιστικοί, γεγονός που 
ισχύει και για τον τομέα της μικροηλεκτρονικής.

 Sabine Herlitschka  
Διευθύνουσα σύμβουλος, Infineon Technologies 
Austria AG

 Η ιταλική εταιρεία ρουχισμού Herno διαθέτει 
ήδη εδραιωμένη παρουσία στην Ιαπωνία. Το πρώτο 
κατάστημά της στη χώρα χρονολογείται από το 
1971 και βρίσκεται στην Οσάκα. Η ιαπωνική αγορά 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 15 % των 
πωλήσεων της Herno. 

 Η νέα συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Ιαπωνίας αποτελεί καλό νέο για τις επιχειρήσεις σαν τη 
Herno. Η συμφωνία αυτή, με τη μείωση των δασμών και 
την απλούστευση των προτύπων που θα επιφέρει, θα μας 
βοηθήσει να εξοικονομούμε χρόνο, πόρους και χρήμα, τα 
οποία θα μπορούμε να επενδύουμε πιο παραγωγικά.

 Claudio Morenzi  
Διευθύνων σύμβουλος, Herno S.p.A.

  Δανία 
(Άαλμποργκ):

• μαρμελάδες
• μαξιλάρια
• εκχύλισμα 
οστράκων

  Εσθονία 
(Ταλίν):

• τύρφη
• σαρδέλες
• λιπάσματα   Φινλανδία 

(Ελσίνκι):

• νιπτήρες
• γραμματοκιβώτια
• τζάκια

  Βουλγαρία  
(Σόφια, Βάρνα):

•  σαλιγκάρια και 
θαλασσινά σαλιγκάρια

• κρασί
• μπισκότα

  Τσεχική Δημοκρατία (Πράγα):

• σκυλοτροφές
• βύνη
• σανίδες δαπέδου
• εξοπλισμός για παιδότοπους
• είδη υαλουργίας
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018
Η ΚΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ



Η καίρια εταιρική σχέση της ΕΕ με την Αφρική
«Ό,τι συμβαίνει στην Αφρική ενδιαφέρει την Ευρώπη και ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη 
ενδιαφέρει την Αφρική. Η εταιρική μας σχέση αποτελεί επένδυση στο κοινό μας μέλλον. 
Πρόκειται για μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, στο πλαίσιο της οποίας η μία πλευρά 
στηρίζει την άλλη, με σκοπό την κοινή ευημερία και την ενίσχυση της ασφάλειας, 
της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του πλανήτη μας.»

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αμπιτζάν, 27 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΦΡΙΚΗ — ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 Η ΕΕ είναι ο κύριος εταίρος της Αφρικής. Εργαζόμαστε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τις 
κοινές προκλήσεις, από την επένδυση στη νεολαία, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας μέχρι την τόνωση των επενδύσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, τη χρηστή διακυβέρνηση και την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. 
Υπό την ηγεσία του προέδρου Γιούνκερ, η Επιτροπή, πέρα από τα παραδοσιακά της μέσα 
συνεργασίας, έχει προσθέσει νέα καινοτόμα εργαλεία, προάγοντας τη συνεργασία της 
ΕΕ με την Αφρική σε νέο επίπεδο.

Κατά τη διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 
2017, η ΕΕ και η Αφρική συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη μακροχρόνια εταιρική 

σχέση και συνεργασία τους.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

H ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως χορηγός αναπτυξιακής 
και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η βοήθεια της ΕΕ αποτελεί 
σαφή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο αμοιβαίο 
συμφέρον μας. Η ΕΕ χορηγεί 31 δισ. ευρώ για επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική την περίοδο 2014-2020. 
Η χρηματοδότηση αυτή βοηθά στην τόνωση της οικονομίας 
της Αφρικής, ώστε να δοθεί στους νέους μια ευκαιρία να 
οικοδομήσουν το μέλλον τους, να διασφαλιστεί η επισιτιστική 
ασφάλεια και η πρόσβαση στην ενέργεια, καθώς και να 
παγιωθούν η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

απέκτησαν πρόσβαση 
στην ενέργεια χάρη 
στη στήριξη της ΕΕ

18,2  
εκατομμύρια 

πολίτες680 εκατ. ευρώ
Στήριξη

για επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια την περίοδο 2014-
2020 (προϋπολογισμός της 
ΕΕ και Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης)

31 δισ. ευρώ

Ο κ. Μούσα Φάκι Μαχάματ, πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης 
(AUC), και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική

Πηγή: Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
του ΟΟΣΑ 2016, τρέχουσες τιμές, 
μετατροπή USD σε EUR με τις επίσημες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες του ΟΟΣΑ.

 55 % 
     22,7 δισ. ευρώ

 29 % 
     11,76 δισ. ευρώ

 7 % 
2,71 δισ. 
ευρώ

 
3 %

 
2 %

0,9 δισ. 
ευρώ

1,42 δισ. 
ευρώ

1,61 δισ. 
ευρώ

ΑΛΛΟΙ

4 %

για την ενίσχυση του εμπορίου
μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ

(2014-2016)

134



ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2015 ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 
Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
αστάθειας και της παράτυπης μετανάστευσης, με την προώθηση οικονομικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης, 
καθώς και με την προώθηση της ασφάλειας και της ανάπτυξης.

Το Ταμείο διαθέτει σήμερα 4.09 δισ. ευρώ και έχει επενδύσει σε συγκεκριμένα έργα σε ολόκληρη την αφρικανική 
ήπειρο. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα: Ο πρόεδρος Γιούνκερ κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στο 
Ταμείο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη βελτίωση των επενδύσεων στην Αφρική και 
την Ευρωπαϊκή Γειτονία. Στηρίζει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως ευρωπαϊκές εγγυήσεις, για την τόνωση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. Με εισροές ύψους 4,1 δισ. ευρώ από την ΕΕ, θα επιτρέψει την κινητοποίηση έως και 
44 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων έως το 2020 στην υποσαχάρια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Γειτονία. Το Εξωτερικό 
Επενδυτικό Σχέδιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εστιάζουν σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας 
όπως: καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνδεσιμότητα· χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων· γεωργία, αγροτικοί επιχειρηματίες και γεωργοβιομηχανία· βιώσιμες πόλεις· και ψηφιοποίηση 
για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Από την έναρξή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ΕΕ έδωσε το πράσινο φως για 
ένα πακέτο προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εγγύησης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις και 1,6 δισ. 
ευρώ σε συνδυασμό μέσων, το οποίο θα οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ, τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα συνολικά.

Συμμετοχή της Επιτροπής:: 

3,653 δισ. ευρώ
89 %
των συνεισφορών 
προέρχονται από 
την ΕΕ

περίπου 

11 %
από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ και 
άλλους χορηγούς 

βοήθειας

Συνεισφορά των κρατών 
μελών και άλλων χορηγών 

βοήθειας: 

439 εκατ. ευρώ

   ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ; 
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ...

 ●  πάνω από 4,8 εκατομμύρια άτομα από τον πιο ευάλωτο πληθυσμό έχουν επωφεληθεί από προγράμματα 
βασικών υπηρεσιών, επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής·

 ●  540 000 άτομα θα έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και σε βασικές υπηρεσίες, μέσω ενός 
έργου στη Μπουρκίνα Φάσο·

 ●  περίπου 238 000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε όλη την ήπειρο, ιδίως στις περιφέρειες του 
Σαχέλ και του Κέρατος της Αφρικής·

 ●  85 000 μετανάστες έχουν λάβει βοήθεια, για παράδειγμα μέσω ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, 
καθώς και μέσω της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης στις χώρες καταγωγής τους.

το
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Η ΚΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ



ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ●  η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αφρική, με τα κράτη μέλη της να κατέχουν επενδύσεις ύψους 291 δισ. 
ευρώ το 2016.

 ●  η ΕΕ αντιπροσώπευε το 34,7 % του συνόλου των αφρικανικών εισαγωγών και το 37,1 % των αφρικανικών 
εξαγωγών το 2017.

 ● Το 35,7 % του εμπορίου της Αφρικής διεξάγεται με την ΕΕ (εισαγωγές και εξαγωγές).

 ●  η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επενδύσει περισσότερα από 25 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης σε 
περισσότερα από 1 200 έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική.

 ●  η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Αφρικής για καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 2,7 δισ. 
ευρώ για την υποσαχάρια Αφρική (2014-2020).

 ●  η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί κονδυλίων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
έχοντας χορηγήσει 20,2 δισ. ευρώ μόνο το 2016. ένα μεγάλο μέρος αυτής της χρηματοδότησης αξιοποιείται από 
τους αφρικανούς εταίρους για την επίτευξη των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού.

 ●  η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας για το εμπόριο παγκοσμίως, με 13,2 
δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, εκ των οποίων η Αφρική εξακολουθεί να λαμβάνει το μεγαλύτερο 
μερίδιο, με ποσοστό 36 %.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 ●  Από το 2000 η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει στην Αφρική 129 αποστολές παρατήρησης εκλογών και αποστολές 
εκλογικών εμπειρογνωμόνων. Κατά τα τελευταία έτη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ αποστολές παρατήρησης 
εκλογών της ΕΕ στη Γκαμπόν, τη Γκάμπια, τη Γκάνα, την Κένυα, τη Λιβερία, την Ουγκάντα, τη Ζάμπια και τη 
Ζιμπάμπουε, καθώς και μία αποστολή εκλογικών εμπειρογνωμόνων στη Σομαλία·

Εμπορευματικές συναλλαγές* της Αφρικής το 
2017 ανά εταίρο 

 ΕΕ

 Κίνα

  ΗΠΑ

 Ιαπωνία

* Σύνολο εμπορικών συναλλαγών: εξαγωγές και εισαγωγές
Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2017.

36 % | 243,5 δισ. ευρώ

16 %

6 %

2 % | 15,1 δισ. ευρώ

107 δισ. ευρώ

44,2 δισ. ευρώ

Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αφρική 

ΕΕ και  
κράτη  
μέλη

  ΗΠΑ

 Κίνα

Πηγή:  Eurostat, UNCTAD - έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις 
2016, Οργανισμός Ιαπωνικού Εξωτερικού Εμπορίου.

40 % | 291 δισ. ευρώ

7 %   51,528 δισ. ευρώ

1 % | 8,95 δισ. ευρώ

5 %  36,16 δισ. ευρώ

 Ιαπωνία

Η ΕΕ στηρίζει 
την τεχνική και 
επαγγελματική 

εκπαίδευση 
και κατάρτιση 
στην Αφρική με 
1,34 δισ. ευρώ 

(2014-2020).

Στην υποσαχάρια Αφρική, 
2,4 εκατομμύρια παιδιά 
έχουν εγγραφεί στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
χάρη στα προγράμματα της ΕΕ 

(2016-2017).

Σχεδόν 750 000 άτομα στην Αφρική 
θα επωφεληθούν από προγράμματα 

τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και άλλα 

ενεργητικά προγράμματα για την αγορά 
εργασίας, μέσω χρηματοδοτούμενων 

από την ΕΕ πρωτοβουλιών την περίοδο 
2014-2017.

