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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

EΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ 18ΗΣ–19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

Τo Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συμπληρώνει και ενισχύει τις προσπάθειες που βρίσκονται εν 
εξελίξει με σκοπό την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης 
σήμερα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την 
αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας θα αποφέρει καρπούς για ολόκληρες δεκαετίες. 

Η Επιτροπή έχει υποβάλει ευρύ φάσμα προτάσεων υπέρ της ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να εξασφαλισθεί η ταχεία θέσπιση και υλοποίηση των 
προτάσεων αυτών, ώστε τα θετικά τους αποτελέσματα να γίνουν αισθητά στην οικονομία το 
ταχύτερο δυνατό. 

Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, έχει επιτευχθεί ενθαρρυντική πρόοδος όσον αφορά ορισμένες 
πτυχές του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, όπως για παράδειγμα η αύξηση 
του κεφαλαίου της ΕΤΕπ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ πραγματοποιείται πρόοδος όσον 
αφορά την πιλοτική φάση των ομολόγων έργων. Ωστόσο, σε άλλους τομείς τα αποτελέσματα 
υπήρξαν απογοητευτικά, και η ισχυρή πολιτική βούληση που εξέφρασαν οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα μεταφρασθεί σε 
εντατικοποίηση των εργασιών, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα γρήγορα.  

Στην παρούσα έκθεση και το παράρτημά της πραγματοποιείται απολογισμός της προόδου που 
έχει επιτευχθεί και επισημαίνονται οι τομείς στους οποίους πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες 
ώστε να προωθηθεί με κάθε τρόπο η δημιουργία ευκαιριών υπέρ της ανάπτυξης. 

Προώθηση της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  
Επικρατεί ευρεία συναίνεση ως προς τις προτεραιότητες για τη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η έκδοση από το Συμβούλιο των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων για το 2012 θα πρέπει να ακολουθηθεί τώρα από αποφασιστική δράση 
σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Το νέο σύστημα της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης αποδεικνύει την αξία του, όμως δεν είναι πλήρες: 
η συμφωνία επί του λεγόμενου «διπτύχου» νομοθετικών μέτρων για την περαιτέρω 
ενίσχυση του δημοσιονομικού συντονισμού στη ζώνη του ευρώ παραμένει κορυφαία 
προτεραιότητα. Η επίτευξη προόδου σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την 
τραπεζική ένωση και, πιο μακροπρόθεσμα, οι εργασίες για την οικονομική και νομισματική 
ένωση θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και στη 
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για ανάπτυξη. 
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Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς  
Το τεράστιο δυναμικό της ενιαίας αγοράς ως κινητήριου μοχλού της ανάπτυξης δεν έχει 
ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως. Η πρόοδος όσον αφορά τις κύριες δράσεις της πρώτης Πράξης 
για την Ενιαία Αγορά υπήρξε ανομοιόμορφη. Η πρόσφατη έγκριση της νομοθεσίας στον 
τομέα της τυποποίησης αποτελεί θετικό βήμα. Οι συννομοθέτες θα πρέπει να επιδιώξουν 
την έγκριση βασικών προτάσεων σχετικά με το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια, τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων, τη λογιστική και την 
εναλλακτική επίλυση των διαφορών πριν από το τέλος του έτους, καθώς και την 
επίσπευση των εργασιών σε άλλους βασικούς τομείς – όπως οι δημόσιες συμβάσεις, τα 
επαγγελματικά προσόντα, η απόσπαση εργαζομένων, η φορολόγηση της ενέργειας και οι 
ηλεκτρονικές υπογραφές – όπου η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα υπολείπεται 
των προσδοκιών. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα μια περαιτέρω δέσμη νέων δράσεων με 
στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης σε μια δεύτερη Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Η 
Επιτροπή επιτάχυνε επίσης τις εργασίες της για την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, για την εξάλειψη των εναπομενόντων παράνομων περιορισμών στις εταιρικές 
δομές ή στα εταιρικά κεφάλαια και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα και καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν πλήρως στις 
εργασίες αυτές. 

