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Κύριε Πρόεδρε,  
 
Όπως θα πω σήµερα στην οµιλία µου για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο. Η οικονοµική κρίση 
συνεχίζεται, και ο δρόµος της ανάκαµψης αποδεικνύεται µακρύς και δύσκολος για τους πολίτες 
µας. Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης προχωράει ακόµα µε αργό ρυθµό καθώς η οικονοµική 
ανάπτυξη προσπαθεί µε δυσκολία να υλοποιηθεί σε διάφορες περιοχές. Το δηµόσιο χρέος 
παραµένει δυσβάσταχτο, και απειλεί να αποτελέσει φραγή τόσο στη βραχυπρόθεσµη όσο και στη 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, εκτός αν αντιµετωπιστεί επειγόντως και µε αποφασιστικότητα. 
Πολλά από τα επιτεύγµατα που είδαµε µε περηφάνεια να πραγµατοποιούνται, όπως το ευρώ και 
ο χώρος Σένγκεν της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, ευρίσκονται υπό πίεση. Μπροστά σε 
µια τέτοια κατάσταση, ήρθε η ώρα όλες οι δυνάµεις που πιστεύουν στην Ευρώπη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσφέρουν τη στήριξή τους στο 
ευρωπαϊκό µας όραµα και να αποδείξουν ότι κλειδί σε αυτές τις προκλήσεις είναι η απόλυτη 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 
Όλοι γνωρίζουµε ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιµετωπίζει αυτή η γενιά. Αποκαθιστώντας την ανάπτυξη και την εµπιστοσύνη θα 
αποκτήσουµε τα µέσα για να διατηρήσουµε το µοναδικό κοινωνικό µοντέλο της ΕΕ και να 
στηρίξουµε τις ελπίδες των πολιτών µας. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου η Επιτροπή 
ετοιµάζει το πρόγραµµα εργασίας της για το 2012. Πρόκειται να είναι ένα πρόγραµµα σκληρής 
εργασίας και αποτελεσµάτων µε στόχο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και οι µεταρρυθµίσεις που 
απαιτεί το κοινό αίσθηµα προτεραιότητας και σπουδής. Τα θεµέλια που θέσαµε τα τελευταία έτη 
θα χρησιµοποιηθούν ως εφαλτήριο για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Το πρόγραµµα θα διαρθρωθεί πάνω σε ορισµένα βασικά θέµατα: 
 

• Οικοδόµηση µιας Ένωσης σταθερότητας και υπευθυνότητας 
• Οικοδόµηση µιας Ένωσης αλληλεγγύης και ανάπτυξης 
• Μια ουσιαστική φωνή της ΕΕ στον ευρύτερο κόσµο 

 
Το έργο που έχουµε αναλάβει µαζί τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύει µια άνευ προηγουµένου 
ανανέωση του οικονοµικού ιστού της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό εξάµηνο και η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης έχουν ανανεώσει εκ βάθρων την ικανότητά µας να επιτυγχάνουµε πραγµατικό 
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συντονισµό. ∆ηµιουργούµε µια νέα γενεά κανονιστικών ρυθµίσεων για ένα ισχυρό και υγιή 
δηµοσιονοµικό τοµέα. Χάρη στη µεγιστοποίηση της επιρροής της ενιαίας αγοράς θα 
αξιοποιήσουµε τις αυριανές πηγές για ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε όλους 
αυτούς τους τοµείς, η Επιτροπή υπέβαλε φέτος σηµαντικές νέες προτάσεις, και κατά τις 
επόµενες εβδοµάδες θα ακολουθήσουν και άλλες, σε βασικούς τοµείς χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, όπως των παραγώγων και των οίκων διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας, που 
θα καταστήσουν ευκολότερη τη λειτουργία των ΜΜΕ, καθώς και στην ενέργεια και τις 
υπεύθυνες επιχειρήσεις. Επί πλέον, θα προτείνουµε ένα σηµαντικό πρόγραµµα που θα 
περιλαµβάνει τοµεακά προγράµµατα και νοµοθετικές πράξεις προς εφαρµογή ενός σύγχρονου 
προϋπολογισµού για την Ευρώπη. Κάθε πρόταση θα εκπονηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνει τον στόχο της προστιθέµενης αξίας για την ΕΕ. Η συµφωνία όσον αφορά αυτή τη 
δέσµη µέτρων θα πρέπει να είναι βασικό µέληµα στο πρόγραµµά µας.  
 
