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Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες ήταν δύσκολοι για τους Ευρωπαίους πολίτες και όλους εμάς. Το 2016 ήταν
από πολλές απόψεις «annus horribilis» για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Από το δημοψήφισμα για το Brexit
ως τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τη βραδεία ανάπτυξη και τη διαρκώς υψηλή ανεργία σε πολλά από τα
κράτη μέλη μας, καθώς και τη διαρκή μεταναστευτική κρίση, η Ευρώπη αμφισβητήθηκε πολλaπλώς.
Οι ευρωπαϊκές μας αξίες και δημοκρατίες δοκιμάστηκαν από την αφύπνιση λαϊκιστικών δυνάμεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, παράλληλα με την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα που ακολούθησε
τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη μας χρειάστηκε να καταβάλουν σκληρές προσπάθειες και
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο πολιτικό στερέωμα, ώστε να διατηρήσει την πορεία του το ευρωπαϊκό
εγχείρημα σ’ αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τόσο εσάς όσο και
τα μέλη των θεσμικών σας οργάνων επειδή υποστηρίξατε, με αμέριστη προσήλωση, τη θετική ατζέντα
μας για μια Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται, ατζέντα η οποία καθορίστηκε από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016.
Η ατζέντα αυτή βρήκε αμέσως απήχηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, δύο ημέρες
αργότερα, έγινε ευνοϊκά δεκτή από τους ηγέτες της ΕΕ των 27 κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Μπρατισλάβας.
Μαζί σας, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη θετική αυτή ατζέντα, μεταξύ άλλων χάρη στην κοινή δήλωση
για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017, η οποία υπογράφηκε από τους Προέδρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 13 Δεκεμβρίου 2016.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο υποστηρίζεται από τον κοινό μας ενωσιακό
προϋπολογισμό και από το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχει ήδη κινητοποιήσει επενδύσεις
άνω των 225 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή έχουν ήδη συγκροτηθεί και είναι
πλήρως επιχειρησιακές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία ή την Ισπανία.
Διαθέσαμε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την εκπαίδευση της λιβυκής ακτοφυλακής και για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για τους πάνω από 3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες που ζουν
στην Τουρκία. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις εργασίες για τη θέσπιση μιας αυστηρότερης αντιτρομοκρατικής
οδηγίας και αποτελεσματικότερων κανόνων για τον έλεγχο της απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων.
Ενισχύσαμε τα εργαλεία μας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Πραγματοποιήσαμε πρωτοφανές
βήμα προόδου προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και συμφωνήσαμε για πρώτη φορά να
λειτουργούμε με τη μορφή μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σε θέματα άμυνας. Από κοινού, επιτύχαμε
την προσωρινή έναρξη ισχύος μιας δίκαιης και ισόρροπης εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, έναν
εταίρο με παρόμοιο τρόπο σκέψης με εμάς, όσον αφορά τα πρότυπα για τα τρόφιμα και την υγεία, καθώς και
την πολιτισμική πολυμορφία. Προετοιμάσαμε δε το έδαφος για μια φιλόδοξη, βασισμένη σε αξίες οικονομική
εταιρική σχέση με την Ιαπωνία. Μαζί, φέραμε πιο κοντά την ΕΕ και την Ουκρανία με μια συμφωνία σύνδεσης,
η οποία, με την πάροδο του χρόνου, αναμένεται να προσφέρει σταθερότητα και ευημερία στους ανατολικούς
γείτονές μας σε ολόκληρη την περιοχή. Παρά τις σημαντικές αντιστάσεις, κυρώσαμε και υπερασπιστήκαμε
τη Συμφωνία του Παρισιού ως το καλύτερο μέσο για τη διαχείριση της αλλαγής του κλίματος. Τελευταίο αλλά
εξίσου σημαντικό, καταφέραμε να καταργήσουμε τα τέλη περιαγωγής τον Ιούνιο και να δρομολογήσουμε
την ελεύθερη πρόσβαση σε σημεία ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) σε πάρκα, πλατείες, δημαρχεία
και βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη από το 2017. Στα μέσα της θητείας μας, υλοποιούμε ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα και τις δέκα προτεραιότητες που καθορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις του 2014,
προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης1.