Στην υποσαχάρια 
Αφρική, 3 200 
εκπαιδευτικοί 

έλαβαν 
κατάρτιση χάρη σε 
χρηματοδοτούμενες 

από την ΕΕ 
πρωτοβουλίες 
(2016-2017).
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Στρατιωτικές και μη στρατιωτικές 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ 
στην Αφρική

EUCAP Somalia
EUCAP Sahel Mali
EUCAP Sahel Niger
EU NAVFOR Atalanta
EUTM Somalia
EUTM Mali
EUTM Central African Republic

NigerMali

EthiopiaNigeria

Senegal

Σομαλία

Επιχείρηση 
Atalanta

ΝίγηραςΜάλι

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία

 ●  2 600 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έλαβαν στήριξη από την ΕΕ στην υποσαχάρια Αφρική 
(2016 και 2017)·

 ●  218 400 άτομα στην Αφρική επωφελήθηκαν άμεσα από προγράμματα νομικής βοήθειας που υποστήριξε 
η ΕΕ από τα μέσα του 2016 έως τα μέσα του 2017.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 ●  επί του παρόντος υπάρχουν οκτώ αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας στην αφρικανική ήπειρο·

 ●  η ΕΕ έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση της πειρατείας γύρω από το Κέρας της Αφρικής, μέσω της 
στρατιωτικής αποστολής της EU NAVFOR Atalanta.

 ●  στο πλαίσιο των αποστολών της ΕΕ στην Αφρική έχουν εκπαιδευτεί 30 000 στρατιωτικοί, αστυνομικοί και 
δικαστικοί υπάλληλοι·

 ●  719 000 άτομα στην υποσαχάρια Αφρική επωφελήθηκαν από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
για τη μη στρατιωτική διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης μετά από συγκρούσεις και την πρόληψη 
των συγκρούσεων (2016 και 2017)·

 ●  η ΕΕ είναι ο πρώτος υποστηρικτής των προσπαθειών των χωρών της G5 Σαχέλ με σκοπό τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή·

 ●  η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, διέθεσε περισσότερα από 2,7 δισ. ευρώ για το Μέσο 
Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική από την ίδρυσή του το 2004·

 ●  με προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ, η ΕΕ είναι ο κύριος χρηματοδότης για την αποστολή διατήρησης της ειρήνης της 
Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, η οποία εργάζεται για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας και σταθερότητας 
στη χώρα.
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Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: σε στέρεη βάση για τα 
επόμενα έτη

«Προσφέρθηκα εθελοντικά, επειδή ήθελα να αποκτήσω ευρύτερη εικόνα του κόσμου 
και να ενισχύσω τις προσωπικές μου δεξιότητες και την επαγγελματική πείρα μου. Είμαι 
εθελοντής σε κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο. Διοργανώνω εργαστήρια ευεξίας για 
τις γυναίκες στο κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει η σχέση μεταξύ των ατόμων που 
εργάζονται εδώ και των ατόμων που ζουν εδώ.»

Laura, εθελόντρια στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Ερυθρός Σταυρός, Eupen, Βέλγιο

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανήγγειλε τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους ηλικίας 18 - 30 ετών την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ. Από την αρχή, η ουσία του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης υπερβαίνει τον απλό εθελοντισμό. Δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, ώστε 
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις μελλοντικές προοπτικές τους στην αγορά εργασίας μέσω εργασίας 
ή πρακτικής άσκησης. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019 έως και 7 000 νέοι και νέες θα έχουν επωφεληθεί από μια θέση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης στον τομέα της αλληλεγγύης.

Από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στις 7 Δεκεμβρίου 2016:

Τον Ιούνιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση της Επιτροπής να διασφαλίσει προϋπολογισμό ύψους 375,6 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης.

Αυτό θα μας επιτρέψει να:

καταστήσουμε 
διαθέσιμες τις εν 
λόγω δυνατότητες 
σε 100 000 νέους 
έως το τέλος του 
2020

διευρύνουμε τα είδη 
δραστηριοτήτων: πέρα από τις 
ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική 
άσκηση και απασχόληση σε τομείς 
αλληλεγγύης, οι νέοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να ασχοληθούν με 
τον εθελοντισμό σε ομάδες ή να 
δημιουργήσουν οι ίδιοι προγράμματα 
αλληλεγγύης με νέους ως επικεφαλής

προβλέψουμε 
δραστηριότητες 
εντός της χώρας 
εκτός από τις 
δραστηριότητες σε 
άλλες χώρες της ΕΕ

νέοι και νέες από  
όλα τα κράτη μέλη

νέοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης με πάνω από 
4 400 οργανώσεις

76 000 9 000έχουν εγγραφεί
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΩΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει αλληλεγγύη σ’ εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο, 
κυρίως ύστερα από δραματικά γεγονότα, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, αλλά και να συνδράμει τα πιο ευάλωτα άτομα 
στις κοινωνίες μας.

Οι δραστηριότητες μπορούν να ποικίλλουν, από την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς...

Τον Αύγουστο του 2017 16 εθελοντές του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης έφθασαν στη Norcia της Ιταλίας, 
μία από τις πόλεις που είχαν πληγεί σοβαρά από πολλαπλούς 

σεισμούς μεταξύ του Αυγούστου του 2016 και του Ιανουαρίου 
του 2017. Το καλοκαίρι του 2018 ομάδες εθελοντών βοήθη-

σαν ξανά με τις συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση 
των ζημιών στην πολιτιστική κληρονομιά και την ανασύσταση των 

κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής κοινότητας. Συνολικά, έως το 2020, 
230 νέοι θα έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία στις περιφέρειες της 

Ιταλίας που επλήγησαν από τον σεισμό.

... έως τη διατήρηση του περιβάλλοντος, πολύ μακριά ή πολύ 
κοντά...

Η Έλλη και ο Άναξ, και οι δυο από την Ελλάδα, εργάζονται στη χώρα 
τους, στο Αίγιο, σε ένα ερευνητικό σχέδιο με στόχο την εξεύρεση τρόπων 
για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται 

από τη ναυτιλία σε στενές θαλάσσιες περιοχές. Πρόκειται επίσης να δημι-
ουργήσουν μια βάση δεδομένων ορθών πρακτικών και έργων στον τομέα 

της ενεργειακής απόδοσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

... ή τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία...

Ο Ruben από την Ισπανία είναι εθελοντής στη Μάλτα, όπου 
και διοργανώνει όλα τα είδη δραστηριοτήτων για άτομα 

με αναπηρία, όπως εργαστήρια κεραμικής, θεραπευτική 
ιππασία, τέχνες και δεξιότητες, μαθήματα κολύμβησης και 

επισκέψεις σε ζωολογικά πάρκα.

... και περισσότερα!

Η Géraldine από τη Γαλλία ξεκίνησε την πρακτική άσκησή της ως νομική υπεύ-
θυνη και πολιτιστική διαμεσολαβήτρια στην Euroform RFS, όπου παρέχει νομική 
συνδρομή για τους αιτούντες άσυλο. Η Euroform RFS είναι μια ιταλική εταιρεία 
παροχής κατάρτισης που έχει ως στόχο να φέρει τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, ιδίως εκείνα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, σε στενότερη 
επαφή με την αγορά εργασίας.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14 Σεπτεμβρίου 2016: ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοινώνει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

7 Δεκεμβρίου 2016: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αρχίζει να λειτουργεί

20 Μαρτίου 2017: Το πρώτο μέλος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ξεκινά τη δραστηριότητά του

27 Ιουνίου 2018: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης έως το 2020

10 Αυγούστου 2018: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με βάση το νέο και βελτιωμένο πρόγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Φθινόπωρο 2018: Αναμενόμενη επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της πρότασης 
της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
έως το 2020.

2018-2019: Έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ από το 2021 έως το 2027, η Επιτροπή πρότεινε:

   την αύξηση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε 1,26 δισ. ευρώ, ώστε να επιτραπεί σε 
τουλάχιστον 350 000 νέους να συμμετάσχουν·

   τη συμπερίληψη των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας 
(το τρέχον Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας) στο Σώμα Αλληλεγγύης.

Μπορείτε να εγγραφείτε στη διεύθυνση https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Βελτίωση της νομοθεσίας

Στην προεκλογική εκστρατεία του 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρος Γιούνκερ υποστήριξε ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να «δίνει μεγάλη σημασία σε σημαντικά θέματα και μικρότερη σε λιγότερο σημαντικά» εκεί όπου η δράση 
της ΕΕ δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία. Από την πρώτη μέρα, η Επιτροπή Γιούνκερ έχει σημειώσει αποτελέσματα 
ως προς αυτόν τον στόχο, υλοποιώντας ένα ευρύ θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας για να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Επιτροπή. Αυτό αρχίζει με ένα βασικό σύνολο δέκα πολιτικών προτεραιοτήτων οι 
οποίες εφαρμόζονται κάθε χρόνο, με τα στοχοθετημένα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής να προωθούν έναν 
περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών προτεραιότητας. Η ίδια προσέγγιση θα υιοθετηθεί και το τελευταίο έτος της 
θητείας της Επιτροπής, με ισχυρή εστίαση στην επίτευξη συμφωνίας επί των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, 
ιδίως των 46 πρωτοβουλιών σχετικά με τις οποίες συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
στις κοινές δηλώσεις για τις νομοθετικές προτεραιότητες, να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Με σκοπό την έμφαση 
στα αποτελέσματα, η Επιτροπή καθόρισε προθεσμία τον Μάιο του 2018 για την παρουσίαση νέων προτάσεων, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των πράξεων πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019. Μετά 
την ημερομηνία αυτή, μόνο προτάσεις εξαιρετικής πολιτικής σημασίας θα εξετάζονται με σκοπό την έγκριση. 

Βελτίωση της νομοθεσίας σημαίνει επίσης ότι αποδίδεται συνεχής προσοχή στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, 
εξασφαλίζεται, μέσω ελέγχων καταλληλότητας, ότι αυτή είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ακούγεται 
σε καθημερινή βάση η γνώμη εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο από την ενωσιακή νομοθεσία, και όταν είναι 
αναγκαίο, το ισχύον ενωσιακό νομοθετικό κεκτημένο αναθεωρείται, καταργείται και απλουστεύεται. Η πλατφόρμα 
REFIT συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό σ’ αυτή τη διαδικασία και ως τώρα έχει εκδώσει 83 γνωμοδοτήσεις που 
αφορούν τη νομοθεσία. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι σημαντικές αξιολογήσεις της Επιτροπής ελέγχονται από 
ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου. 

Η βελτίωση της νομοθεσίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολιτικής με διαφάνεια. Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, από την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις αρχικές ιδέες μας 
έως ανατροφοδότηση σχετικά με τις νομοθετικές μας προτάσεις. Το Σώμα των επιτρόπων αναλαμβάνει την πλήρη 
πολιτική ευθύνη ακόμη και για τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προηγουμένως σε τεχνικό επίπεδο και εξετάζει 
τις σημαντικότερες από αυτές στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις του. Αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά σε σχέση με 
τις προηγούμενες Επιτροπές. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ δεν υπάρχει διακυβέρνηση μέσω επιτροπής· οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από τους πολιτικούς, οι οποίοι και λογοδοτούν γι’ αυτές.