Το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 είναι η πρώτη µας ευκαιρία να θέσουµε σε 
εφαρµογή τη νέα συµφωνία-πλαίσιο σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας. Ο διαρθρωµένος 
διάλογος µεταξύ των δύο οργάνων αποτελεί απτή έκφραση της ειδικής εταιρικής µας σχέσης. 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ολοκληρωµένη έκθεση της διάσκεψης των προέδρων 
των επιτροπών, την οποία η Επιτροπή εξετάζει µε προσοχή ως µέρος της διαδικασίας 
προπαρασκευής. Παράλληλα µε το ψήφισµα της 6ης Ιουλίου του ΕΚ που θεσπίστηκε από πολύ 
µεγάλη πλειοψηφία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει 
τους φιλόδοξους στόχους που έχει το Κοινοβούλιο για την ΕΕ. Αρχίζοντας µε την οµιλία για την 
Κατάσταση της Ένωσης που εκφωνείται σήµερα, ο διαρθρωµένος διάλογος θα ενταθεί κατά τις 
προσεχείς εβδοµάδες και θα καταλήξει στην έγκριση του προγράµµατος εργασίας στις 15 
Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο, η παρούσα επιστολή προβάλλει τα κύρια 
στοιχεία που διέπουν την προετοιµασία του προγράµµατος εργασίας, και θα τροφοδοτήσει το 
διάλογό µας.  Μερικά από τα βασικά στοιχεία τονίζονται µε κουκίδες που καταδεικνύουν τη 
µελλοντική τους εξέλιξη σε προτάσεις, χωρίς όµως αυτά να αποτελούν τον οριστικό ή πλήρη 
κατάλογο. Αναµένω µε ανυποµονησία τη σύσκεψη των προέδρων των επιτροπών µε το σώµα 
των επιτρόπων στις 12 Οκτωβρίου. Η περσινή σύσκεψη απέδειξε πως το βήµα αυτό µπορεί να 
αποτελέσει ισχυρή βάση για να δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα κοινού σκοπού. 
 

*** 
 
Μια Ένωση σταθερότητας και υπευθυνότητας: Ένα µακροοικονοµικό πλαίσιο και ένα 
πλαίσιο διακυβέρνησης που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη 
 
Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα χρηστό κύκλο στην ευρωπαϊκή οικονοµική διαχείριση 
εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών µε 
εκείνες της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό εξάµηνο, η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και η 
εσωτερίκευση της καθοδήγησης της ΕΕ στη χάραξη εσωτερικής πολιτικής έχουν επιφέρει 
ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται αποτελεσµατικός συντονισµός 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της δηµιουργίας ισχυρών δοµών για 
την οικονοµική διακυβέρνηση και τη χρηµατοοικονοµική εποπτεία, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη τόσο των πολιτών όσο και των αγορών. Η ΕΕ µε την ενιαία 
αγορά της συνιστά ένα πελώριο δυναµικό ανάπτυξης που πρέπει να υποστηριχθεί.   
 
Πρέπει να παρακάµψουµε τη στροφή, να µεταθέσουµε το επίκεντρο της προσοχής µας από τη 
διαχείριση της κρίσης στο µοντέλο ανάπτυξης του µέλλοντος, σύµφωνα µε τη στρατηγική µας 
για την Ευρώπη του 2020. Πρέπει να αποδείξουµε ότι τα βήµατα που έχουµε κάνει µέχρις εδώ 
θα µας οδηγήσουν και πάρα πέρα, στην εφαρµογή των πράξεων, και ότι έχουν συµβάλει στην 



 3

αλλαγή της ζωής των πολιτών µας. Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας 
της Επιτροπής για το 2012 θα περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
 

• ∆εύτερη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
• Συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαµήνου προς κάθε κράτος µέλος, στις οποίες θα 