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Η Ευρώπη εμφανώς πλέον ανακτά την ισχύ της. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης επιταχύνεται,
ξεπερνώντας το 2 % φέτος (2,2 % στη ζώνη του ευρώ), και αυτό ισχύει επιτέλους για καθένα από τα
κράτη μέλη μας, ενώ ξεπερνά τον ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας κατά την τελευταία
διετία. Στη διάρκεια αυτής της θητείας δημιουργήθηκαν περίπου 8 εκατ. θέσεις εργασίας - όχι μόνο
χάρη στις ενέργειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αλλά χάρη και σ’ αυτές, ιδίως χάρη στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία μας, στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία μας και στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο
από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη, η Ευρώπη έχει πλέον ανοίξει τα πανιά της. Οι πρόσφατες
εκλογικές αναμετρήσεις σε διάφορα κράτη μέλη δημιούργησαν νέα δυναμική για όσους είναι έτοιμοι να
υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες μας· για όσους θέλουν να διαμορφώσουν και να τιθασεύσουν την
παγκοσμιοποίηση και να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον· και για όσους επιλέγουν τη συνεργασία και
την ένταξη αντί για την αποχώρηση και την απομόνωση.
Τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα δυναμική. Το παράθυρο ευκαιρίας μπορεί να μην μείνει
ανοιχτό για πολύ, και ασφαλώς δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό, καθώς οι προκλήσεις για την
Ευρώπη παραμένουν σημαντικές: από την αστάθεια στις γειτονικές μας χώρες και τις τρομοκρατικές
απειλές ως τη δημογραφική, κλιματική και τεχνολογική αλλαγή· από την ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις
και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση ως τις ολοένα δυνατότερες φωνές για περισσότερη
κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατική λογοδοσία. Μόνο αν είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε όλοι μαζί
και να λάβουμε τώρα τις αποφάσεις που θα διασφαλίζουν το μέλλον της Ευρώπης, τόσο μεσοπρόθεσμα
όσο και μακροπρόθεσμα, θα κατορθώσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις.
Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017 περιγράφει πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης
ως το 2025 και έχει συνοδευτεί από σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με τα πιο σημαντικά
ζητήματα για το μέλλον μας. Σηματοδότησε το ξεκίνημα ενός ευπρόσδεκτου διαλόγου στα κράτη μέλη.
Μόνο η Επιτροπή διοργάνωσε 129 διαλόγους με τους πολίτες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, σε
περισσότερες από 80 πόλεις και κωμοπόλεις σε 27 κράτη μέλη, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια.
Θεωρούμε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να περάσουμε από τον προβληματισμό και τη συζήτηση στις
πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.
Σήμερα, σας αποστέλλουμε τις προθέσεις μας για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής τους επόμενους
δεκαέξι μήνες ως το τέλος του 2018. Καθώς η Ευρώπη ατενίζει το μέλλον της, σας υποβάλλουμε έναν
Χάρτη Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο Δημοκρατική Ένωση για την αξιοποίηση
της τρέχουσας δυναμικής. Ο Χάρτης Πορείας μας αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, προτείνουμε δράσεις
και πρωτοβουλίες που πρόκειται να υποβληθούν και/ή να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων δεκαέξι
μηνών, σύμφωνα με το σενάριο 1 της Λευκής Βίβλου και την ατζέντα της Μπρατισλάβας. Δεύτερον,
προτείνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες πιο φιλόδοξες, πιο μακρόπνοες, που θα διαμορφώσουν την
Ένωσή μας μέχρι το 2025· Συνδυάζονται τα σενάρια 3, 4 και/ή 5 της Λευκής Βίβλου, αξιοποιώντας
πλήρως τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Ο Χάρτης Πορείας μας βασίζεται στις ακόλουθες σημαντικές αρχές: στην επιταγή του σεβασμού των κοινών
ευρωπαϊκών αξιών μας, μεταξύ άλλων, του κράτους δικαίου· στη συνεχή εστίαση στα αποτελέσματα και
στην υλοποίηση πρωτοβουλιών προτεραιότητας που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και
κάνουν την Ευρώπη καλύτερη για τους πολίτες της, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις μας για το
2014 και την κοινή μας πεποίθηση ότι η Ένωσή μας θα πρέπει να είναι μεγάλη στα μεγάλα θέματα και
μικρή στα μικρά· στην ανάγκη να αντιμετωπίζουμε ισότιμα τους πολίτες όλων των κρατών μελών της
ΕΕ και να μην επιτρέψουμε ποτέ, εντός της Ένωσής μας, να εμφανιστούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας·
τέλος, στην αρχή να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη δημοκρατία και τη διαφάνεια
σε όλες τις κοινές μας δράσεις.