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, 2015-2018

Ακούμε τους πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα 
στάδια του κύκλου πολιτικής — 

μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων, 
της πλατφόρμας REFIT (Regulatory 

Fitness – πρόγραμμα βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικό-
τητας του κανονιστικού πλαισίου), 
της διαδικτυακής πύλης «Lighten 

the Load» (Βοηθήστε μας να 
μειώσουμε τον φόρτο), και των 958 

διαλόγων με τους πολίτες.

Οι προτάσεις της Επιτροπής 
συνοδεύονται συνήθως από 

εκτιμήσεις επιπτώσεων. 216 
έχουν καταρτιστεί από τις αρχές 

του 2015.

Μια ανεξάρτητη επιτροπή 
ρυθμιστικού ελέγχου διασφα-

λίζει την ποιότητα του έργου 
της εκτίμησης επιπτώσεων 

και αξιολογεί την ποιότητα της 
νομοθεσίας.

Η αρχή της επικουρικότητας 
βελτιώθηκε ακούγοντας 
περισσότερο τα εθνικά 

κοινοβούλια. Έχουν λάβει 
χώρα περισσότερες από 837 

επισκέψεις και συνεδριάσεις των 
μελών της Επιτροπής στα εθνικά 

κοινοβούλια.

Πρωτοβουλίες προτεραιότητας Προτάσεις για κατάργηση

Καταργηθείσες νομοθετικές πράξεις Πρωτοβουλίες για την απλούστευση 
του ρυθμιστικού πλαισίου

124
2015-2018

152
2015-2018

77
2015-2018

26212323100

2015 2016 2017 20182014

Από την αρχή της θητείας 
της Επιτροπής Γιούνκερ
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ - “ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΕ ΠΙΟ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ”» 
 
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 
2017, ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη σύσταση 
ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότη-
τα - “Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο”», 
υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου Φρανς 
Τίμερμανς. Η ειδική ομάδα είχε τρία μέλη από την 
Επιτροπή των Περιφερειών και τρία μέλη από τα 
εθνικά κοινοβούλια της Αυστρίας, της Βουλγαρίας 
και της Εσθονίας. 

Η ειδική ομάδα κατέληξε σε σειρά γενικών συμπερα-
σμάτων και διατύπωσε εννέα συστάσεις, μαζί με 
συγκεκριμένες δράσεις, προς τα εθνικά κοινοβούλια, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα συμπεράσματα της ειδικής ομάδας

   Η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές αναδυόμενες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια, η άμυνα και η μετανά-
στευση, και να εντείνει τις δράσεις της σε άλλους τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή και η καινοτομία. Υπάρχει σαφής 
ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων. 

   Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα «υπόδειγμα πίνακα» για την αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικό-
τητας με μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Επιτροπής 
των Περιφερειών και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων – ένα 
είδος καταλόγου ελέγχου στον οποίο θα ανατρέχουν όλα τα μέρη σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

   Χρειάζεται ένας νέος τρόπος εργασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες διαδικασίες χάραξης πολιτικής. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στα εθνικά κοινοβούλια να συμβάλουν 
πιο αποτελεσματικά στη χάραξη πολιτικής και στον σχεδιασμό νέας νομοθεσίας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα 
ερμηνεύει ελαστικά την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για τον σχολιασμό 
των σχεδίων νομοθεσίας. Αυτή η προσέγγιση 
της «ενεργής επικουρικότητας» θα πρέπει να 
προάγει ένα εντονότερο αίσθημα συμμετοχής 
στις ενέργειες της Ένωσης από όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης. Ο νέος αυτός τρόπος εργασίας 
απαιτεί κοινή κατανόηση της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας και αντικατοπτρίζει 
τον συγκεκριμένο ρόλο που έχουν οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην επιτόπου 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.

   Η νέα προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί 
στην υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και στις 
νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Η ειδική ομάδα 
επεσήμανε τις παρατηρήσεις που έλαβε από 
πολλά ενδιαφερόμενα μέρη ως μέσο ώθησης 
μιας πιο ενδελεχούς διαδικασίας προβλημα-
τισμού σχετικά με τη νομοθεσία, η οποία θα 
μπορούσε να αξιολογείται υπό το πρίσμα της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας, του 
ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
και της νομοθετικής πυκνότητας. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση θα υπήρχε η δυνατότητα αναθεώ-
ρησης ή κατάργησης νομοθεσίας, αν και όποτε 
αυτό θα ήταν σκόπιμο.

   Ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέθεσε τρία 
καθήκοντα στην ομάδα εργασίας:

1. την εύρεση τρόπων για την καλύτερη εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο 
έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
την προετοιμασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης,

2. τον προσδιορισμό τομέων πολιτικής στους οποίους, με 
την πάροδο του χρόνου, η λήψη και/ή η εφαρμογή των 
αποφάσεων θα μπορούσαν να εκχωρηθούν εκ νέου εν 
όλω ή εν μέρει ή να επιστραφούν οριστικά στα κράτη 
μέλη,

3. τον προσδιορισμό τρόπων για την καλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
προετοιμασία και την παρακολούθηση των πολιτικών 
της Ένωσης.

Ενεργή επικουρικότητα: Ένας νέος τρόπος εργασίας
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Για την υλοποίηση των υποσχέσεων της ΕΕ: 
Αποτελεσματικότερη επιβολή των κοινών μας αποφάσεων

Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα οφέλη που η νομοθεσία αυτή τους παρέχει. Κάθε κανόνας, όσο προσεκτικά 
και αν έχει συνταχθεί και προετοιμαστεί, είναι μόνο τόσο αποτελεσματικός όσο αποτελεσματική είναι 
η εφαρμογή του. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποδίδει στην ορθή εφαρμογή των νόμων την ίδια βαρύτητα με αυτήν 
που αποδίδει στον αρχικό σχεδιασμό τους. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι 
η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη. Αν ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά 
τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει και, αν χρειαστεί, να παραπέμψει 
την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2016, όταν η παρούσα Επιτροπή έθεσε σαφείς 
προτεραιότητες όσον αφορά το έργο της στις υποθέσεις επί παραβάσει, οι προσπάθειες της Επιτροπής για την επιβολή της 
νομοθεσίας εστιάζονται στις σοβαρότερες παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, όπου η λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορεί να αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Τον Σεπτέμβριο του 2018 εκκρεμούν 1 474 διαδικασίες επί 
παραβάσει. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Χάρη στον εποικοδομητικό διάλογο με τα κράτη μέλη, σημαντικός αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει επιλύεται προτού 
η Επιτροπή προσφύγει στο Δικαστήριο.

Οι διαδικασίες επί παραβάσει αποτελούν ύστατη επιλογή. Το κλειδί για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ είναι η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Στόχος της Επιτροπής είναι 
η βελτίωση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και η από κοινού διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Υποθέσεις επί παραβάσει  
που έκλεισαν προτού παραπεμφθούν 

στο Δικαστήριο
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Για να διευκολύνει την έγκαιρη και ορθή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά δίκαια των 
κρατών μελών, η Επιτροπή συνεχίζει να βοηθά τα κράτη μέλη, προετοιμάζοντας σχέδια εφαρμογής, 

δικτυακούς τόπους και έγγραφα καθοδήγησης και μεριμνώντας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
στο πλαίσιο συνεδριάσεων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Για παράδειγμα, ενόψει της έναρξης της άμεσης 

ισχύος του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) στις 25 Μαΐου 2018, η Επιτροπή 
δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2018 λεπτομερείς οδηγίες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τους νέους κανόνες εγκαίρως.
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Ο ρόλος της Επιτροπής είναι, αφενός, να βοηθά τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και, αφετέρου, 
να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα όταν διαπιστώνει σοβαρές παραβάσεις της εν λόγω νομοθεσίας. Οι δύο αυτοί ρόλοι 
συμβαδίζουν.

Κάθε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στερεί από τους Ευρωπαίους τα δικαιώματα και τα οφέλη 
που η εν λόγω νομοθεσία τους παρέχει. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει, μέσω του ελέγχου της εφαρμογής των 
κανόνων της ΕΕ, ότι οι Ευρωπαίοι ωφελούνται καθημερινά από την ελευθερία να ζουν, να εργάζονται, να πραγματοποιούν 
αγορές και να δραστηριοποιούνται εμπορικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1 474 εκκρεμείς υποθέσεις επί παραβάσει την 1η Σεπτεμβρίου 2018

Η Επιτροπή παρέπεμψε την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ για την αυξημένη εκ μέρους της 
υλοτομία στο δάσος Białowieża, το οποίο αποτελεί ένα από τα τελευταία εναπομένοντα αρχέγονα 

δάση της Ευρώπης και προστατευόμενη τοποθεσία «Natura 2000». Η τοποθεσία προστατεύει είδη και 
οικοτόπους που εξαρτώνται από τα παρθένα δάση και, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα νεκρού ξύλου. Για 

ορισμένα από τα είδη αυτά, το δάσος Białowieża αποτελεί τη σημαντικότερη και την τελευταία εναπομείνασα 
τοποθεσία στην Πολωνία. Καθώς άρχισαν επιχειρήσεις υλοτομίας σε σημαντική κλίμακα, η Επιτροπή ζήτησε 
επίσης από το Δικαστήριο να επιβάλει προσωρινά μέτρα διατάσσοντας την Πολωνία να αναστείλει αμέσως τις 
εργασίες. Το Δικαστήριο ικανοποίησε το αίτημα της Επιτροπής και διέταξε την Πολωνία να σταματήσει αμέσως 
τις δραστηριότητές της ενεργού δασικής διαχείρισης στο δάσος Białowieża, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων 
στις οποίες οι εν λόγω δραστηριότητες είναι απολύτως αναγκαίες για να διαφυλαχθεί η δημόσια ασφάλεια. 
Επιπλέον, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η Πολωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
οικονομικές κυρώσεις αν δεν συμμορφωνόταν με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Διαδικασίες επί παραβάσει για πλημμελή μεταφορά και/ή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ

Συνολικός αριθμός παραβάσεων
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ



1 Νοεμβρίου 2014 – 12 Σεπτεμβρίου 2018

Επισκέψεις και συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής 
στα εθνικά κοινοβούλια από την έναρξη της θητείας
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Hrvatski sabor 23
Državni zbor29

Senát
Poslanecká sněmovna 27

23

Riksdag 27
Riigikogu 25

Eduskunta 25

Národná rada

18
9

Chambre des représentants | Kamer van volksvertegenwoordigers  
Sénat de Belgique | Belgische Senaat  

Σύνολο επισκέψεων των 
μελών της Επιτροπής στα 
εθνικά κοινοβούλια από την 
έναρξη της θητείας  
837
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Διάλογοι με τους πολίτες 
σε όλη την ΕΕ

 Σύνολο 2015-2018  Σύνολο το 2018

Βέλγιο 42  21

Βουλγαρία 35  17

Τσεχική 
Δημοκρατία 17  9

Δανία 25  15

Γερμανία 61  31

Εσθονία 25  14

Ιρλανδία 17  9

Ελλάδα 13  8

Ισπανία 43  23

Γαλλία 82  40

Κροατία 16  7

Ιταλία 42  25

Κύπρος 15  8

Λετονία 22  10

Λιθουανία 53  40

Λουξεμβούργο 15  8

Ουγγαρία 31  14

Μάλτα 17  12

Κάτω Χώρες 21  6

Αυστρία 43  31

Πολωνία 84  64

Πορτογαλία 43  23

Ρουμανία 26  4

Σλοβενία 18  7

Σλοβακία 55  31

Φινλανδία 33  15

Σουηδία 44  13

 ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ 
αποτέλεσε προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή. 
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής στις 
επιστολές ανάθεσης καθηκόντων «να είναι πολιτικά 
ενεργοί στα κράτη μέλη και να συνδιαλέγονται με τους 
πολίτες.» Από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής 
Γιούνκερ, οι αντιπρόεδροι και οι επίτροποι, καθώς 
και υπάλληλοι της Επιτροπής, έχουν συμμετάσχει σε 
περίπου 1 000 διαλόγους με τους πολίτες σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότεροι από 300 
διάλογοι θα οργανωθούν έως τα τέλη Μαρτίου του 2019. 