περιλαµβάνεται η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
• Αντιµετώπιση της πρόκλησης των φορολογικών παραδείσων 

 
Ένα από τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία της Ένωσης για τη στήριξη της οικονοµίας είναι ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ. Μετά την γενική πρόταση του Ιουνίου για το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο, η Επιτροπή θα υποβάλει, το φθινόπωρο, τα προγράµµατα και τις νοµοθετικές πράξεις 
ανά συγκεκριµένο τοµέα, θέττοντας σε εφαρµογή ένα σύγχρονο προϋπολογισµό για την Ευρώπη. 
Κάθε πρόταση θα εκπονηθεί µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνει τον στόχο µας της προστιθέµενης 
αξίας για την ΕΕ, ενώ παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην παράµετρο της 
απλούστευσης. Η συµφωνία σε αυτή τη δέσµη µέτρων θα πρέπει να είναι βασικό µέληµα στο 
πρόγραµµά µας αν θέλουµε να επιτύχουµε τους στόχους µας κατά το επόµενο έτος. 
 
Μια Ένωση ανάπτυξης και αλληλεγγύης 
 
Μια ενιαία αγορά για την ανάπτυξη 
 
Η ενιαία αγορά πρέπει να διατηρηθεί σε βαθµό καταλληλότητας ανάλογο προς τον σκοπό της, 
κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία για να εξασφαλιστεί βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ευρώπη. Πρέπει να επιστρατεύσουµε νέες ιδέες και νέα τεχνολογία για να εξασφαλίσουµε την 
πλήρη αξιοποίηση της σηµερινής ενιαίας αγοράς. Μετά από εκτεταµένη δηµόσια διαβούλευση, 
η πράξη για την ενιαία αγορά εξάγγειλε 12 συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία η Επιτροπή θα 
υποβάλει κατά τους επόµενους µήνες. Θα επιθυµούσα να παροτρύνω το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο να ακολουθήσουν ταχείες νοµοθετικές διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των 
πρωτοβουλιών, για να εξασφαλιστεί ότι τα απτά τους οφέλη θα γίνουν αισθητά στις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες το ταχύτερο δυνατόν. 
 
Οι προσπάθειές µας όµως δεν θα σταµατήσουν εδώ. Καθώς εξελίσσεται η οικονοµία πρέπει να 
εξελιχθεί και το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το 2012 η Επιτροπή θα 
προτείνει και άλλες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η ενιαία αγορά, να µειωθούν τα διοικητικά 
βάρη, και να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει µια εσωτερική αγορά 500 εκατοµµυρίων πολιτών. Η νοµοθετική δράση που θα 
ακολουθήσει τον προβλεπόµενο "έλεγχο επιδόσεων" θα έχει στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 
ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών, αντλώντας οφέλη από νέες πηγές θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης. Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος του ΦΠΑ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, και 
µάλιστα τις ΜΜΕ, να στρέψουν την προσοχή τους προς την ανάπτυξη. 
 
Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών οδηγεί στην ανάπτυξη των αγορών. Με βάση τις εργασίες 
που θα πραγµατοποιηθούν φέτος το φθινόπωρο, το επόµενο πρόγραµµα εργασίας θα εξαγγείλει 
µέτρα προς ενδυνάµωση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, µεταξύ άλλων και στις 
ηλεκτρονικές και διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς επίσης και προς αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε την υγεία και την ασφάλεια, βελτιώνοντας µε τον τρόπο 
αυτό την προστασία των πολιτών και στηρίζοντας παράλληλα τη ζήτηση στην ενιαία αγορά. 
 
Μια ολοκληρωµένη δέσµη προτάσεων θα αφορά ανταγωνιστικές και ασφαλείς σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, συνεισφέροντας σηµαντικά στη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος 
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µεταφορών. Οι υποδοµές εξακολουθούν πάντα να διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην 
παγκόσµια ανταγωνιστικότητα, και το πρόγραµµα "Συνδέσεις στην Ευρώπη" αποτελεί το 
επίκεντρο της στρατηγικής µας να επιτύχουµε αποτελεσµατική και βιώσιµη ανάπτυξη των 
υποδοµών σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Τέλος, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει, ασφαλώς, την ολοκληρωµένη εξέταση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού, αυξάνοντας έτσι την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία σε ένα τοµέα απαραίτητο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Στα πρόσθετα µέτρα 
του 2012 θα περιλαµβάνονται προτάσεις που θα έχουν στόχο τα επενδυτικά κεφάλαια, τον 
τοµέα των ασφαλίσεων και την προστασία του επενδυτή.  
 
Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα 
περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
 

• Προστασία των επενδυτών για επενδύσεις λιανικής και επενδυτικά κεφάλαια 
• Προετοιµασία του συστήµατος ΦΠΑ για το µέλλον 
• Πρόγραµµα για τον ευρωπαίο καταναλωτή 
• Αναθεώρηση των κανόνων για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
• ∆έσµη µέτρων για την ελευθέρωση των σιδηροδρόµων 
• Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση 
• Αποτελεσµατική συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων 

 
Θέσεις εργασίας και ικανότητες 
 
Στην Ευρώπη, η οικονοµική επιτυχία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τις δύο πλευρές του 
ιδίου νοµίσµατος. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που γνωρίζουµε σήµερα είναι πηγή σοβαρότατης 
δυσχέρειας και ακόµα πιο σοβαρής απειλής για τη µελλοντική κοινωνική συνοχή µας και την 
οικονοµική µας ανάπτυξη. Η Ευρώπη θα επιτύχει µόνο όταν θα έχει δώσει τη δυνατότητα σε 
όλους να συµµετάσχουν ο καθένας ξεχωριστά στην πορεία της κοινωνίας προς τα εµπρός.   
 
Οι κοινωνίες µας βρίσκονται σ’ ένα κρίσιµο σηµείο καµπής. Ο αντίκτυπος της γήρανσης του 
πληθυσµού επιταχύνεται, και εµείς δεν µπορούµε να έχουµε την πολυτέλεια να αφήνουµε να 
χάνεται το δυναµικό, οι ικανότητές και τα ταλέντα του εργατικού δυναµικού µας. Πρέπει να 
επενδύσουµε στο ανθρώπινο και το κοινωνικό µας κεφάλαιο. Σε πολλά κράτη µέλη  και σε 
διάφορες εταιρίες αυτό έχει κιόλας γίνει κατανοητό: κατά τη διάρκεια της κρίσης διατήρησαν 
τους εργαζοµένους τους στη θέση τους, µερικές φορές µε µειωµένες ώρες εργασίας ή νέα 
καθήκοντα, και είναι σήµερα σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τα ταλέντα τους και τα 
αποτελέσµατα της κατάρτισής τους. 
 
Ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης επεκτείνεται πολύ πέραν του κόσµου της εργασίας: 
οικογένειες που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες δεν καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα· 
όλο και περισσότερα παιδιά ευρίσκονται εκτεθειµένα σε κινδύνους, όπως φτώχεια ή ασθένειες 
που συνδέονται µε το άγχος· ένα σωρό αντίξοες καταστάσεις της υγείας µας έχουν αντίκτυπο 
στην κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα συνεχίσει τον αγώνα της 
κατά της φτώχειας και θα επιδιώξει θετικά επιτεύγµατα σε αυτόν τον βασικό στόχο της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. 

 
Η εξασφάλιση των κοινωνιών µας για το µέλλον συνεπάγεται επίσης και την έγκαιρη δράση για 
την αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων προκλήσεων, στις οποίες περιλαµβάνεται η βιωσιµότητα 
των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Αν και τα περισσότερα µέσα δράσης είναι εθνικού 
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χαρακτήρα, η ΕΕ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά, και πολλές πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν  
στη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις. Η χρηµατοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας, µε παράλληλο 
στόχο την επιστροφή σε υγιή δηµοσιονοµική κατάσταση, απαιτεί επανεξέταση όχι µόνο των 
προτεραιοτήτων στις δαπάνες αλλά και των εισοδηµατικών πηγών. Οι ενέργειες για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων που δηµιουργούνται από τους φορολογικούς παραδείσους θα 
συµβάλουν στην εξασφάλιση της ισότιµης και δίκαιης συµµετοχής των πολιτών. 
 