Συνδέοντας την Ευρώπη 
Καθορίσαμε φιλόδοξες αλλά εφικτές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς και της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Από τις αποφάσεις και τα μέτρα που 
θέτουμε σήμερα σε εφαρμογή θα εξαρτηθεί πλέον εάν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους 
στόχους αυτούς. Η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα σχέδιο δράσης στο οποίο θα αναφέρει 
λεπτομερώς τι πρέπει να πράξει κάθε κράτος μέλος ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική 
αγορά ενέργειας. Το σχέδιο αυτό θα βασίζεται στις οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση 
που εκδόθηκαν πρόσφατα. Ομοίως, η ενδιάμεση επανεξέταση του ψηφιακού 
θεματολογίου, η οποία θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του έτους, θα επισημαίνει τους 
τομείς στους οποίους παραμένουν φραγμοί και στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση. 
Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει επίσης σημαντικά η επιτάχυνση των εργασιών 
σχετικά, αφενός, με την πρόταση της Επιτροπής για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
και, αφετέρου, με τις επικείμενες πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα δημιουργού και για τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Η επίτευξη φιλόδοξης συμφωνίας σχετικά με τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα στείλει σαφές μήνυμα όσον αφορά την πρόθεση 
πραγματοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, των ψηφιακών 
υποδομών και των μεταφορών. 

∆ημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη  
Η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τους προσεχείς μήνες έκθεση σχετικά με τη σημαντική 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την έξυπνη νομοθεσία και θα επιδιώξει την 
περαιτέρω μείωση του κανονιστικού φόρτου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Στις αρχές του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρώτη έκθεση προόδου και 
έναν πίνακα επιδόσεων σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με σκοπό την 
προσαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στις ανάγκες των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. 

Οικοδόμηση μιας ένωσης καινοτομίας  
Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η 
Επιτροπή εξήγησε με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και 
υπέβαλε πρόταση για μια φιλόδοξη στρατηγική σχετικά με τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής. Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις προτάσεις για τα προγράμματα «Ορίζων 
2020» και «Cosme» στο πλαίσιο του προσεχούς Π∆Π θα δώσει μια πολύτιμη ώθηση στις 
δραστηριότητες των ερευνητών και των ΜΜΕ. Οι δράσεις που προσδιορίζονται στην 
εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, την οποία εκπόνησε πρόσφατα η Επιτροπή, θα 
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βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα και θα διευκολύνουν τις 
επενδύσεις στα αρχικά στάδια των νέων τεχνολογιών. 

Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
Η χρηματοδοτική δέσμη των 120 δισεκ. ευρώ που προβλέπεται στο Σύμφωνο για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση παρέχει μεγάλες δυνατότητες, λειτουργώντας ως 
καταλύτης για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει 
πλέον συμφωνηθεί: το 90% θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2013 το αργότερο. Το 
δανειοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 θα αντανακλά την αυξανόμενη ικανότητα 
δανειοδότησης. Τα πρώτα ομόλογα έργων της ΕΕ θα εκδοθούν κατά τους προσεχείς μήνες 
εν αναμονή της υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας Επιτροπής-ΕΤΕπ στο τέλος του 
Οκτωβρίου. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ έχει ήδη εγκρίνει μια σειρά έργων. Η 
Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τον αναπρογραμματισμό και την 
επιτάχυνση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν εφέτος για τον προϋπολογισμό του 2013 
και για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποτελέσουν τη λυδία λίθο για τη 
δέσμευση όλων μας να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η 
Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της επαρκείς πιστώσεις πληρωμών ώστε να ικανοποιήσει τις 
αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται τώρα από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για νομικές 
υποχρεώσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν, και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των 
πληρωμών δεν θα συμβάλουν στην επαναφορά της ανάπτυξης και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στην οικονομία μας. 