  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ:

Τον Μάρτιο του 2017, όταν ο πρόεδρος Γιούνκερ 
υπέβαλε τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το Μέλλον της Ευρώπης, κάλεσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να διοργανώσουν, 
από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σειρά 
από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στα 
εθνικά κοινοβούλια, τις πόλεις και τις περιφέρειες της 
Ευρώπης. Αυτό έδωσε το έναυσμα για αυξημένο αριθμό 
συζητήσεων σε όλη την ΕΕ.

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ο Γάλλος 
πρόεδρος κ. Μακρόν και άλλοι ηγέτες, τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν, τον Απρίλιο του 2018, να θεσπίσουν 
κοινό πλαίσιο για τη διοργάνωση διαβουλεύσεων με 
τους πολίτες, αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στις 9 Μαΐου 2018 η Επιτροπή δρομολόγησε 
διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση, η οποία απευθύνεται 
σε όλους τους Ευρωπαίους, ρωτώντας τους προς ποια 
κατεύθυνση θέλουν να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
μέλλον. Τις ερωτήσεις εκπόνησε μια ομάδα 96 ατόμων 
που αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των Ευρωπαίων 
πολιτών. Πάνω από 40 000 άτομα έχουν ήδη αναρτήσει 
τις απαντήσεις τους. Η ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση 
διεξάγεται παράλληλα με τους διαλόγους με τους 
πολίτες που διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στους διαλόγους με τους 
πολίτες ή στην ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_el 

 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Μια σειρά διακρατικών διαλόγων πραγματοποιούνται 
σε συνοριακές πόλεις με πολίτες από δύο ή τρία κράτη 
μέλη, και οργανώνονται από τα κέντρα πληροφόρησης 
Europe Direct.
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Συνολική προσέγγιση πολιτών από το 2015 

Συνολικά 
146 800  

συμμετέχοντες

1 εκατ. θεατές 
συμμετείχαν μέσω 

διαδικτυακής 
μετάδοσης (web-

streaming)

πάνω από 35 
εκατ. προβολές σε 
μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

Δυνητική 
προσέγγιση 200 
εκατομμυρίων 
ατόμων από τα 

μέσα ενημέρωσης

Οι διάλογοι με τους πολίτες από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ

Οι διάλογοι με τους πολίτες  
σε αριθμούς

958 διάλογοι σε 345 πόλεις

532015 732016

5152018

(έως την ομιλία για 
την κατάσταση της 
Ένωσης το 2018)

3172017

Συμμετέχοντες 
ανά έτος

2015

17 400 18 600

50 800
60 000 (**)

2016 2017 2018

48 000 (*)

(*) Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2018.
(**) Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων έως το τέλος του 2018.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στους διαλόγους με τους πολίτες δεν συμμετέχει μόνο η Επιτροπή, αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφε-
ρειών βρίσκονται πλέον σε άμεση επαφή με τους Ευρωπαίους.

Τα κράτη μέλη ακολούθησαν το παράδειγμα αυτό και έχουν δρομολογήσει πρωτοβουλίες είτε μεμονωμένα είτε από 
κοινού με την Επιτροπή.

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Οικονομική  
και Κοινωνική Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
των Περιφερειών

Η Επιτροπή Γιούνκερ
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ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Τον Απρίλιο του 2018, στο Μπλεντ της Σλοβενίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργάνωσαν έναν 
κοινό διάλογο με τους πολίτες. Τα θεσμικά όργανα εκπροσω-
πήθηκαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Φρανκ 
Μπόγκοβιτς και Τίμπορ Σάνι και από τους επιτρόπους κ. Βιολέτα 
Μπουλτς και κ. Φιλ Χόγκαν. Το κοινό εξέφρασε ιδέες σχετικά 
με την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και έξυπνων χωριών, 
όπου παραδοσιακές και νέες υπηρεσίες θα βελτιωθούν μέσω 
των ψηφιακών τεχνολογιών, των καινοτομιών και της καλύτερης 
αξιοποίησης των γνώσεων. Η συνδεσιμότητα και η κοινή γεωργική 
πολιτική αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της συζήτησης.

Ο πρόεδρος Γιούνκερ τήρησε την υπόσχεση που έδωσε στο διάλογο 
με τους πολίτες στο Σεν Βιτ του Βελγίου την Ημέρα της Γερμανό-

φωνης Κοινότητας (15 Νοεμβρίου 2016) να επιστρέψει και να 
διοργανώσει ακόμα έναν διάλογο με τους πολίτες την ίδια ημέρα 
του 2017. Ο πρόεδρος συνδιαλέχθηκε με το κοινό στο πλαίσιο 
μιας ζωηρής συζήτησης, στην οποία μοιράστηκε τη σκηνή με τον 
κ. Καρλ-Χάιντς Λάμπερτς, πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών, τον κ. Όλιβερ Πάας, πρωθυπουργό της γερμανόφωνης 

κοινότητας του Βελγίου, και τον κ. Πασκάλ Αριμόντ, μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με 700 άτομα πρόθυμα να συμμετάσχουν στη συζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος στην ατμόσφαιρα, ενώ τα θέματα, 

εκτάθηκαν από περιφερειακά και τοπικά ζητήματα μέχρι ευρύτερες διεθνείς 
ανησυχίες.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δρομολογήσει και διοργανώσει μια σειρά προβεβλημένες συζητήσεις σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες προβλέπεται να διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια του 2018. Ενώ οι αρχηγοί κρατών 
ή κυβερνήσεων των χωρών που ασκούν την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου —φέτος ο πρωθυπουργός της 
Βουλγαρίας κ. Μπορίσοφ και ο Αυστριακός Καγκελάριος κ. Κουρτς― συνδιαλέγονται τακτικά με τα μέλη του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια, οι επικεφαλής των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ είναι πλέον επίσης σε θέση 
να διατυπώσουν δημοσίως το όραμά τους για το μέλλον της Ευρώπης σε διάλογο με το άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό 
θεσμικό όργανο στις συνεδριάσεις της Ολομέλειάς του. Μέχρι σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόσκληση 
του προέδρου κ. Αντόνιο Ταγιάνι, φιλοξένησε τους ηγέτες οκτώ κρατών μελών στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων 
για το μέλλον της Ευρώπης, τον Ιρλανδό πρωθυπουργό (Taoiseach) κ. Λέο Βαράντκαρ, τον πρωθυπουργό της Κροατίας 
κ. Αντρέι Πλένκοβιτς, τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας κ. Αντόνιο Κόστα, τον πρωθυπουργό του Βελγίου κ. Σαρλ 
Μισέλ, τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου κ. Ξάβιε Μπέτελ, τον πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών κ. Μαρκ Ρούτε, 
τον πρωθυπουργό της Πολωνίας κ. Ματέους Μοραβιέτσκι, και τον Γάλλο πρόεδρο κ. Εμανουέλ Μακρόν.

  Γιατί  δεν  ανακυκλώνουμε  παντού  στην  Ευρώπη;  Δεν  μπορούμε  να 
καθορίσουμε κοινούς κανόνες που πρέπει να τηρούν όλα τα κράτη μέλη;

Συμμετέχουσα στον διάλογο με τους πολίτες στο Σεν Βιτ, Βέλγιο

  Τι είδους χρηματοδοτικά μέσα θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον για την παροχή 
στήριξης στις μικρές επιχειρήσεις καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία;

  Συμμετέχων στον διάλογο με τους πολίτες στο Μπλεντ, Σλοβενία

  Τώρα αποφασίζουμε σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής και θα πρέπει να διασφαλίσουμε 
ότι θα την προσαρμόσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η ψηφιοποίηση. 
Στο μέλλον οι γεωργοί, εκτός από τα τρακτέρ, θα χρησιμοποιούν και έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Πρέπει 
να τους βοηθήσουμε να μελετήσουν και να αναπτυχθούν, και να προετοιμαστούν για τις εν λόγω προκλήσεις.

Συμμετέχουσα στον διάλογο με τους πολίτες στο Μπλεντ, Σλοβενία

  Γιατί  όσοι  ζούμε  σε  αγροτικές  περιοχές  πληρώνουμε  περισσότερα  για  τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς για να διασχίσουμε τα σύνορα;

Συμμετέχων στον διάλογο με τους πολίτες στο Σεν Βιτ, Βέλγιο
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Η κοινή γνώμη στην ΕΕ

Σε σύγκριση με το 2017, η κοινή γνώμη της ΕΕ έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σιγουριά. 58 % των πολιτών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον αισιόδοξοι για 
το μέλλον τους. Οι πολίτες έχουν θετική γνώμη για 

την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας 
για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της οικονομικής 

και χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007. Η στήριξη για 
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει ιδιαίτερα 

υψηλή (74 % στη ζώνη του ευρώ).

Η εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι σε άνοδο σε 
σχέση με το φθινόπωρο του 2017. Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές 

εκλογές, το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρεί ότι η φωνή του 
μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (45 %) είναι μεγαλύτερο από το 

2004, ενώ 70 % αισθάνονται σήμερα ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Πηγή: Τακτικό Ευρωβαρόμετρο, Άνοιξη 2018.
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Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πώς κρίνετε την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας;

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πώς κρίνετε την τρέχουσα κατάσταση της εθνικής οικονομίας;
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Είστε υπέρ ή κατά μιας ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ;
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Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΕ

«Αισθάνομαι ότι είμαι πολίτης της ΕΕ»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρία πρόεδρε του Συμβουλίου,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Μερικές φορές η ιστορία προχωρά με βήματα διακριτικά και μετρημένα και αποσύρεται γρήγορα.