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Ο Χάρτης Πορείας προβλέπει επίσης ότι, από τις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να
είναι μέλος της Ένωσής μας, μετά τη γνωστοποίηση που υπέβαλε δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αλλά και στη συνέχεια, επιθυμούμε να διατηρήσουμε
την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 που έχουμε ενισχύσει κατά τους τελευταίους μήνες.

***
Χάρτης Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο Δημοκρατική Ένωση
(σχέδιο προγράμματος εργασίας της Επιτροπής ως τα τέλη του 2018)
Προτεραιότητα 1: Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2018
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης «ΕΤΣΕ 2.0» (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων) και της γενικής πρότασης («Omnibus»), έγκριση κυρίως των
αλλαγών στον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις, οι οποίες απλουστεύουν τη χρήση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και διευκολύνουν τον συνδυασμό
τους με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
-- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών το 2018· εξασφάλιση
επενδύσεων, υγιών δημόσιων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με παράλληλη χρήση
της κατάλληλης ευελιξίας που εμπεριέχεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως την
προσδιόρισε η Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2015· ενσωμάτωση του νέου πίνακα αποτελεσμάτων
στον κοινωνικό τομέα, ο οποίος συνοδεύει τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
-- Υλοποίηση όλων των πτυχών της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων, κυρίως μέσω της εφαρμογής σε
εθνικό επίπεδο των «διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων», με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, και με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές δεξιότητες και στην ανάγκη για ψηφιακές
δεξιότητες.
-- Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο την τόνωση της καινοτομίας, της απασχόλησης και
της ανάπτυξης, στην οποία θα περιλαμβάνονται: μια στρατηγική για τις πλαστικές ύλες με στόχο, ως
το 2030, να είναι ανακυκλώσιμες όλες οι πλαστικές συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ·
πρόταση κανονισμού σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων· αναθεώρηση της οδηγίας
για το πόσιμο νερό· τέλος, πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- *** Συνολική πρόταση για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020
(η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2018) ακολουθούμενη από προτάσεις για
την επόμενη γενιά προγραμμάτων και για νέους ίδιους πόρους.
-- Έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» σχετικά με την
παρακολούθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τη Συμφωνία του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
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Προτεραιότητα 2: Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2018
-- *** Δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που περιλαμβάνει συγκεκριμένα
μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταβληθέντος τοπίου απειλών στον κυβερνοχώρο,
μεταξύ άλλων: πρόταση για την ενίσχυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών (ENISA)· «εργαλειοθήκη» για την εφαρμογή της οδηγίας για την
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· σχέδιο για την αποτελεσματική αντίδραση σε
περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που πλήττουν αρκετά κράτη μέλη· ενίσχυση
της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης με την τόνωση του δυναμικού έρευνας και την
ανάπτυξη αποτελεσματικής κυβερνοάμυνας, κυβερνοϋγιεινής και κατάλληλων δεξιοτήτων
τόσο στην Ευρώπη όσο και με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου
του ΝΑΤΟ (η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα συγκεκριμένες προτάσεις σε συνδυασμό με την
ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης).
-- *** Δέσμη μέτρων για τα δεδομένα με σκοπό την απελευθέρωση του δυναμικού της
οικονομίας των δεδομένων, με τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρώπης (η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα συγκεκριμένη
πρόταση σε συνδυασμό με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης).
-- *** Πρωτοβουλία σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο,
προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον στη διαδικτυακή οικονομία.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες και των 14 νομοθετικών προτάσεων με
στόχο την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται: η
δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες· η δέσμη μέτρων για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας· ο γεωγραφικός αποκλεισμός· το πλαίσιο για τα οπτικοακουστικά μέσα και το
πλαίσιο για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας· η παράδοση δεμάτων· ο κανονισμός για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής· τέλος, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα θεσμικά
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.
-- Κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για την προετοιμασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των
δημόσιων αρχών για την άμεση εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων
από τις 25 Μαΐου 2018 πρόκειται να εκπονηθούν σε στενή συνεργασία με την ομάδα εργασίας του
άρθρου 29/το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.
-- Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση
της σημαντικής ισχύος της αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
-- Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τις
δημοκρατίες μας όσον αφορά τη διασπορά των ψευδών πληροφοριών.