Φορολογική πολιτική στην υπηρεσία της ανάπτυξης 
Η Επιτροπή υπέβαλε σειρά προτάσεων – για παράδειγμα, σχετικά με την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τις αποταμιεύσεις, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, τη φορολόγηση της ενέργειας και τις εντολές 
διαπραγμάτευσης συμφωνίας με τρίτες χώρες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από 
τις αποταμιεύσεις – οι οποίες, όταν εγκριθούν, θα συμβάλουν στην αύξηση των δημοσίων 
εσόδων και θα προσφέρουν ευκαιρίες για τόνωση της ανάπτυξης και ενίσχυση της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ωστόσο, η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο υπήρξε μέχρι τώρα ανεπαρκής. Η Επιτροπή επιδιώκει την ανανέωση 
της δέσμευσης υπέρ των προσπαθειών για την επίτευξη προόδου στον τομέα αυτόν, 
μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλία για τους 
φορολογικούς παραδείσους και πρόκειται να εκδοθεί κατά τους προσεχείς μήνες. Μόλις 
κρίνει ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, η Επιτροπή θα υποβάλει 
πρόταση για απόφαση έγκρισης. 

∆ημιουργία θέσεων εργασίας και μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας 
Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να 
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις λόγω της υψηλής ανεργίας και 
των δημογραφικών αλλαγών. Το πλαίσιο προόδου έχει δημιουργηθεί – το ζήτημα τώρα 
είναι η εφαρμογή του. Η Επιτροπή δρομολόγησε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την 
απασχόληση, στην οποία προσδιορίζει τα βασικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, για την αποκατάσταση της δυναμικής της αγοράς εργασίας και για την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΕ, και συνιστά την επιτάχυνση των εργασιών σχετικά με 
τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει 
δρομολογηθεί η μεταρρύθμιση του EURES ώστε το σύστημα αυτό να μετατραπεί σε μια 
πραγματική πλατφόρμα προσλήψεων και εξεύρεσης εργασίας, και η Επιτροπή θα εκδώσει 
σύντομα ανακοίνωση με θέμα τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης και δέσμη μέτρων για 
την απασχόληση των νέων, η οποία θα στηρίζεται στην πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους 
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νέους» και θα περιλαμβάνει προτάσεις για μια «Εγγύηση για τη νεολαία». Οι εργασίες 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των αποσπασμένων 
εργαζομένων θα πρέπει να επιταχυνθούν. 

Αξιοποίηση του δυναμικού του εμπορίου 
Πραγματοποιείται πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με διάφορους διεθνείς 
εταίρους. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με το Περού και την Κολομβία, ενώ είναι πολύ 
πιθανή και η οριστικοποίηση συμφωνιών με τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά έως το τέλος 
του έτους. Η Επιτροπή έχει προτείνει οδηγίες διαπραγμάτευσης για μια συμφωνία με την 
Ιαπωνία, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία, όπου χρειάζεται να δοθεί νέα 
ώθηση. Οι εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την πρόσβαση στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να επισπευσθούν. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σε όλους αυτούς τους τομείς, η επιτυχία του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση θα απαιτήσει μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της και καλεί: 

 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει τον επιτακτικό χαρακτήρα της επίτευξης 
αποτελεσμάτων σε κάθε πτυχή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση,  

 τα κράτη μέλη να συνεχίσουν με τόλμη και αποφασιστικότητα τις προσπάθειες 
μεταρρύθμισης, με βάση τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που συμφωνήθηκαν τον 
Ιούλιο του 2012, και  

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επισπεύσουν την έγκριση εκείνων 
των προτάσεων που δημιουργούν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. 

 



Εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση:  
Ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στο επίπεδο των κρατών μελών 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Στρατηγική «Ευρώπη 
2020» 

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή 
τον Μάιο, εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 
και εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο. 

Εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις με μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα και με την κατάρτιση των προϋπολογισμών για το 
2013.  

Τον Νοέμβριο η Επιτροπή θα εκδώσει την Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης για το 2013.  