Αυτό συμβαίνει με το έργο μιας Επιτροπής η οποία έχει στη διάθεσή της μόνο μία πενταετία για ν’ αλλάξει 
οριστικά τα πράγματα. Ωστόσο, σ’ ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ορι-
στικά τα πράγματα.

Η παρούσα Επιτροπή, όπως και οι προκάτοχοί της, είναι ένα επεισόδιο, μια σύντομη στιγμή στη μακρά ιστορία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ώρα του τελικού απολογισμού της Επιτροπής της οποίας προΐσταμαι δεν έχει 
έρθει ακόμη.

Επομένως, δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω σήμερα μια έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας τετραετίας.

Αντιθέτως, σας διαβεβαιώνω ότι οι εργασίες μας θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, προκει-
μένου να κάνουμε την ατελή Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι κάθε μέρα 
και πιο τέλεια.

Απομένουν στόχοι που δεν έχουν υλοποιηθεί, και ακριβώς γι’ αυτούς θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα.

Ούτε αυτοέπαινοι. Ούτε κομπασμοί. Μόνο σεμνότητα και δουλειά: αυτή είναι η στάση που θα τηρήσει η Επι-
τροπή· αυτό είναι το πρόγραμμά μας για τους επόμενους μήνες.

Μερικές φορές η Ιστορία —η Ιστορία με την πραγματική έννοια του όρου— εισβάλλει στη ζωή των εθνών 
απροειδοποίητα και αργεί να αποχωρήσει από αυτήν.

Αυτό συνέβη το 1914, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που κατέλαβε την ήπειρο εξαπίνης. 
Γιατί ποιος θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη το 1913, μια χρονιά τόσο φωτεινή, ήρεμη, ειρηνική 
και αισιόδοξη;

Το 1913 οι Ευρωπαίοι περίμεναν πως θα ζούσαν διαρκώς σε συνθήκες ειρήνης. Κι όμως, μόλις την επόμενη 
χρονιά εξαπλώθηκε στην Ευρώπη ένας αδελφοκτόνος πόλεμος.

Αν αναφέρομαι σ’ εκείνη την περίοδο δεν το κάνω επειδή πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας 
καταστροφής στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγγυητής της ειρήνης. Θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς που ζούμε σε μια ήπειρο 
ειρήνης, μια ήπειρο που ζει ειρηνικά χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει ωστόσο να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην κηλιδώνουμε την 
εικόνα της, να προασπιζόμαστε την ιδιοσυστασία μας και τον τρόπο ζωής μας.

Θα πρέπει να ενστερνιστούμε τον πατριωτισμό που δεν στρέφεται κατά των άλλων. Θα πρέπει να αποκηρύ-
ξουμε τον υπερεκτιμημένο εθνικισμό που απορρίπτει και που απεχθάνεται τους άλλους, που καταστρέφει, 
που αναζητεί ενόχους αντί να αναζητεί λύσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να συμβιώσουμε καλύτερα.

Το ιδρυτικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —«ποτέ πια πόλεμος»— εξακολουθεί να αποτελεί 
επιτακτική απαίτηση· ένα αναπόδραστο καθήκον επαγρύπνησης για ό,τι συμβαίνει τόσο στα του οίκου 
μας όσο και γύρω μας.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΤΟ 2018

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ποια είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, εν έτει 2018;

Δέκα χρόνια μετά τη Lehman Brothers, η Ευρώπη έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση που έφτασε σ’ εμάς από αλλού και μας έπληξε μ’ έναν, πολύ συχνά, βίαιο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει μεγέθυνση εδώ και 21 συναπτά τρίμηνα.

Η απασχόληση αναθερμαίνεται, με τη δημιουργία σχεδόν 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 2014 — 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του Βελγίου.

Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν απασχολούνταν στην Ευρώπη τόσο πολλά άτομα: 239 εκατομμύρια άνδρες 
και γυναίκες.

Η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 14,8 %. Το ποσοστό αυτό παραμένει υπερβολικά υψηλό, αλλά βρίσκεται 
στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2000.

Οι επενδύσεις επιστρέφουν στην Ευρώπη, κυρίως χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων —το 
οποίο ορισμένοι, διαρκώς λιγότεροι, εξακολουθούν να ονομάζουν «Σχέδιο Γιούνκερ»— που δρομολόγησε 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 335 δισ. ευρώ. Και βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς την επίτευξη 
ποσού 400 δισ. ευρώ.

Κι έπειτα είναι και η Ελλάδα: ύστερα από επώδυνα —πρέπει να το αναγνωρίσουμε— χρόνια, πρωτόγνωρα 
κοινωνικά προβλήματα, η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να σταθεί στα πόδια της. 
Συγχαίρω για ακόμα μια φορά τον λαό της Ελλάδας για τις Ηράκλειες προσπάθειές του, προσπά-
θειες που οι άλλοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποτιμούν. Όπως ξέρετε, πάντοτε υπερασπίστηκα την 
Ελλάδα, την αξιοπρέπειά της, τον ρόλο της στην Ευρώπη και, ειδικότερα, την παραμονή της στην ευρωζώνη. 
Και παραμένω περήφανος γι’ αυτήν.

Η Ευρώπη διατράνωσε εκ νέου ότι αποτελεί εμπορική δύναμη. Το γεγονός ότι είμαστε παγκόσμια εμπορι-
κή δύναμη απλώς αποδεικνύει την αναγκαιότητα κοινής άσκησης της κυριαρχίας που έχει το κάθε κράτος 
μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες με 70 χώρες. Μαζί αντιπροσωπεύουμε το 
40 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι συμφωνίες αυτές —μιλώ για εμπορικές συμφωνίες— που πολύ συχνά, και 
μάλιστα αδίκως, αμφισβητούνται, μας βοηθούν να εξάγουμε στα άλλα μέρη του κόσμου τα υψηλά ευρω-
παϊκά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Όταν, τον περασμένο Ιούλιο, εν μέσω μιας επικίνδυνης περιόδου διεθνών εντάσεων, επισκέφθηκα σε διάστημα 
μόλις μίας εβδομάδας το Πεκίνο, το Τόκιο και την Ουάσιγκτον, ήμουν σε θέση να μιλήσω, ως πρόεδρος της 
Επιτροπής, εξ ονόματος της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο. Εξ ονόματος μιας Ένωσης που αντιστοιχεί 
στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας οικονομίας. Εξ ονόματος μιας Ένωσης διατεθειμένης να υπερασπίζεται τις 
αξίες και τα συμφέροντά της. Παρουσίασα την Ευρώπη ως μια ήπειρο ανοικτή αλλά όχι ανοχύρωτη.

Με όπλο την ευρωπαϊκή ενότητα, την οποία είχα την ευκαιρία να προβάλω καταρχήν και καταλεπτώς, μπό-
ρεσα να κάνω τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακουστεί, ώστε να επιτύχω απτά αποτελέσματα για τους 
πολίτες μας και τις επιχειρήσεις μας.

Εμείς οι Ευρωπαίοι, ενωμένοι, γίναμε, ως Ένωση, μια υπολογίσιμη δύναμη. Στην Ουάσιγκτον μίλησα 
εξ ονόματος της Ευρώπης. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία που κατάφερα να κλείσω μετά το πέρας 
των διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο Τραμπ ως έκπληξη. Δεν επρόκειτο όμως για έκπληξη, γιατί δεν 
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υπάρχει έκπληξη κάθε φορά που η Ευρώπη μιλά με μία φωνή. Αν το θέλει κι αν μιλά με μία φωνή, η Ευρώπη 
μπορεί να επιβληθεί στους άλλους.

Η Ευρώπη, εκεί όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να ενεργεί ενιαία, σαν ένας άνθρωπος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

Το αποδείξαμε όταν εξακολουθήσαμε να υπερασπιζόμαστε τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, επειδή 
εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε να κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενιές. 
Συμμερίζομαι την ανάλυση του αρμόδιου επιτρόπου μας για θέματα ενέργειας όσον αφορά τους στόχους για 
μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2030. Η ανάλυσή του είναι επιστημονικά ακριβής και πολιτικά αναγκαία.

Η ξηρασία του φετινού καλοκαιριού υπενθύμισε με βίαιο τρόπο —και όχι μόνο στους αγρότες— τη σημασία 
που έχουν οι προσπάθειές μας αυτές για να διαφυλάξουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Σίγουρα δεν 
είναι δυνατόν να μην θέλουμε να δούμε την κλιματική πρόκληση και να κοιτάζουμε αλλού. Εμείς, η Επιτροπή, 
και εσείς, το Κοινοβούλιο, πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι,

Ο κόσμος, που γυρίζει ακατάπαυστα, έχει γίνει πιο ευμετάβλητος από ποτέ. Οι εξωτερικές προκλήσεις με τις 
οποίες καλείται να αναμετρηθεί η ήπειρός μας πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα.

Επομένως, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, ούτε για μια στιγμή, τις προσπάθειές μας για την 
οικοδόμηση μιας πιο ενωμένης και πιο ισχυρής Ευρώπης.

Η Ευρώπη μπορεί να εξάγει τη σταθερότητά της, όπως κάναμε με τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσής 
μας, διευρύνσεις οι οποίες, στα δικά μου μάτια, είναι και παραμένουν επιτυχίες, γιατί καταφέραμε να συμφι-
λιώσουμε την ευρωπαϊκή γεωγραφία και ιστορία. Όμως, θα πρέπει να καταβάλλουμε ακόμη περισσότερες 
προσπάθειες. Πρέπει να καθορίσουμε αμετάκλητα τη στάση που θα τηρήσουμε έναντι των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων ως προς την προσχώρησή τους. Διαφορετικά, άλλοι θα αναλάβουν να δια-
μορφώσουν την άμεση γειτονία μας.

Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο Ιντλίμπ της Συρίας πρέπει να μας απασχολήσει όλους 
μας έντονα και άμεσα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε βουβοί μπροστά σε μια επικείμενη ανθρω-
πιστική καταστροφή, η οποία είναι, ουσιαστικά, μια προαναγγελθείσα καταστροφή.

Η συριακή σύγκρουση δείχνει ανάγλυφα πώς η διεθνής τάξη, την οποία απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τίθεται διαρκώς περισσότερο υπό αμφισβήτηση.

Εξάλλου, στον σημερινό κόσμο, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι σίγουρη ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν 
χθες θα ισχύουν και αύριο.