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Προτεραιότητα 3: Ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική
αλλαγή.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2018
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων της Επιτροπής για την
υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, στις οποίες
περιλαμβάνονται: η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους· η
δέσμη μέτρων για το κλίμα· τέλος, η δέσμη μέτρων για την «Ευρώπη σε κίνηση».
-- *** Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων
νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τα εξής: καθαρά οχήματα· κοινοί κανόνες για
συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές· πρότυπα CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά·
απόδοση καυσίμων και πρότυπα CO2 για φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν· τέλος, μια
πρωτοβουλία με σκοπό να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων.
-- Συνέχεια που θα δοθεί στην πτυχή της αλληλεγγύης της Ενεργειακής Ένωσης, μεταξύ άλλων: πρόταση
περί κοινών κανόνων για τους αγωγούς φυσικού αερίου που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου· και ταχεία υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαία
για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.
-- Με βάση μια ισχυρή εντολή από το Συμβούλιο (η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο σύστασης στις 9 Ιουνίου
2017), συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με βασικές αρχές για τη λειτουργία του
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της πολιτικής για το κλίμα,
μεταξύ άλλων σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ (λαμβανομένης υπόψη της δήλωσης αριθ.
54 των πέντε κρατών μελών που προστέθηκαν στην τελική πράξη της Συνθήκης της Λισαβόνας) και
σχετικά με την πιθανή χρήση του άρθρου 192 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ.

Προτεραιότητα 4: Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική
βάση
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2018
-- *** Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ με σκοπό την
ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής
υπεροχής για δίκαιες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και για την αξιοποίηση
του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους
(υποβλήθηκε σήμερα μαζί με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης).
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της δέσμης μέτρων για τις υπηρεσίες και της
δέσμης μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την ενισχυμένη εποπτεία της
αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

6

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΘΈΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ Κ. ANTONIO TAJANI ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ Κ. JÜRI RATAS

-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την αφερεγγυότητα
των επιχειρήσεων, την αναδιάρθρωση και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, ώστε να μειωθεί
το κόστος και η πολυπλοκότητα των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων, να διασφαλιστεί
ότι παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και να αυξηθεί η ασφάλεια
δικαίου για τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ.
-- Δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ψηφιακών
λύσεων και τη θέσπιση αποτελεσματικών κανόνων για τις διασυνοριακές δραστηριότητες, με
παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων για την επαναδρομολόγηση
της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην
ΕΕ και της πρότασης που θα επιτρέπει τη θέσπιση ισότιμων κανόνων για τη φορολόγηση
των ηλεκτρονικών βιβλίων, των ηλεκτρονικών εφημερίδων και των έντυπων ισοδυνάμων
τους.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που υποχρεώνουν τις
πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν βασικές φορολογικές πληροφορίες ανά χώρα,
θεσπίζουν νέους κανόνες διαφάνειας για τους μεσάζοντες φορολογικού σχεδιασμού
και έναν κοινό ενωσιακό κατάλογο της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής
δικαιοδοσίας με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων των δεικτών που πρότεινε η Επιτροπή.
-- *** Δέσμη μέτρων δίκαιης φορολογίας για τη δημιουργία ενός ενιαίου φόρου προστιθέμενης
αξίας της ΕΕ (ΦΠΑ), στα οποία περιλαμβάνονται: προτάσεις για τροποποίηση της οδηγίας
για τον ΦΠΑ όσον αφορά το οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο εντός της
ενιαίας αγοράς· πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της
απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας εντός της ενιαίας αγοράς· πρόταση
οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον
αφορά τις μικρές επιχειρήσεις· τέλος, πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους
κανόνες που διέπουν τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ.
-- *** Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ που να επιτρέπουν τη
φορολόγηση των κερδών που παράγονται από πολυεθνικές εταιρείες μέσω της ψηφιακής
οικονομίας.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της
οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, η οποία καθιερώνει την αρχή της ίσης αμοιβής
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, καθώς και της πρότασης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των
κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που εξασφαλίζει
μεταξύ άλλων ότι, υπό τις ίδιες συνθήκες, οφείλονται οι ίδιες παροχές για τις ίδιες
εισφορές.
-- *** Πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των αρχών σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας και την καλύτερη
διαχείριση διασυνοριακών καταστάσεων, καθώς και ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών
για τη στήριξη της δίκαιης κινητικότητας, όπως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης.