Για την ενδυνάµωση της οικονοµίας της κοινωνικής αγοράς στην Ευρώπη, οι πρωτοβουλίες του 
προγράµµατος εργασίας για το επόµενο έτος θα περιλαµβάνουν: 
 

• ∆έσµη µέτρων για την απασχόληση (που θα καλύπτει ένα ανανεωµένο πρόγραµµα 
ευελιξίας µε ασφάλεια, µια πρωτοβουλία για πράσινες θέσεις απασχόλησης και µια 
νοµική βάση για την "πρώτη σας θέση απασχόλησης µέσω του EURES"),  

• Στήριξη των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών  
• Προστασία των συµπληρωµατικών συναταξιοδοτικών δικαιωµάτων για άτοµα που 

αλλάζουν εργασία 
 
Μια βιώσιµη πορεία προς το µέλλον 
 
Η σύσταση ενός συνεκτικού πλαισίου που θα καθοδηγήσει τη σταδιακή µετάβαση προς µια 
κοινωνία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων έχει 
αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής. Το 2012 θα είναι το τελευταίο 
έτος προετοιµασίας πρoτού τεθεί σε πλήρη ισχύ η δέσµη µέτρων του 2009 για το κλίµα και την 
ενέργεια. Θα είναι επίσης το έτος κατά το οποίο θα δροµολογηθούν νέα µέτρα που θα 
συµβάλουν στην επίτευξη των συµφωνηµένων στόχων µας και θα βοηθήσουν τους πολίτες, τις 
κοινότητες και τα επιχειρήσεις να δώσουν µορφή σε µακροπρόθεσµα σχέδια για ένα µέλλον µε 
χαµηλές εκποµπές άνθρακα. Στον τοµέα των µεταφορών, θα στηριχτούµε πάνω στα µέτρα που 
έχουν γνωρίσει επιτυχία για να περιορίσουµε τις εκποµπές των οχηµάτων. Θα βοηθήσουµε να 
δηµιουργηθούν οι απαραίτητες υποδοµές ώστε να καταστούν αµέσως διαθέσιµα εναλλακτικά 
καύσιµα και οχήµατα. Ένα σχέδιο για την πολιτική στον τοµέα των υδάτων θα είναι ένας από 
τους κυριότερους στόχους µας για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων. 
 
Αυτά τα µέτρα θα εφαρµοστούν παράλληλα µε την ενσωµάτωση των στόχων για το κλίµα σε 
όλες τις µελλοντικές δαπάνες από τον προϋπολογισµό της ΕΕ – σχέδιο που χαρακτηρίζεται ως 
σηµαντικότατη συµβολή στην υλοποίηση των στόχων µας για το κλίµα. Η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να συγκαταλέγει τους κλιµατικούς στόχους σε όλες τις σχετικές νοµοθεσίες και 
να ενσωµατώνει τα επιτεύγµατα των διεθνών διαπραγµατεύσεων στο έργο που συντελείται στην 
Ευρώπη. 
 
Η κατανάλωση ενέργειας έχει αποδειχτεί ανέκαθεν θεµελιώδης καθοριστικός παράγοντας στη 
σύσταση µιας ευηµερούσας κοινωνίας. Κοινός στόχος της ΕΕ είναι η καθιέρωση ενός 
ασφαλούς, βιώσιµου και ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήµατος. Θα αναπτυχθεί µια 
στρατηγική για τη χρησιµοποίηση ανανεώσιµης ενέργειας πέραν του 2020 προκειµένου να 
υπάρξει εγγύηση σταθερότητας µακροπρόθεσµα. Εξάλλου, µετά τις τραγικές συνέπειες του 
ατυχήµατος στη Φουκουσίµα και, σε συνέχεια, των δοκιµών αντοχής, θα πραγµατοποιηθεί 
λεπτοµερής επανεξέταση του υφιστάµενου πλαισίου πυρηνικής ασφάλειας. 
 
Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα 
περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
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• Περαιτέρω ενέργειες σχετικά µε τις εκποµπές επιβατικών αυτοκινήτων και 
φορτηγών 

• ∆ιευκόλυνση της καθαρής ενέργειας για τις µεταφορές 
• ∆ιαφύλαξη των υδάτινων πόρων της Ευρώπης 
• Επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου της EURATOM για την πυρηνική 

ασφάλεια  
 
Μια Ευρώπη ανοικτή για τους πολίτες 
 
Η δηµιουργία ενός ανοικτού και ασφαλούς χώρου, εντός του οποίου οι πολίτες της ΕΕ και οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών µε νόµιµο δικαίωµα εισόδου και διαµονής θα µπορούν να εισέρχονται, 
να κυκλοφορούν, να ζουν και να εργάζονται αποτελεί µια από τις πιο ισχυρές εκφάνσεις της 
δράσης της ΕΕ. 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω διαφόρων γεγονότων εντός και εκτός της Ένωσης, το θέµα του 
ελέγχου στα σύνορα συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του προγράµµατός µας. Για να 
διαφυλάξουµε τα ιστορικής σηµασίας επιτεύγµατά µας όσον αφορά την ελευθερία και την 
κινητικότητα, πρέπει να ενισχύουµε και να αναπτύσουµε διαρκώς το σύστηµα των συνόρων µας 
για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Μετά από ενδελεχή διαβούλευση των 
ενδιαφεροµένων µερών, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσµη µέτρων σχετική µε τους δεύτερης 
γενεάς ελέγχους των συνόρων. Θα καταβάλουµε επίσης προσπάθεια για να εξασφαλίσουµε ότι η 
πρακτική εφαρµογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων εντός της Ένωσης αποτελεί 
ένα από τα πρωταρχικά δικαιώµατα των πολιτών της ενιαίας αγοράς. 
 
Το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα προωθήσει µερικές βασικές 
πρωτοβουλίες του φιλόδοξου σχεδίου δράσης του Προγράµµατος της Στοκχόλµης. Μια 
νοµοθετική πρόταση για την επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα κάνει χρήση των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για να διευκολυνθεί η συνεργασία στον 
τοµέα της δικαιοσύνης. Θα επιδιώξουµε επίσης να εξασφαλίσουµε ότι τα έγγραφα που 
χρησιµοποιούνται σε νοµικές διαδικασίες αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
 
Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα 
περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
 

• Νέας γενεάς ελέγχους στα σύνορα 
• Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν 
• Στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
 

Μια ουσιαστική φωνή της ΕΕ στον ευρύτερο κόσµο 
 
Όλο και περισσότερο πλέον, η ευηµερία και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ επηρεάζονται 
άµεσα από εξελίξεις πέραν των συνόρων µας. Έχουµε κάθε συµφέρον να σπεύδουµε στη 
διαµόρφωση αυτών των εξελίξεων, και η επιτυχία µας θα είναι µεγαλύτερη αν συνεργαζόµαστε. 
 
Οι ιστορικές εξελίξεις στα γειτονικά µας κράτη της Νοτίου Μεσογείου πρόσφεραν στην ΕΕ µια 
ευκαιρία να ενεργήσει ως παράγων επιρροής στην πορεία προς τη δηµοκρατία και την 
ευηµερία. Πρέπει να συνεργαστούµε µε τις νέες κυβερνήσεις για να δούµε τί είδους στήριξη και 
ενθάρρυνση θα µπορέσουµε να προσφέρουµε – υπό µορφή πολιτικής στήριξης, τεχνικής 
βοήθειας και απτής βοήθειας στην ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάπτυξη. 
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Η αλληλεγγύη αποτελεί θεµελιώδη ευρωπαϊκή αξία – και εκτείνεται και πέρα από τα σύνορά 
µας. Ως ο µεγαλύτερος χορηγός διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ θα διαδραµατίσει 
ηγετικό ρόλο παρέχοντας βοήθεια στις φτωχότερες κοινωνίες του κόσµου και εστιάζοντας 
περισσότερο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Το 2012, η απτή έκφραση 
της παγκόσµιας αλληλεγγύης της ΕΕ θα πάρει τη µορφή προτάσεων για τη σύσταση ενός 
ευρωπαϊκού εθελοντικού σώµατος ανθρωπιστικής βοήθειας. 
 