 

Νέα εργαλεία για την 
οικονομική 
διακυβέρνηση και την 
αμοιβαία πίεση μεταξύ 
των εταίρων 

Τον Δεκέμβριο του 2011, θα τεθεί σε ισχύ νέα σειρά κανόνων 
διακυβέρνησης που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον 
Ιανουάριο του 2012.  

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη έκθεση σχετικά με τον 
μηχανισμό προειδοποίησης, μετά την οποία ακολούθησαν 
εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 12 χώρες. Το θέμα των 
ανισορροπιών αντιμετωπίζεται με ειδικές ανά χώρα συστάσεις. 

Οι νέοι κανόνες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013.  

 
Εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η 
έκθεση σχετικά με τον μηχανισμό προειδοποίησης για το 2013 θα 
υποβληθεί τον Νοέμβριο μαζί με την Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης. 

 

«Δίπτυχο» 
κανονισμών 

Τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε δύο επιπλέον 
κανονισμούς για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας και 
του δημοσιονομικού συντονισμού σε όλα τα κράτη μέλη της 
ζώνης του ευρώ («δίπτυχο»). 

Διεξαγωγή τριμερών συζητήσεων. Είναι αναγκαίο να υπάρξει 
συμφωνία επειγόντως. 
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ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

  
Η μέχρι σήμερα πρόοδος 

 

 
Επόμενα στάδια 

Πράξη Ι για την ενιαία 
αγορά 
 

Η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για το σύνολο των βασικών 
δράσεων της Πράξης Ι για την Ενιαία Αγορά: 
 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης 
 
Ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων 
Ταμεία κοινωνικών επενδύσεων 
Απλούστευση των λογιστικών οδηγιών 
Εναλλακτική επίλυση των διαφορών 
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Ε 
 
Οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δημόσιες συμβάσεις 
Απόσπαση εργαζομένων 
Ηλεκτρονικές υπογραφές 
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ και τις τηλεπικοινωνίες 

 
 
 
Έγκριση τον Οκτώβριο του 2012. 
 
Ενδεχομένως συμφωνία έως το τέλος του 2012. 
 
 
 
 
 
 
Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να 
επισπευσθεί. 

Πράξη II για την Ενιαία 
Αγορά: 
 

Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε τη δεύτερη 
Πράξη για την Ενιαία Αγορά, στην οποία προσδιορίζει 12 
περαιτέρω βασικές δράσεις υπέρ της ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις, έως την άνοιξη του 2013, με 
σκοπό την έγκρισή τους έως την άνοιξη του 2014. 
 

Διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς 
 

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση σχετικά με 
τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. 

Εργασίες παρακολούθησης για τα μέτρα που αποβλέπουν στην 
επίσπευση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, στην ενίσχυση της 
εφαρμογής, καθώς και στην παρακολούθηση και τον καθορισμό 
διορθωτικών μέτρων. 

Οδηγία για τις 
υπηρεσίες 

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. 
 

Οι εργασίες παρακολούθησης για την εφαρμογή της οδηγίας θα 
συνεχιστούν, μεταξύ άλλων με διαδικασίες επί παραβάσει, αξιολόγηση 
από ομοτίμους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Εμβληματική 
πρωτοβουλία 
«Ψηφιακό 
θεματολόγιο» 
 

Σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου, μεταξύ 
άλλων με προτάσεις σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων 
και την ευρωπαϊκή πολιτική ραδιοφάσματος. 

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ενδιάμεση επανεξέταση έως το τέλος του έτους, στην 
οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τι απομένει ακόμη να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 
 

Ηλεκτρονικές 
υπογραφές και 
ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού τον Ιούνιο του 2012. Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να επισπευσθεί. 

Εκσυγχρονισμός 
του καθεστώτος για 
τα δικαιώματα 
δημιουργού 
 

Η οδηγία για τα ορφανά έργα εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Η 
Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για τη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων. Το 2011, δημοσιεύθηκε Πράσινη Βίβλος σχετικά με την 
επιγραμμική διανομή των οπτικοακουστικών έργων. 
 

Η νομοθετική διαδικασία για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πρέπει να 
επισπευσθεί. Έως το τέλος του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις ως 
συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο. 
 