Οι συμμαχίες του χθες μπορεί να μην είναι πλέον οι συμμαχίες του αύριο.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Όπως έλεγα, ο κόσμος σήμερα χρειάζεται μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Μια Ευρώπη η οποία να επιδιώκει ειρήνη, εμπορικές συμφωνίες και σταθερές νομισματικές σχέσεις, και 
ας τείνουν άλλοι, αλλού, να επιλέγουν υπερβολικά συχνά εμπορικούς, ακόμα και νομισματικούς πολέμους. 
Μάλιστα, δεν είμαι θιασώτης της μονομέρειας που αδιαφορεί για τις προσδοκίες και τις ελπίδες των άλλων. 
Θα παραμείνω πάντα θερμός υπέρμαχος της πολυμέρειας.
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Εάν η Ευρώπη συνειδητοποιούσε καλύτερα την πολιτική ισχύ της, την οικονομική και κάποιες φορές τη 
στρατιωτική ισχύ των εθνών της, θα μπορούσαμε να πάψουμε να είμαστε αποκλειστικά ένας παγκόσμιος 
χρηματοδότης —ιδιότητα την οποία, πάντως, θέλουμε να διατηρήσουμε. Πρέπει να γίνουμε ακόμη πε-
ρισσότερο παγκόσμιος παράγοντας. Ναι, είμαστε global payers, αλλά οφείλουμε να είμαστε και global 
players.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ήδη το 2014, και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προβλήθηκε τότε, 
επανεκκίνησα το σχέδιο για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τους 
προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται προκειμένου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 
και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για την άμυνα να καταστούν πλήρως λειτουργικά. Στο σημείο αυτό, 
θα πρέπει να γίνει μια —σημαντική για εμένα— διευκρίνιση: δεν επιδιώκουμε τη στρατιωτικοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πιο ανεξάρτητοι.

Γιατί μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες μας από τις 
εσωτερικές και τις εξωτερικές απειλές — από την τρομοκρατία μέχρι την κλιματική αλλαγή.

Μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας σ’ έναν κόσμο 
ανοιχτό και διασυνδεδεμένο.

Μόνο μια Ευρώπη που είναι ισχυρή και ενωμένη μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας 
ψηφιοποίησης.

Εμείς οι Ευρωπαίοι, ακριβώς επειδή είμαστε η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, μπορούμε να καθιε-
ρώνουμε πρότυπα όσον αφορά τα μαζικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, προα-
σπίζοντας παράλληλα τις αξίες μας, τα δικαιώματα και την ατομικότητα των πολιτών μας. Και μπορούμε να 
το πράξουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι.

Μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της να μεγαλουργούν. Το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Galileo είναι εκείνο που διατηρεί σήμερα την Ευρώπη στον αγώνα για την κατάκτηση 
του διαστήματος. Κανένα κράτος μέλος, κανένα, δεν θα μπορούσε να στείλει σε τροχιά 26 δορυφόρους, οι 
οποίοι ωφελούν ήδη σήμερα 400 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε 
να τα είχε καταφέρει μόνο του. Ναι, το Galileo είναι μια επιτυχία, μια επιτυχία πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, 
ευρωπαϊκή. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα υπήρχε το Galileo. Ας είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.

Κύριε πρόεδρε,

Η γεωπολιτική κατάσταση στέλνει το μήνυμα ότι έχει έρθει πράγματι η ώρα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Η ώρα που η Ευρώπη θα ορίζει η ίδια την τύχη της. Η ώρα που η Ευρώπη θα αναπτύξει αυτό που ονόμασα 
«Weltpolitikfähigkeit» —δηλαδή την ικανότητά μας να διαδραματίζουμε τον δικό μας ρόλο στην πορεία των 
διεθνών υποθέσεων. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί, ακόμη περισσότερο, κυρίαρχος παίχτης στη σκακιέρα 
των διεθνών σχέσεων.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία αναδύεται μέσα από την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών μας. Δεν υποκαθιστά 
αυτό που ανήκει στα έθνη. Η κοινή άσκηση της κυριαρχίας, όποτε είναι αναγκαία, κάνει καθένα από τα κράτη 
μας και καθένα από τα έθνη μας πιο ισχυρό.

Αυτή η πεποίθηση ότι «ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι» αποτελεί την πεμπτουσία της συμμετοχής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν θα στραφεί ποτέ εναντίον των άλλων. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει μια 
ήπειρος ανοιχτή και ανεκτική. Και θα παραμείνει.
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Η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ φρούριο, γυρίζοντας την πλάτη της στον κόσμο, και ιδίως στον κόσμο που 
υποφέρει. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ νησί. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει και θα παραμείνει πολυμερής. 
Επειδή ο πλανήτης ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε μερικούς.

Αυτό είναι και το διακύβευμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 
2019. Θα αξιοποιήσουμε τις 250 ημέρες που μεσολαβούν μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές για να αποδείξουμε 
στους συμπολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ενεργεί ενωμένη, είναι ικανή να επιτυγχάνει αποτελέ-
σματα και ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην αρχή της παρούσας θητείας μας.

Από τώρα και μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ικανή να υπερ-
βαίνει τις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, 
είναι υπερβολικά μικρή για να είναι διαιρεμένη, σήμερα στα δύο, αύριο στα τέσσερα.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι μαζί, Ανατολή, Δύση, Νότος και Βορράς, μπορούμε να σπείρουμε τους 
σπόρους για μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι,

Οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες τον Μάιο του 2019 δεν θα ενδιαφέρονται για το τι 
έχει προτείνει η Επιτροπή. Θα ενδιαφέρονται όμως πολύ για το αν οι κολοσσοί του διαδικτύου καταβάλλουν 
φόρους εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Οι ψηφοφόροι θέλουν, όπως και πολλοί από εσάς, αν 
και όχι όλοι, να καταστεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής σύντομα νόμος. Η επιθυμία αυτή είναι απολύτως 
δικαιολογημένη.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες τον Μάιο του 2019 δεν θα ενδιαφέρονται για τις καλές 
προθέσεις της Επιτροπής να εξαλείψει τα πλαστικά μίας χρήσης, ώστε να προστατευθούν οι θάλασσές μας. 
Αν θέλουμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους για την προσφορά μας και την αξία του έργου μας, χρειαζόμαστε 
έναν ευρωπαϊκό νόμο που θα παγιώνει την απαγόρευση των πλαστικών.

Όλοι μας δηλώνουμε —ως επί το πλείστον σε συμβατικές ομιλίες— ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα 
μεγάλα ζητήματα και πιο συγκρατημένοι στα μικρά. Ωστόσο, τον Μάιο του 2019 οι Ευρωπαίοι δεν θα χειρο-
κροτήσουν τυχόν εμμονή μας να εξακολουθούμε να τους υποχρεώνουμε, μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
να αλλάζουν την ώρα στα ρολόγια τους δύο φορές τον χρόνο. Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργη-
θεί. Τα κράτη μέλη —όπως επιβάλλει η αρχή της επικουρικότητας— θα πρέπει να αποφασίσουν 
τα ίδια αν οι πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Προσδοκώ ότι το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα συμφωνήσουν με την αντίληψη αυτή και θα βρουν τοπικές, αλλά συμβατές με την εσωτερική 
αγορά, λύσεις. Ο χρόνος πιέζει.

Για τον λόγο αυτό, καλώ τους πάντες να συνεργαστούν στενά κατά τους επόμενους μήνες, ώστε να καταφέ-
ρουμε να εκπληρώσουμε, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις υποσχέσεις που δώσαμε το 2014.

Κατά την έναρξη της θητείας μας, υποσχεθήκαμε συλλογικά να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο ψηφιακή ενιαία 
αγορά, μια βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση, μια τραπεζική ένωση, μια ένωση κεφαλαιαγορών, 
μια δίκαιη ενιαία αγορά, μια ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα, ένα ολοκληρωμένο 
θεματολόγιο για τη μετανάστευση, μια ένωση ασφάλειας, και παράλληλα δεσμευτήκαμε —τουλάχιστον οι 
περισσότεροι— να παύσουμε να παραμελούμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, αλλά να την προσαρ-
μόσουμε στις μελλοντικές ανάγκες.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2018 — ΟΠΩΣ ΈΚΦΩΝΗΘΗΚΈ

Η Επιτροπή έχει υποβάλει όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες που είχαμε εξαγγείλει το 2014. Οι μισές από 
αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 20 % βρίσκεται σε καλό δρόμο, ενώ το 
30 % βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, σε ορισμένες περιπτώσεις δύσκολη.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν μπορώ να δεχτώ την επίρριψη στην Επιτροπή της αποκλειστικής ευθύνης για όλες τις 
αποτυχίες. Βεβαίως, αποτυχίες είναι αυτονόητο ότι υπήρξαν. Οι προτάσεις μας είναι γνωστές, 
ιδίως στα ζητήματα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Χρειάζεται να εγκριθούν και να 
εφαρμοστούν. Θα εξακολουθήσω και στο μέλλον να αποκρούω κάθε προσπάθεια να γίνει η Επιτροπή 
ο αποδιοπομπαίος τράγος. Γνωρίζω, βέβαια, ότι τέτοιες προσπάθειες θα υπάρξουν. Αποδιοπομπαίοι τράγοι 
βρίσκονται σε όλα τα θεσμικά όργανα, με τους λιγότερους από αυτούς στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

Σε ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων, απαιτείται πλέον ηγεσία. Αυτό ισχύει σίγουρα για την ολοκλήρωση της Ένω-
σης Ασφαλείας μας. Οι Ευρωπαίοι δικαίως προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους προστατεύει 
και να τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες που 
προβλέπουν την απομάκρυνση της τρομοκρατικής προπαγάνδας από το διαδίκτυο εντός μίας 
ώρας — αυτή η μία ώρα αποτελεί το κρίσιμο χρονικό διάστημα εντός του οποίου επέρχεται η μεγαλύτερη 
ζημιά. Επιπλέον, προτείνουμε την επέκταση των αρμοδιοτήτων της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγ-
γελίας στην καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας. Πρέπει να μπορούμε να καταδιώκουμε 
τους τρομοκράτες σε ολόκληρη την Ένωση και χωρίς να περιοριζόμαστε από σύνορα. Οι τρομοκράτες δεν 
γνωρίζουν σύνορα. Δεν πρέπει να τους βοηθούμε με την έλλειψη συνεργασίας μας.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε επίσης σήμερα νέα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεσματικά και σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Εξίσου αποφασιστικά, εξάλλου, πρέπει να κινηθούμε για να διασφαλίσουμε τη διεξαγωγή ελεύθερων και 
αδιάβλητων εκλογών στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την 
προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών μας έναντι των προσπαθειών τρίτων χωρών και 
ευρέως συνασπισμένων ιδιωτικών συμφερόντων να τις χειραγωγήσουν.