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-- Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και
η νομική προβλεψιμότητα των συμβάσεων εργασίας και ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικά με την
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των άτυπων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων.
-- Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και
της προσωπικής ζωής.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες όλων των προτάσεων για την Ένωση των
Κεφαλαιαγορών, στις οποίες περιλαμβάνονται: το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν·
οι τροποποιήσεις του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών και η
σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τροποποίηση του άρθρου 22 του
καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ.
-- *** Δέσμη μέτρων για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, στην οποία περιλαμβάνονται: η
αναθεώρηση και η ενίσχυση των καθηκόντων, της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης
των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ· συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία
μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας των Κεφαλαιαγορών και προσαρμογές του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων· ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις
επενδυτικές εταιρείες· ένα σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση με ρυθμιστικά
μέτρα· ανάληψη πρωτοβουλίας για τη χρηματοπιστωτική τεχνολογία (FinTech)· ένα
ευρωπαϊκό ευνοϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα· τέλος, τροποποιήσεις στην οδηγία
για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και στην οδηγία σχετικά με
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) .
-- Δέσμη μέτρων για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για την αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων της ΕΕ σε συνέχεια της επανεξέτασης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ.
-- Κοινό σχέδιο δράσης σχετικά με τις εθνικές πολιτικές εμβολιασμών.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση για τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία
και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε θέματα εσωτερικής αγοράς βάσει του άρθρου 48
παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Προτεραιότητα 5: Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018
-- *** Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και τη Νομισματική Ένωση, στην οποία περιλαμβάνονται
προτάσεις για: τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ταμείο· τη δημιουργία ενός ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού της ζώνης
του ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που (1) θα παρέχει συνδρομή 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· τέλος, την
ενσωμάτωση του ουσιαστικού μέρους της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό
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και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στο δίκαιο της ΕΕ,
λαμβανομένης υπόψη της κατάλληλης ευελιξίας που είναι ενσωματωμένη στο Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και επισήμανε η Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2015.
-- *** Προσδιορισμός, στην προσεχή σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης
του ευρώ, ενός γενικά ουδέτερου δημοσιονομικού προσανατολισμού για τη ζώνη του
ευρώ, που θα στηρίζει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
καθώς και την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ.
-- Ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας
εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
-- *** Διακήρυξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, ως αποτέλεσμα της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής στο Γκέτεμποργκ.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες όλων των συνιστωσών της δέσμης μέτρων
για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και της πρότασης για ένα ευρωπαϊκό
σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων·
-- *** Δέσμη μέτρων για την Τραπεζική Ένωση με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου των
πτυχών της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει: την ολοκλήρωση του μηχανισμού
ασφαλείας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης· περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του επιπέδου
των μη εξυπηρετούμενων δανείων· τέλος, ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των
εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων, προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η
διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό τομέα.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση σχετικά με την πιθανή δημιουργία μόνιμης θέσης Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών (άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 14) και με τις θεσμικές της συνέπειες.
-- Διερευνητικές εργασίες για την ενδεχόμενη ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη
ζώνη του ευρώ.

Προτεραιότητα 6: Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης2
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2018
-- *** Δέσμη μέτρων για το εμπόριο που θα περιλαμβάνει: την έκδοση ανακοίνωσης για
μια αναβαθμισμένη, με αξίες, βιώσιμη και διαφανή εμπορική πολιτική που συμβάλλει
στην τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης και διασφαλίζει μια ισορροπημένη προσέγγιση
για την επίτευξη ανοικτών και δίκαιων εμπορικών συμφωνιών· σχέδια εντολών για την
έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία· σχέδιο εντολής για
ένα νέο σύστημα πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου· ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου
των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (η
2

Ο τίτλος της προτεραιότητας 6 αναπροσαρμόστηκε και έγινε γεωγραφικά ουδέτερος λόγω της επιβράδυνσης των εμπορικών συνομιλιών με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, του νέου γεωπολιτικού πλαισίου και του νέου δυναμισμού στις συζητήσεις για το εμπόριο με άλλες σημαντικές περιοχές του κόσμου.
Η Επιτροπή αποτύπωσε τη νέα αυτή πραγματικότητα αλλάζοντας και την ονομασία της αρμόδιας ομάδας επιτρόπων σε «Ομάδα Επιτρόπων για το
Εμπόριο και την Τιθάσευση της Παγκοσμιοποίησης».  