Ηλεκτρονική 
έκδοση τιμολογίων  

Προσδιορίζονται ως βασική δράση στην Πράξη ΙΙ για την Ενιαία Αγορά. 
 

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση έως την άνοιξη του 2013. 

Επενδύσεις σε 
ψηφιακή 
υποδομή/ευρυζω-
νικά δίκτυα 
 
 
 
 
 
 

Τον Ιούνιο, εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση 
των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημόσια χρηματοδότηση των 
ευρυζωνικών δικτύων.  
 
 

 
Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης κανονιστικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα. 
 
 
 
 
Η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για μια Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για την υποστήριξη των επενδύσεων στα δίκτυα και τις υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών σε καίριας σημασίας τομείς ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. 

Κατά τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα υποβάλει αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση των ευρυζωνικών 
δικτύων. Όπως ανακοινώθηκε στην Πράξη ΙΙ για την Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή θα 
υποβάλει, στις αρχές του 2013, νομοθετική πρόταση για τη μείωση του κόστους 
της εγκατάστασης των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας.  
 
 
Το 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει συστάσεις σχετικά με την άνευ διακρίσεων 
μεταχείριση και τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους για ρυθμιζόμενες τιμές 
χονδρικής για την πρόσβαση σε δίκτυο, με σκοπό την προώθηση της ισοδύναμης 
πρόσβασης, της συνοχής και της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 

 
Το 2012, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί φιλόδοξη συμφωνία σχετικά με το επίπεδο 
της στήριξης για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Έξυπνη νομοθεσία 

 

Η μείωση του κανονιστικού φόρτου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
την Επιτροπή και βρίσκεται στο επίκεντρο του θεματολογίου της 
«έξυπνης νομοθεσίας», όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση του 
2010 για την «έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ»  

 

Η Επιτροπή θα υποβάλει, έως το τέλος του 2012, ανακοίνωση 
για τον απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί σε σχέση 
με τα μέτρα και τους στόχους που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση του 2010, καθώς και για την περιγραφή των 
μελλοντικών εργασιών.  

 

Διοικητικός φόρτος 

 

Η Επιτροπή πρότεινε μέτρα τα οποία, εάν εγκριθούν, θα μειώσουν 
τον διοικητικό φόρτο κατά 30% περίπου.  

 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να ενεργήσουν 
γρήγορα για να εγκρίνουν τα εναπομένοντα μέτρα, ώστε να 
μειωθεί επιπλέον ο φόρτος κατά 5,5% σε σχέση με τον αρχικό 
στόχο μείωσης κατά 25%.  

 

Στην προσεχή ανακοίνωση, η Επιτροπή θα παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής της 
δημόσιας διαβούλευσης και την τελική έκβαση του 
προγράμματος για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 

 

ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 

 

 

 

Η Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση για την κατάρτιση καταλόγου 
με τις δέκα περισσότερο επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ, 
σε σχέση με τις οποίες η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την 
επίτευξη απλούστευσης.  

Στις αρχές του 2013, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση 
προόδου σχετικά με την πολιτική μείωσης του κανονιστικού 
φόρτου για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνεται πίνακας ελέγχου σχετικά με τις 
απαλλαγές και τα ηπιότερα καθεστώτα για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας 

 

Διεξάγονται εργασίες με σκοπό να εντοπιστούν τα εμπόδια για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 2014. 

 

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει λεπτομερή έκθεση 
για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στην οποία 
θα εξετάζονται ιδίως τα κυριότερα εμπόδια για την ολοκλήρωσή 
της έως το 2014, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Η ανακοίνωση θα περιλαμβάνει ειδικές ανά χώρα 
αναλύσεις και σχέδιο δράσης με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. 

 

Επενδύσεις στην ενεργειακή 
υποδομή 

 

Η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για μια Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την υποστήριξη των επενδύσεων στις 
κυριότερες ενεργειακές υποδομές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

 

Είναι αναγκαίο να επιτευχθεί φιλόδοξη συμφωνία σχετικά με το 
επίπεδο της στήριξης για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» έως το τέλος του 2012. 