Ιδιαίτερα έντονη ανάγκη ηγεσίας και πνεύματος συμβιβασμού υπάρχει βεβαίως και στο ζήτημα της μετα-
νάστευσης. Στον τομέα αυτόν έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο απ’ ό,τι συχνά προβάλλεται. Πέντε 
από τις επτά προτάσεις της Επιτροπής για την αναδιαμόρφωση του κοινού μας ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου έχουν ήδη εγκριθεί. Οι προσπάθειές μας για μείωση των προσφυγικών ροών στέφθηκαν με επιτυχία: 
ο αριθμός των προσφύγων μειώθηκε κατά 97 % στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά 80 % στην Κεντρική 
Μεσόγειο. Επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν συμβάλει στη διάσωση άνω των 690 000 ανθρώπων στη θάλασσα 
από το 2015.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει ακόμη τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ευθύνης που πρέπει να 
αναλάβει η κάθε χώρα στο έδαφός της και της απαραίτητης αλληλεγγύης που πρέπει να εκφράσουν, αν 
επιθυμούν τη διατήρηση του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Προσωπικά, ήμουν και παραμένω 
κατά των εσωτερικών συνόρων. Τα εσωτερικά σύνορα, εκεί όπου έχουν εκ νέου ανεγερθεί, πρέ-
πει να καταργηθούν. Τυχόν διατήρησή τους θα αποτελούσε απαράδεκτο βήμα οπισθοδρόμησης 
για την Ευρώπη του σήμερα και του αύριο.

Η Επιτροπή καθώς και σειρά προεδριών του Συμβουλίου έχουν υποβάλει πολυάριθμες προτάσεις για τα 
ζητήματα της μετανάστευσης. Καλώ την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου, και γνωρίζω ήδη ότι 
θα το πράξει, να αναλάβει άμεσα αποφασιστική δράση προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας 
μιας ισορροπημένης και ικανής να αντεπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις μεταρρύθμισης 
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του ενωσιακού πλαισίου για τη μετανάστευση. Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να διαπληκτιζό-
μαστε και να αναζητούμε κατά περίπτωση λύσεις κάθε φορά που καταφτάνει ένα νέο πλοίο. Η προσωρινή 
αλληλεγγύη δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη αλληλεγγύη — για το παρόν και για το 
μέλλον. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι διαρκής και πρέπει επίσης να είναι οργανωμένη.

Εξάλλου, ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη είναι ότι χρειαζό-
μαστε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει και για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας. Όταν ένα κράτος φλέγεται, όλη η Ευρώπη φλέγεται. Στις εντυπωσιακές εικόνες 
του καλοκαιριού ανήκουν όχι μόνο οι εικόνες των τεράστιων πυρκαγιών, αλλά και οι εικόνες των Σουηδών 
πολιτών που υποδέχονταν τους Πολωνούς πυροσβέστες οι οποίοι, δείχνοντας αλληλεγγύη, είχαν σπεύσει 
να τους βοηθήσουν — η Ευρώπη στα καλύτερά της.

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της μετανάστευσης: Υποβάλλουμε σήμερα πρόταση για την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τα εξωτερικά σύνορά μας πρέπει να προστατευθούν 
αποτελεσματικότερα. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αύξηση, με ορίζοντα το 2020, του αριθμού των 
Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων που χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στους 10 000 
συνοριοφύλακες.

Επιπλέον, υποβάλλουμε πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
το Άσυλο. Τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
ασύλου — η οποία, σημειωτέον, πρέπει να συνάδει με τη σύμβαση της Γενεύης.

Επίσης, υποβάλλουμε και πρόταση για την επιτάχυνση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών.

Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ στο Κοινοβούλιο ότι θεωρώ αναγκαία τη διάνοιξη νόμιμων οδών μετανά-
στευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τονίσω ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή. 
Χρειαζόμαστε ειδικευμένους μετανάστες. Και για το ζήτημα αυτό οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν 
υποβληθεί από καιρό. Παρακαλώ υλοποιήστε τις.

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Θα ήθελα να σας μιλήσω για το μέλλον και, ως εκ τούτου, για την αδελφή μας ήπειρο, την Αφρική.

Έως το 2050, ο πληθυσμός της Αφρικής θα ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένας στους τέσ-
σερις ανθρώπους στη Γη θα είναι από την Αφρική.

Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στη σχέση μας μ’ αυτήν τη σπουδαία και ευγενή ήπειρο και τους λαούς 
της. Και πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τη σχέση Ευρώπης και Αφρικής μόνο με τα μάτια του χορηγού 
αναπτυξιακής βοήθειας. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν ανεπαρκής. Υποτιμητική για την Αφρική, ίσως.

Η Αφρική δεν χρειάζεται φιλανθρωπία, χρειάζεται μια ισορροπημένη, πραγματική εταιρική σχέση. Κι εμείς 
οι Ευρωπαίοι, χρειαζόμαστε εξίσου αυτήν την εταιρική σχέση.

Κατά την προετοιμασία της ομιλίας μου, μίλησα με τους φίλους μου στην Αφρική, και ιδίως με τον πρόεδρο 
κ. Καγκάμε, πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης. Συμφωνήσαμε ότι στο μέλλον, οι δεσμεύσεις μας πρέπει 
να είναι αμοιβαίες. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια νέα εταιρική σχέση με την Αφρική.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα συμμαχία μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, μια συμμαχία για 
βιώσιμες επενδύσεις και για θέσεις εργασίας. Η συμμαχία αυτή —όπως την οραματιζόμαστε— θα 
επιτρέψει τη δημιουργία έως και 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην Αφρική την επόμενη πενταετία.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα φέρει στην Αφρική περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.
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Στην πραγματικότητα, δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός: στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Επενδύσεών μας, 
που άρχισε να υλοποιείται ακριβώς από εδώ πριν από δύο χρόνια, θα κινητοποιηθούν επενδύσεις πάνω από 
44 δισ. ευρώ τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Αφρική. Τα έργα που έχουν προγραμμα-
τιστεί και τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα κινητοποιήσουν σήμερα 24 δισ. ευρώ.

Θα εστιάσουμε τις επενδύσεις μας στους τομείς στους οποίους θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Έως το 
2020, η ΕΕ θα έχει στηρίξει 35 000 Αφρικανούς σπουδαστές και ερευνητές χάρη στο ενισχυμένο πρόγραμμα 
Erasmus. Έως το 2027 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 105 000.

Το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το 36 % των εμπορικών συναλλαγών 
της Αφρικής διεξάγονται σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι μεταξύ μας εμπορικές συναλλαγές 
δεν αρκούν. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να μετεξελίξουμε τις πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ 
των αφρικανικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια διηπειρωτική συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών, μια οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ ίσων εταίρων.

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι,

Ακόμα ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ηγεσία στην Ένωση είναι το Brexit. 
Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, τις οποίες χειρίζεται εξαιρετικά ο φίλος μου 
Μισέλ Μπαρνιέ. Εργάζεται με βάση την ομόφωνη θέση που έχει εγκριθεί επανειλημμένα από τα 27 κράτη 
μέλη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τρεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εργασίες μας για το 
Brexit κατά τους προσεχείς μήνες.

Καταρχάς, είναι προφανές ότι σεβόμαστε την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ένωσή μας, 
παρόλο που μας λυπεί εξαιρετικά, όπως κι εσάς. Όμως, ζητούμε επίσης από τη βρετανική κυβέρνηση να 
κατανοήσει ότι μια χώρα που εγκαταλείπει την Ένωση δεν μπορεί να έχει την ίδια προνομιακή θέση με ένα 
κράτος μέλος. Μια χώρα που εγκαταλείπει την Ένωση παύει, φυσικά, να συμμετέχει στην ενιαία αγορά μας 
και, ασφαλώς, δεν μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μερικά τμήματα αυτής.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το παρόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη θα εξακολουθήσουν να δείχνουν συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην Ιρλανδία όσον αφο-
ρά τα ιρλανδικά σύνορα. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε την εξεύρεση μιας δημιουργικής λύσης που θα 
αποτρέψει τη δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων στη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα υπερασπιστούμε όλες τις 
πτυχές της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Ο κίνδυνος να καταστούν τα σύνορα πιο ορατά στη 
Βόρεια Ιρλανδία δεν δημιουργείται εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εξαιτίας του Brexit.

Τρίτον, μετά τις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για εμάς απλώς 
μια τρίτη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντοτε πολύ κοντινός γείτονας και στενός εταίρος, τόσο 
στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο όσο και από την άποψη της ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, κάθε φορά που χρειαστήκαμε ενότητα στην Ένωση, η Βρετανία στάθηκε δίπλα μας, 
ωθούμενη από τις ίδιες αξίες και αρχές με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Γι’ αυτό χαιρετίζω την πρό-
ταση της πρωθυπουργού κ. Μέι για την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης νέας εταιρικής σχέσης για το μέλλον μετά 
το Brexit. Συμφωνούμε με τη δήλωση που έγινε στο Τσέκερς, ότι η αφετηρία γι’ αυτήν την εταιρική σχέση 
θα πρέπει να είναι μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με βάση αυτές τις αρχές, οι διαπραγματευτές της Επιτροπής, με πρώτο και κύριο τον καλό μου φίλο Μισέλ 
Μπαρνιέ, είναι έτοιμοι να εργαστούν νυχθημερόν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία. Οφείλουμε στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις μας να διασφαλίσουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ομαλή και 
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ότι θα υπάρχει σταθερότητα και έπειτα απ’ αυτήν. Η Επιτροπή δεν θα σταθεί εμπόδιο σ’ αυτό.

ΜΙΑ ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Έως τις ευρωπαϊκές εκλογές και έως τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου του ερχό-
μενου έτους στη Ρουμανία πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Στο Σιμπίου θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες μας ότι, στα ουσιαστικά ζητήματα, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα 
για τον στόχο της Ένωσής μας. Οι λαοί της Ευρώπης δεν εκτιμούν την αβεβαιότητα και τους συγκεχυμένους 
στόχους. Επιθυμούν σαφείς κατευθύνσεις, απεχθάνονται το περίπου και τα ημίμετρα. Ας μην προσφέρουμε 
λοιπόν ημίμετρα στους Ευρωπαίους πολίτες.

Αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή ατζέντα στην πορεία προς το Σιμπίου.

Έως τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, πρέπει να κυρώσουμε τη συμφωνία εταιρικής σχέσης Ευρω-
παϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, για λόγους οικονομικούς αλλά και γεωπολιτικούς.

Έως τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, καθήκον μας είναι να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία επί της αρχής 
σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020.

Αν θέλουμε —και πρέπει να θέλουμε— να δώσουμε στους νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus που αξίζει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, θα 
πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά μ’ αυτό το κονδύλι όπως και για άλλα.

Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ερευνητές μας και στις νεοφυείς επιχειρήσεις μας 
για να αποτρέψουμε τη δραστική μείωση του αριθμού των ερευνητικών θέσεων λόγω έλλειψης κονδυλίων, 
θα πρέπει να καταλήξουμε σε απόφαση σχετικά με τον προϋπολογισμό πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε, χωρίς να στρατιωτικοποιηθούμε, τις αμυντικές δαπάνες μας στο εικοσαπλάσιο, 
θα πρέπει να το αποφασίσουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην Αφρική κατά 23 %, θα πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα.

Αρχηγοί κρατών, υπουργοί, ευρωβουλευτές και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων μού λένε διαρκώς ότι 
δεν γίνεται να αποφασίσουμε πριν τις εκλογές, σαν να ήταν οι εκλογές μια κρίση της δημοκρατίας. Δεν είναι. 
Στη δημοκρατία είναι φυσιολογικό να έχουμε εκλογές, είναι φυσιολογικό και επείγον να πάρουμε αποφάσεις 
πριν τις εκλογές, για να δείξουμε τον δρόμο σε εκείνους που πρόκειται να μας εκλέξουν.