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Επιτροπή υποβάλλει σήμερα συγκεκριμένες προτάσεις σε συνδυασμό με την ομιλία για
την κατάσταση της Ένωσης).
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό των
μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και την τροποποίηση της μεθοδολογίας αντιντάμπινγκ,
καθώς και της τροποποιημένης πρότασης για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις.
-- Οριστικοποίηση των συμφωνιών με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ.
-- Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και τη Mercosur.

Προτεραιότητα 7: Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία
εμπιστοσύνη.
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το σύστημα εισόδου/εξόδου
στην ΕΕ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών
ποινικού μητρώου (ECRIS) και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου
(ETIAS).
-- *** Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην οποία θα περιλαμβάνονται:
μέτρα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· μέτρα για τον ταχύ και προορατικό
εντοπισμό και απόσυρση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και
την τρομοκρατία· δράσεις για να αποκοπεί η πρόσβαση στα μέσα που χρησιμοποιούν οι
τρομοκράτες για να προετοιμάζουν και να πραγματοποιούν επιθέσεις, όπως οι επικίνδυνες
ουσίες ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καθοδήγηση και υποστήριξη των κρατών
μελών για την προστασία των δημόσιων χώρων· τέλος, καθοδήγηση σχετικά με τη
διατήρηση δεδομένων.
-- *** Υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, στο οποίο περιλαμβάνονται:
νομοθετικές προτάσεις ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα μεταξύ των
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και
της μετανάστευσης· τέλος, πρόταση για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης των
αρχών επιβολής του νόμου σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
-- Πλαίσιο για τις αποφάσεις περί επάρκειας, ιδίως όσον αφορά την απόφαση περί επάρκειας για τις ροές
των δεδομένων με την Ιαπωνία.
-- *** Δέσμη μέτρων με τίτλο «νέα συμφωνία για τους καταναλωτές» που έχει σκοπό να
διευκολύνει τον συντονισμό και την αποτελεσματική ανάληψη δράσης από τις εθνικές
αρχές προστασίας των καταναλωτών στο επίπεδο της ΕΕ και να ενισχύσει τη δημόσια
δράση επιβολής της νομοθεσίας και να βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών.
-- Ερμηνευτική καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
και του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ούτως
ώστε να αποφευχθούν και να αντιμετωπιστούν τα πρότυπα δύο ποιοτήτων για καταναλωτικά προϊόντα.
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Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση σχετικά με την πιθανή επέκταση των καθηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
ώστε να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 4 της
ΣΛΕΕ.
-- Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιβολής του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτεραιότητα 8: Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες του αναθεωρημένου κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου που βασίζεται τόσο στην ευθύνη όσο και στην αλληλεγγύη και στο
οποίο περιλαμβάνονται προτάσεις για: τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου·
τη δημιουργία νέας υπηρεσίας ασύλου· τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος
παραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (Eurodac)· την
επανεξέταση των συνθηκών υποδοχής, των ελάχιστων απαιτήσεων ασύλου και της
διαδικασίας χορήγησης ασύλου· καθώς και για το πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες της πρότασης σχετικά με την είσοδο και
τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση σε θέσεις υψηλής
ειδίκευσης (πρόταση για τη δημιουργία «μπλε κάρτας»).
-- *** Νέα δέσμη μέτρων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, στην οποία θα περιλαμβάνονται:
η ενδιάμεση αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·
στοχευμένα μέτρα για την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής προσέγγισης ως προς
τους επαναπατρισμούς· η περαιτέρω προώθηση των νόμιμων οδών με την ενθάρρυνση
ανάληψης νέων δεσμεύσεων επανεγκατάστασης· η μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής
θεωρήσεων και η συνεχής επίδειξη αλληλεγγύης από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη που
είναι αντιμέτωπα με έκτακτες μεταναστευτικές πιέσεις.
-- Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας Schengen, στην οποία
περιλαμβάνεται η πρόταση για την επικαιροποίηση του κώδικα συνόρων Schengen, και για την
εξασφάλιση της πλήρους ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Schengen.