 

Ενεργειακή απόδοση Οι οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 
2012 και θα τεθούν σε ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2012.  

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τους εθνικούς στόχους 
τους, έως τις 30 Απριλίου 2013, και να υποβάλουν τις πρώτες 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων 
ενεργειακής απόδοσης έως το τέλος του 2013. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας 
 

Τον Ιούλιο του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Μια 
ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία 
και ανάπτυξη».  
 

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κυριότερους 
ενδιαφερόμενους φορείς, πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
τονώσουν τις επενδύσεις και να ενθαρρύνουν τον εθνικό 
ανταγωνισμό, να βελτιστοποιήσουν τη διακρατική συνεργασία 
μέσω ερευνητικών υποδομών, να διευκολύνουν την 
κινητικότητα των ερευνητών, να αντιμετωπίσουν τα θέματα 
που αφορούν τα δύο φύλα και να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στις επιστημονικές γνώσεις. 
 

Επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας 
 

Ως μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η 
Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία «Ορίζων 2020» και ένα ειδικό 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 
(COSME) με σκοπό την παροχή δημόσιας στήριξης για την έρευνα, τη 
μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. 
 

Έως το τέλος του 2012, πρέπει να έχει επιτευχθεί φιλόδοξη 
συμφωνία για την πρωτοβουλία Ορίζων 2020 και το COSME. 
 

Βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής 
 

Η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής, τον Ιούνιο του 2012, για την οποία το 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα του Οκτωβρίου εξέφρασε ευνοϊκή 
γνώμη στα συμπεράσματά του. 
 

Η εφαρμογή της στρατηγικής θα απαιτήσει σημαντικές 
προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Συγκρότηση 
ομάδας υψηλού επιπέδου. 

Εκσυγχρονισμός της 
βιομηχανικής πολιτικής 

 

Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την επανεξέταση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ με σκοπό να 
βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να διατηρήσουν το τεχνολογικό 
τους προβάδισμα και να διευκολύνει τις επενδύσεις στα πρώιμα 
στάδια των νέων βασικών τεχνολογιών.  

Οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση πρέπει να 
εφαρμοστούν άμεσα, μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών ομάδων 
δράσης που έχουν δημιουργηθεί σε τομείς προτεραιότητας. 

Προστασία του ενιαίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το ενιαίο 
καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών εξετάζεται από το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. 

 

Έως το τέλος του 2012, πρέπει να έχει επιτευχθεί η συμφωνία 
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 
καταστεί δυνατή η καταχώριση του πρώτου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ έως την άνοιξη του 2014. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Αύξηση του κεφαλαίου της 
ΕΤΕπ  
 

Έως το τέλος του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ θα αποφασίσει να 
αυξήσει το κεφάλαιο της τράπεζας κατά 10 δισεκατ. ευρώ.  
 

Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 πρέπει να 
αντανακλά την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητάς της κατά 60 
δισεκατ. περίπου ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του νέου μηχανισμού για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ΕΤΕπ πρέπει να αυξήσει τις 
δραστηριότητές της στον τομέα της παροχής τεχνικών και οικονομικών 
συμβουλών, ώστε να συμβάλει στην πραγματοποίηση έργων και να 
επισπεύσει τις εκταμιεύσεις και τις πραγματικές επενδύσεις.  
 

Πιλοτικό σχέδιο για τη 
χρηματοδότηση έργων 
 

Το 2012, εγκρίθηκε η έκδοση ομολόγων έργου ύψους 100 εκατ. ευρώ στον 
τομέα των μεταφορών που θα μπορούσαν να παραγάγουν επενδύσεις της 
τάξεως των 1,5-2 δισεκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ προετοίμασε σειρά έργων. 
 

Έως το τέλος του Οκτωβρίου, θα υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα πρώτα ομόλογα έργου θα 
δρομολογηθούν αμέσως μετά. Το 2013, θα κινητοποιηθεί πρόσθετο 
κονδύλιο ύψους 130 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ για τις μεταφορές, 
20 εκατ. ευρώ για τις ΤΠΕ και 10 εκατ. για την ενέργεια). 
 