Μέχρι την ερχόμενη χρονιά θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε περαιτέρω τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Μετά 
από μόλις είκοσι χρόνια ύπαρξης και σε πείσμα των καταστροφολόγων που μας συνόδευαν στην πορεία 
αυτή, το ευρώ έχει ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Είναι πλέον το δεύτερο νόμισμα στον κόσμο, το δεύτερο νόμισμα μετά το δολάριο. 60 χώρες έχουν συνδέσει 
το δικό τους νόμισμα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το ευρώ. Πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα, 
ώστε το ενιαίο νόμισμά μας να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στη διεθνή σκηνή.

Πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και 
δημιουργίας συγκροτημένων κεφαλαιαγορών υψηλής ρευστότητας. Πολυάριθμες προτάσεις της Επιτροπής 
στον τομέα αυτόν περιμένουν έγκριση.

Οφείλουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να καταβάλλουμε το 
80 % του αντιτίμου των εισαγωγών ενέργειας –που φθάνουν τα 300 δισ. ευρώ ετησίως– σε δολάρια ΗΠΑ, 
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όταν μόνο το 2 % των εισαγωγών αυτών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Και είναι αφύσικο και γελοίο 
να πληρώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες δολάρια αντί για ευρώ για να αγοράσουν ευρωπαϊκά αεροπλάνα. 
Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, πριν από το τέλος του έτους η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Το ευρώ πρέπει να γίνει το ενεργό εργαλείο της νέας ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας. Και για να γίνει αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τακτοποιήσουμε τα του 
οίκου μας, ενισχύοντας και εμβαθύνοντας την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση, όπως εξάλλου έχουμε 
ήδη αρχίσει να κάνουμε. Χωρίς μια συγκροτημένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, δεν θα έχουμε ισχυρά 
επιχειρήματα για να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η Ευρώπη και το ευρώ.

Εξάλλου, μέχρι τη σύνοδο του Σιμπίου, του Χέρμανσταντ, θα ήθελα να έχουμε επιτύχει απτή πρόοδο στην 
ενίσχυση της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να εκφραζόμαστε 
με μία μόνο φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι φυσιολογικό να σιωπά η Ευρώπη στο 
Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Γενεύη, αντί να καταδικάζει σε όλους 
τους τόνους τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, επειδή διαφωνεί ένα μόνο κράτος μέλος. 
Αναφέρω αυτό το παράδειγμα, αλλά θα μπορούσα να παραθέσω κι άλλα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή σάς προτείνει σήμερα και πάλι τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλει-
οψηφία για συγκεκριμένους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων. Θα επαναλάβω το μήνυμα που σας είχα 
παρουσιάσει αναλυτικά την περασμένη χρονιά. Θα υποβάλουμε προτάσεις για να μπορούμε να αποφασίζου-
με, σε συγκεκριμένους τομείς –όχι σε όλους– που αφορούν την εξωτερική πολιτική, με ειδική πλειοψηφία.

Η Συνθήκη που ισχύει σήμερα επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πάρει μια τέτοια απόφαση και θεω-
ρώ ότι ήρθε ο καιρός να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα γέφυρας της Συνθήκης της Λισαβόνας που 
ανοίγει τον δρόμο προς τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία – τη λησμονημένη «ωραία 
κοιμωμένη» της Συνθήκης.

Επ’ αυτού, πιστεύω επίσης ότι, για ορισμένα θέματα σχετικά με τη φορολογία, θα πρέπει να μπορούμε να 
αποφασίζουμε επίσης με ειδική πλειοψηφία.

Θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω, κύριε πρόεδρε, ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε όταν διαφωνούμε με 
προβληματίζει ολοένα και περισσότερο. Οι διάλογοι σε επιθετικό ύφος μεταξύ κυβερνήσεων, ενίοτε και 
θεσμικών οργάνων, γίνονται όλο και πιο συχνοί. Όμως οι επιθετικές και συχνά προσβλητικές φράσεις 
δεν βοηθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να προχωρήσει.

Αυτό που με ανησυχεί όμως δεν είναι μόνο το απαράδεκτο ύφος που χρησιμοποιούν οι πολιτικές δυνάμεις 
όταν συζητούν μεταξύ τους. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης 
και τους δημοσιογράφους, επιδιώκοντας να σταματήσουν κάθε διάλογο. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει 
ένας τόπος όπου η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαμφισβήτητη. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι γίνονται θύ-
ματα εκφοβισμού, επιθέσεων, ακόμα και δολοφονίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ελευθεροτυπία.

Σε όλα τα θέματα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες του συμβιβασμού. Η αναζήτηση 
συμβιβασμών δεν είναι αδυναμία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε τις πεποιθήσεις μας και δεν 
εμποδίζει τον ελεύθερο διάλογο που σέβεται τις απόψεις των άλλων.

Η Επιτροπή αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου. Συνεχίζουμε να 
ανησυχούμε για την πορεία του διαλόγου σε ορισμένα από τα κράτη μέλη μας. Το άρθρο 7 πρέπει να 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για το κράτος δικαίου.

Στο ζήτημα αυτό, οφείλω να πω ότι το έργο του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς για την προστασία του 
κράτους δικαίου είναι αξιοσημείωτο, αλλά συχνά, πολύ συχνά, μοναχικό. Ολόκληρη η Επιτροπή, όπως και 
εγώ προσωπικά, τον στηρίζουμε σταθερά.
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Υπάρχει όμως ένα σημείο στο οποίο δεν πρέπει και δεν μπορούμε να ανεχθούμε καμία παρέκκλιση: οι αποφά-
σεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου. Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και ο σεβασμός στις δικαστικές 
αποφάσεις δεν αποτελούν επιλογή αλλά υποχρέωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι,

και, για πολλούς από εσάς: αγαπητοί φίλοι,

Στην εισαγωγή αυτής της ομιλίας, που δεν είναι η τελευταία μου αλλά είναι η τελευταία ομιλία μου για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας μίλησα για την ιστορία – για τη μικρή ιστορία που αφορά τη θητεία 
αυτής της Επιτροπής και για τη μεγάλη ευρωπαϊκή Ιστορία.

Είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι για την Ευρώπη του σήμερα. Και θα είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι 
για την Ευρώπη του αύριο.

Έτσι γράφεται η Ιστορία: τα κοινοβούλια και οι επιτροπές αλλάζουν, η Ευρώπη παραμένει. Για να γίνει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αυτό που πρέπει να γίνει, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ορισμένα στοιχεία.

Θα ήθελα η Ευρώπη να κατεβεί από τις κερκίδες του παγκόσμιου σταδίου. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι 
απλώς θεατής, σχολιαστής των διεθνών γεγονότων. Οφείλει να είναι ένας εποικοδομητικός παράγοντας, 
διαμορφωτής, αρχιτέκτονας του αυριανού κόσμου.

Η Ευρώπη έχει μεγάλη ζήτηση σε όλον τον κόσμο. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πιεστική ζήτηση, η Ευρώπη 
θα πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή στη διεθνή σκηνή. Στη χορωδία των εθνών, η φωνή της Ευρώπης πρέπει 
να ξεχωρίζει, να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή, ώστε να ακούγεται και να υπολογίζεται. Η κ. Φεντερίκα 
Μογκερίνι έχει προωθήσει τη διπλωματική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά. Όμως δεν πρέπει να βυθιστούμε ποτέ ξανά στις ανακολουθίες των παράλληλων και ανταγωνιστικών 
εθνικών διπλωματιών. Η ευρωπαϊκή διπλωματία πρέπει να είναι μία και μόνη. Και η πολυμερής αλληλεγγύη 
μας πρέπει να είναι πλήρης.

Θα επιθυμούσα εφεξής να ενταθούν οι προσπάθειες για την προσέγγιση ανατολικής και δυτικής 
Ευρώπης. Ας θέσουμε τέρμα σ’ αυτό το θλιβερό θέαμα της ενδοευρωπαϊκής διαίρεσης. Η ήπειρός μας, αλλά 
και εκείνοι που έδωσαν τέλος στον ψυχρό πόλεμο, αξίζουν περισσότερα.

Θα επιθυμούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει εφεξής περισσότερο την κοινωνική της δι-
άσταση. Όσοι αγνοούν τις δικαιολογημένες προσδοκίες των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων 
θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών μας. Ας μετατρέψουμε τις προθέσεις της συνόδου του 
Γκέτεμποργκ σε κανόνες δικαίου.

Θα επιθυμούσα οι εκλογές του ερχόμενου έτους να αποτελέσουν μεγάλη στιγμή για την ευρωπαϊκή δημοκρα-
τία. Θα ήθελα να ανανεωθεί η εμπειρία των Spitzenkandidaten, των επικεφαλής των ψηφοδελτίων – αυτού 
του μικρού βήματος προόδου της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για μένα, η εμπειρία αυτή θα είναι ακόμα πιο 
αξιόλογη την ημέρα που θα έχουμε πραγματικά υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει για τις εκλογές του 2024.

Πέρα και πάνω απ’ όλα, θα ήθελα να πούμε όχι στον νοσηρό εθνικισμό και να πούμε ναι στον συνειδητο-
ποιημένο πατριωτισμό. Ας θυμόμαστε ότι ο πατριωτισμός του 21ου αιώνα έχει διπλή διάσταση: μια εθνική 
και μια ευρωπαϊκή, χωρίς η μία να αποκλείει την άλλη.
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2018 — ΟΠΩΣ ΈΚΦΩΝΗΘΗΚΈ

Ο Γάλλος φιλόσοφος Μπλεζ Πασκάλ είχε πει «αγαπώ τα πράγματα που πάνε μαζί». Για να παραμείνουν 
όρθιες στα δυο τους πόδια, οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βαδίσουν μαζί. Όποιος 
αγαπά την Ευρώπη πρέπει να αγαπά τις χώρες που την αποτελούν και όποιος αγαπά την πατρίδα του πρέπει 
και μπορεί να αγαπά την Ευρώπη. Ο πατριωτισμός είναι αρετή, ο τυφλός εθνικισμός είναι καταπιεστικό ψέμα 
και ύπουλο δηλητήριο.

Με μια λέξη: ας μείνουμε πιστοί σ’ αυτό που είμαστε.

Ας φυτέψουμε σήμερα δέντρα, κάτω από τη σκιά των οποίων θα μεγαλώνουν και θα αναπνέουν 
με ειρήνη τα δισέγγονά μας, απ’ όπου κι αν προέρχονται — από τον Βορρά, τον Νότο, τη Δύση 
ή την Ανατολή.

Πριν από μερικά χρόνια, και μάλιστα στην ίδια αυτή αίθουσα, σας είχα πει ότι η Ευρώπη ήταν η σπουδαιότερη 
υπόθεση της ζωής μου. Ναι, αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ την Ευρώπη.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
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