-- Ταχεία επιχειρησιακή εφαρμογή του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου και εφαρμογή του πλαισίου
εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση με σημαντικές τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Προτεραιότητα 9: Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018
-- *** Ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας
-- *** Εφαρμογή ενεργειών σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, ιδίως
με επίκεντρο την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της
εργαλειοθήκης χρηματοδότησης
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-- Σχέδιο εντολής για τις διαπραγματεύσεις χάραξης πλαισίου μετά τη συμφωνία του Κοτονού
-- Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση για τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία
στην κοινή εξωτερική πολιτική βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
-- Στρατηγική για την επιτυχή προσχώρηση στην ΕΕ της Σερβίας και του Μαυροβουνίου ως πρωτοπόρων
υποψήφιων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με ιδιαίτερη έμφαση στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη
δικαιώματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη γενική σταθερότητα στην περιοχή.

Προτεραιότητα 10: Ένωση δημοκρατικής αλλαγής
Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν και/ή να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018
-- *** Δέσμη μέτρων για τη δημοκρατία στην οποία θα περιλαμβάνονται: η αναθεώρηση του
κανονισμού για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτός
και φιλικός προς τους χρήστες και να είναι πιο εύκολη η χρήση του από διοργανωτές και
υποστηρικτές και η πρόταση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και της διαφάνειας
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα
συγκεκριμένες προτάσεις σε συνδυασμό με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης).
-- Συνέχιση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων μερών και ταχεία επίτευξη συμφωνίας από τους συννομοθέτες για τη νομοθετική
πρόταση πριν από το τέλος του έτους.
-- *** Ταχεία επίτευξη συμφωνίας από τους συννομοθέτες σχετικά με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις στον κανονισμό για την επιτροπολογία.
-- Συνέχιση του διαλόγου για τη Λευκή Βίβλο σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης μέχρι τις εκλογές του
Ιουνίου 2019 (συζητήσεις, διάλογοι με τους πολίτες, ανταλλαγές με τα εθνικά κοινοβούλια, συνεργασία
με τις περιφέρειες).
-- Πρωτοβουλίες που πρόκειται να δρομολογηθούν με προοπτική το 2025
-- Ανακοίνωση για την περαιτέρω ενίσχυση της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της βελτίωσης
της νομοθεσίας στην καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-- Ανακοίνωση σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο
πηδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
***
Η σημερινή Επιστολή Προθέσεων και ο Χάρτης Πορείας προς μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο
Δημοκρατική Ευρώπη αποτελούν το σημείο αφετηρίας για την έναρξη του διοργανικού διαλόγου όσον
αφορά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής του 2018, με βάση τη συμφωνίαπλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και τη διοργανική
συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι 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 εδραιώσει τη βάση για ένα πολιτικό και
στοχευμένο Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής τους αποφασιστικούς προσεχείς δεκαέξι μήνες.
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Τις επόμενες εβδομάδες θα διαβουλευτούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές
του καθώς και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι και ΙΙ). Κατά τους
επόμενους δεκαέξι μήνες η Επιτροπή θα συνεχίσει να μεριμνά ώστε η νομοθεσία μας να ανταποκρίνεται
πάντοτε στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη, χωρίς περιττές
επιβαρύνσεις, προωθώντας μεταξύ άλλων τις εργασίες της πλατφόρμας REFIT. Κατά το επόμενο έτος
θα εστιάσουμε ιδίως την προσοχή μας στην έγκριση και την εφαρμογή προτάσεων που εκκρεμούν.
Όπως υπογραμμίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των
υποσχέσεων και της τήρησής τους, εάν επιθυμούμε να κάνουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο αξιόπιστο
και πιο ελκυστικό. Για τον λόγο αυτό, προσδοκούμε να συμφωνήσουμε με εσάς για μια νέα κοινή δήλωση
σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018 με βάση τη θετική πείρα που αποκομίσαμε
κατά το τρέχον έτος.
Το 2017 και το 2018 μπορούν να αποτελέσουν έτη ελπίδας και ανανέωσης για την Ευρώπη, εάν
υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους και αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι εδώ για να τους προστατεύει, να τους ενδυναμώνει και να τους υπερασπίζεται. Στην παρούσα
γεωπολιτική συγκυρία η Ένωση αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε αδήριτη αναγκαιότητα. Όπως ορθώς δήλωσαν
οι ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους στη Ρώμη, με την ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της
Ρώμης: Είμαστε «πεπεισμένοι ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων μας». Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία
και ας εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας.
Ήρθε η στιγμή των έργων.

Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans
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