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να στηρίζει τους στόχους ανάπτυξης της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή. Αν και γενικότερος στόχος παραµένει η επιτυχής έκβαση των υπό εξέλιξη πολυµερών 
εµπορικών διαπραγµατεύσεων, ελπίζουµε ότι κατά την προσεχή περίοδο θα συνάψουµε  
συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µε την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σινγκαπούρη και την 
Ινδία, και θα πραγµατοποιήσουµε αποφασιστικά βήµατα προς τα εµπρός µε την Ιαπωνία.  
 
Οι αξιολογήσεις ως προς τις ενδεχόµενες µελλοντικές διευρύνσεις και οι εξελισσόµενες 
συζητήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012. Με χαρά αναµένουµε να 
καλωσορίσουµε την Κροατία ως το 28ο µέλος της οικογένειάς µας. Το 2012 θα συνεχιστούν οι 
προσπάθειες ώστε να µπορέσει η Κροατία να επωφεληθεί πλήρως και να διατηρήσει τον ίδιο 
ρυθµό στις προετοιµασίες της για να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του µέλους.  
 
Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα 
περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
 

• Σύσταση ενός ευρωπαϊκού εθελοντικού σώµατος ανθρωπιστικής βοήθειας 
• ∆έσµη διευρύνσεων του 2012 

 
Έξυπνη νοµοθεσία και ουσιαστική εφαρµογή 
 
Στην παρουσίαση του προγράµµατος εργασίας της, η Επιτροπή θα διατηρήσει την ισχυρή 
δέσµευσή της να υποβάλλει προτάσεις ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Η προετοιµασία είναι 
καθοριστική προϋπόθεση της ποιότητας, και προετοιµασία σηµαίνει να εκπονούνται οι 
πρωτοβουλίες σε πλήρη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς. Για να εξασφαλιστεί η 
δυναµική συνεισφορά των ενδιαφερόµενων φορέων, από το 2012 και εξής η περίοδος 
διαβούλευσης επεκτείνεται από 8 σε 12 εβδοµάδες. 
 
Εξάλλου, ακόµα και όταν οι προτάσεις τυγχάνουν της δέουσας προετοιµασίας και καταφέρουν 
να περάσουν από την εξονυχιστική εξέταση του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και να 
τύχουν της έγκρισής τους, ο πραγµατικός τους αντίκτυπος εξαρτάται από την  εφαρµογή τους. 
Σήµερα, είναι εξαιρετικά πολλές οι πολιτικές πράξεις που δεν καταλήγουν σε απτά οφέλη για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κρατικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στέκεται 
στο ύψος των υποχρεώσεών της ως θεµατοφύλακα της Συνθήκης. Στον ρόλο αυτό συµµετέχει 
και η προδραστική εφαρµογή και ανάπτυξη της πολιτικής του ανταγωνισµού ως µέσου που θα 
διασφαλίσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού και τη βέλτιστη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 
 
Με αυτούς τους στόχους κατά νου, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 θα 
περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε: 
 

• Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 

*** 
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Πορεία προς τα εµπρός 
 
Μόλις οκτώ χρόνια αποµένουν µέχρι το 2020. Με τον ρυθµό των παγκόσµιων εξελίξεων, η ΕΕ 
θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να σταθεροποιήσει τη θέση της στον παγκόσµιο χώρο. Η 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων µας εξαρτάται τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και την αµοιβαία τους δέσµευση για µεταρρυθµίσεις. Για να 
υπάρξει πραγµατικός αντίκτυπος µέχρι το 2020, θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει, δηλαδή, να δράσουµε τώρα για να εξασφαλίσουµε την απαιτούµενη 
πρόοδο. Με χαρά προσβλέπω στη συνεργασία µας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις 
επόµενες εβδοµάδες για να αναπτύξουµε ένα πρόγραµµα πρωτοβουλιών που θα βοηθήσει στην 
αποκατάσταση της ανάπτυξης και της εµπιστοσύνης στην Ένωση. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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