Ο αναπρογραμματισμός και η 
επίσπευση των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΕ. 
 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να αναπρογραμματίσει τα 
διαρθρωτικά κεφάλαια, ώστε να στηρίξει τις προτεραιότητες στον τομέα της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και να επιταχύνει την εκταμίευσή τους. 
 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εντοπίσουν τις περαιτέρω δυνατότητες για 
τον αναπρογραμματισμό και την κινητοποίηση των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης. 
 

Προϋπολογισμός 2013 
 

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον 2013 
επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης το 
2013.  
 

Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδότησης 
απαιτείται επαρκές επίπεδο στήριξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
2013, ο οποίος θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον 
Νοέμβριο. 
 
Τα κεφάλαια που θα διατεθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη 
υποδομών προτεραιότητας (50%), για την έρευνα, την καινοτομία, τις 
ΜΜΕ και τις υπηρεσίες ΤΠ (25%), καθώς και για τα μέτρα που αφορούν 
την αγορά εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική ένταξη 
(25%). 
 

Πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020 

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα προγράμματα του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη 
και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ. 

Έως το τέλος του 2012, πρέπει να επιτευχθεί φιλόδοξη συμφωνία 
σχετικά με το επίπεδο της στήριξης που θα παρασχεθεί στα 
προγράμματα για την τόνωση της ανάπτυξης. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  
Η μέχρι σήμερα πρόοδος 

 

 
Επόμενα στάδια 

Φορολόγηση 
εισοδημάτων από 
αποταμιεύσεις 
 

Τον Νοέμβριο του 2008 και τον Ιούλιο του 2011, αντίστοιχα, η 
Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 
για τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και την 
αναθεώρηση των φορολογικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. 
 

Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να 
επισπευσθεί. 
 

Φορολόγηση της 
ενέργειας 
 

Τον Απρίλιο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τη 
φορολόγηση της ενέργειας. 
 

Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να 
επισπευσθεί. 
 

Κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ) 
 

Τον Μάρτιο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για τη 
δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ). 

Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να 
επισπευσθεί. 
 
 

Φορολογική απάτη και 
φοροδιαφυγή 
 

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά με 
συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης της φορολογικής απάτης και 
της φοροδιαφυγής. 
 

Έως το τέλος του 2012, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει 
πρόταση σχεδίου δράσης στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικά 
μέτρα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα, 
συγχρόνως με μια πρωτοβουλία για τους φορολογικούς 
παραδείσους και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Το 
σχέδιο δράσης θα προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας και θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη της υφιστάμενης πολιτικής στον τομέα της χρηστής 
διακυβέρνησης.  
 

Φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών 

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την 
φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.  
 

Μόλις εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, η Επιτροπή είναι έτοιμη 
να προχωρήσει με τα κράτη μέλη που είναι διατεθειμένα να 
συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Πολιτική απασχόλησης Τον Απρίλιο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση καθορίζοντας τα κυριότερα μέτρα 
για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την 
αποκατάσταση της δυναμικότητας των αγορών εργασίας και την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΕ. 

Άμεση εφαρμογή των μέτρων. 

 

Η ανεργία των νέων 

 

Το 2011, η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες 
για τους νέους» δημιουργώντας ομάδες δράσης για την 
κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ με σκοπό την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη των ΜΜΕ. 
Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τη 
νεολαία. 

Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για δέσμη μέτρων υπέρ της 
απασχόλησης των νέων με σκοπό τον απολογισμό της προόδου. Η δέσμη αυτή θα 
περιλαμβάνει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις εγγυήσεις για τη 
νεολαία και το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με το ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους άσκησης.  

 

Εκπαίδευση και δεξιότητες 

 

Πραγματοποιούνται εργασίες διάγνωσης για την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες. Έχει αρχίσει η μεταρρύθμιση του συστήματος 
EURES για τον μετασχηματισμό του εργαλείου αυτού σε μια 
πραγματική πλατφόρμα προσλήψεων και εύρεσης εργασίας. 

Έως το τέλος του 2012, η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τον 
ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, στην οποία θα γίνεται απολογισμός 
της σημερινής κατάστασης στον τομέα των δεξιοτήτων και θα προτείνονται 
κατευθύνσεις για τις μελλοντικές εργασίες. Η πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση του EURES θα αποτελέσει μέρος της δέσμης των μέτρων υπέρ της 
απασχόλησης των νέων. 

Δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 

 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Κυπριακή Προεδρία για τη 
διαφύλαξη των διασυνοριακών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να κινήσει εκ νέου 
τη διαδικασία. 

Επίσπευση των εργασιών. 

 

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι 

 

Τον Μάρτιο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με 
τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. 

Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να επισπευσθεί. 

[Νομοθετικώς κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα] 

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Η νομοθετική διαδικασία εμφανίζει καθυστέρηση και πρέπει να επισπευσθεί. 
Συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των σχετικών 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων. 

Οι μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) επεξεργάζεται 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την παράταση του 
επαγγελματικού βίου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, οι 
οποίες αναμένεται να εγκριθούν τον Οκτώβριο. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πολυμερούς εποπτείας, το 2013 η ΕΚΠ και η 
Επιτροπή Απασχόλησης θα προβούν από κοινού σε θεματική αξιολόγηση σχετικά με 
την παράταση του ενεργού βίου. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
  

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 
 

 
Επόμενα στάδια 

Συμφωνίες στον τομέα του 
εμπορίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τον Ιούνιο του 2012 υπεγράφη συμφωνία εμπορίου με το Περού και 
την Κολομβία.  
 
Οι διαπραγματεύσεις για συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία 
με τον Καναδά έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. 
 
Οι διαπραγματεύσεις με τη Σιγκαπούρη πλησιάζουν στην τελική 
φάση. 
 
Οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία συνεχίζονται. 
 
 
 
Τον Ιούλιο, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με 
διαπραγματευτικές οδηγίες για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Ιαπωνία. 
 
Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με το πιθανό πεδίο εφαρμογής ΣΕΣ με τις 
ΗΠΑ. 
  
Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σφαιρικής και σε βάθος 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας 
ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011. Η τεχνική μονογράφηση 
της εν λόγω συμφωνίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012.  
 
Τον Δεκέμβριο του 2011, εγκρίθηκαν οι διαπραγματευτικές οδηγίες 
για τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την 
Τυνησία. 
 
 
 
 

Απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά τους προσεχείς 
μήνες. 
 
Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά τους προσεχείς 
μήνες. 
 
Συνέχιση των διαπραγματεύσεων – απαιτείται μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από την Ινδία για την ταχεία σύναψη της 
συμφωνίας. 
 
Επίσπευση των εργασιών των κρατών μελών για την έκδοση 
διαπραγματευτικών οδηγιών. 
 
 
Έγκριση της έκθεσης έως το τέλος του 2012. 
 
 
 
Ολοκλήρωση των περαιτέρω ενεργειών τεχνικού χαρακτήρα 
(μετάφραση) για την υπογραφή, έως το τέλος του 2012.  
 
 
 
Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις αμέσως 
μόλις ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες και 
ανάλογα με τη βούληση των εταίρων. 
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 Διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία. 
 
Η Επιτροπή άρχισε την προπαρασκευαστική διαδικασία για τις 
διαπραγματεύσεις με την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ιορδανία τον 
Μάρτιο του 2012.  
 
Τον Δεκέμβριο του 2011, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή 
να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία και τη Μολδαβία για τη 
σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών 
και, τον Φεβρουάριο του 2012, με την Αρμενία. 

Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν. 

 

Πρόσβαση στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων 
τρίτων χωρών 

Τον Μάρτιο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών.  

Η νομοθετική διαδικασία πρέπει να επισπευσθεί. 
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