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Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Καγκελάριε,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή. 250 ημέρες και κάτι υπολείπονται ως τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 23-26 Μαΐου του 2019, τη μεγαλύτερη δημοκρατική
διαδικασία της ηπείρου μας. Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, κατορθώσαμε να
κατανικήσουμε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται το 21ο συναπτό τρίμηνο ανάπτυξης, η δε ανεργία
υποχώρησε στα προ της κρίσης επίπεδά της, παρ’ όλο που παραμένει πολύ υψηλή σε ορισμένα κράτη
μέλη. Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές
συνέπειες της κρίσης, είναι βαθιά τα σημάδια που άφησε η κρίση στις κοινωνίες μας και στις δημοκρατίες
μας. Επιπλέον, λόγω της ολοένα ασταθέστερης παγκόσμιας κατάστασης, η προσπάθεια για τη δημιουργία
μιας Ευρώπης ικανής να προστατεύει, να ενδυναμώνει και να υπερασπίζεται τους πολίτες της είναι πιο
απαραίτητη παρά ποτέ.
Δεν πρέπει να υπάρχει ανάπαυλα στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή
και πιο δημοκρατική Ευρώπη. Οφείλουμε με συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά τον υπόλοιπο χρόνο
και σ’ όλη τη διάρκεια του 2019, για να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για το Σιμπίου, ο
οποίος έχει την απόλυτη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπεριλαμβάνεται στο Θεματολόγιο
των Ηγετών.
Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία θέματα:
 να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε·
 να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε· και
 να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προοπτική για το μέλλον.
Η πρώτη προτεραιότητα και για τα τρία θεσμικά όργανα - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
την Επιτροπή - πρέπει να είναι η ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τις νομοθετικές προτάσεις που
εξακολουθούν να εκκρεμούν, και μάλιστα εγκαίρως, πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις 10 προτεραιότητες του προγράμματός μας για
απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2014, με
βάση το στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ένωση σε εποχή αλλαγών, το
οποίο συζητήθηκε εντατικά από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, έκτοτε,
αναπτύχθηκε σταδιακά. Η Επιτροπή έχει υποβάλει όλες τις νομοθετικές προτάσεις για τις οποίες είχαμε
δεσμευτεί στο πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων. Μαζί, καταλήξαμε σε συμφωνία για το 50 % των
προτάσεων, ενώ ένα 20 % ακόμη βρίσκεται σε καλό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι
σημαντικό να υλοποιήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της
αναβαθμισμένης κοινωνικής της διάστασης), της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης, με
τη μακρόπνοη πολιτική της για το κλίμα, της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της
Ένωσης Ασφάλειας. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει τους πόρους της για να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα
αυτής της πορείας και θα εξασφαλίσει την προσωπική παρουσία των επιτρόπων στους τριμερείς
διαλόγους κάθε φορά που θα είναι εφικτό. Με σκοπό να μπορέσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
επικεντρωθούν απόλυτα στα θέματα που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα
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ελάχιστες μόνο νέες προτάσεις. Οι τελευταίες αυτές προτάσεις της θητείας μας αποσκοπούν να
ενισχύσουν, να συμπληρώσουν ή να κάνουν προσαρμογές σε θέματα με τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να
ασχολούμαστε. Πιστεύουμε ότι, λόγω της σαφούς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους, θα βρουν την
απαραίτητη υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και θα είναι δυνατό να
εγκριθούν άμεσα.
Πέρα απ’ αυτό, υπάρχουν πολλά σημαντικά εκκρεμή προβλήματα τα οποία πρέπει να
αντιμετωπίσουμε συλλογικά και αποφασιστικά. Παρά τις διαφορετικές απόψεις, πρέπει να
ολοκληρώσουμε το έργο μας στον τομέα της μετανάστευσης, να κατορθώσουμε, το συντομότερο δυνατό,
να δημιουργήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που να λειτουργεί άρτια, με βάση τις αρχές
της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την
ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Έτσι, θα γίνουμε ανθεκτικότεροι στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που με τη σειρά του θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες εντάσεις στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα κατά τρόπο που να
διαφυλάσσει και να ενισχύει το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα στου οποίου το επίκεντρο
επιθυμεί να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση· η ταχεία επικύρωση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής
σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας θα είναι ισχυρή ένδειξη αυτής της δέσμευσης. Καλούμαστε επίσης να
αντιμετωπίσουμε διαρκείς προκλήσεις για το κράτος δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη μας. Τελευταίο και
σημαντικό, επιθυμούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την
συντεταγμένη αποχώρησή του από την Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια σαφή
προοπτική για τη στενή μελλοντική εταιρική σχέση μας με μια χώρα που θα είναι για πάντα γείτονας και
στενός μας σύμμαχος.
Για να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προοπτική για το μέλλον, θα πρέπει να προετοιμάσουμε
άρτια τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019. Η σύνοδος κορυφής του Σιμπίου θα
πραγματοποιηθεί έξι εβδομάδες μετά το Brexit και δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Επομένως, θα είναι μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να
εξασφαλίσουν την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της νέας Ένωσης των 27. Σ’ αυτό το πνεύμα,
η Επιτροπή κατέθεσε, τον Μάιο, μια σύγχρονη, δίκαιη και ισορροπημένη πρόταση σχετικά με το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ένωση των 27. Προτείνουμε έναν απλούστερο, πιο
εξορθολογισμένο και ευέλικτο προϋπολογισμό, που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες οι
οποίες συμφωνήθηκαν στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας και στη διακήρυξη της Ρώμης. Η επίτευξη
πολιτικής συμφωνίας για το συνολικό πλαίσιο πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα
αποτελέσει ισχυρή δήλωση προθέσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μια πρωτοβουλία για την
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με σκοπό να καταστεί το ευρώ το προστατευτικό και ενωτικό
εκείνο στοιχείο που είχε αρχικά σχεδιαστεί και να εξασφαλιστεί ότι το ενιαίο μας νόμισμα είναι η
έκφραση μιας σταθερής και ομόφωνης άποψης στη διεθνή σκηνή. Για να αναδειχθεί η Ένωση σε
αποτελεσματικό και κυρίαρχο παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή, θα χρειαστούμε επίσης τα κατάλληλα
εργαλεία λήψης αποφάσεων για την κοινή μας εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Η Επιτροπή
προτείνει, επομένως, σήμερα ενισχυμένη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε πολλούς
στοχευμένους τομείς της εξωτερικής μας δράσης. Οι πρωτοβουλίες με σκοπό να δοθεί προοπτική στο
μέλλον της Ένωσης περιλαμβάνουν επίσης τις εργασίες για το μέλλον της κλιματικής και ενεργειακής
πολιτικής μας και περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας και προάσπισης του κράτους δικαίου
σε όλα τα κράτη μέλη μας.
Ο κατάλογος που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τις εκκρεμείς προτάσεις που θα πρέπει να
εγκρίνουμε άμεσα και τις νέες και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες που υποβάλλονται ταυτόχρονα με
την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 ή ως συνέχεια αυτής. Ομαδοποιούνται, όπως και κατά
το παρελθόν, στο πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων του κοινού μας θεματολογίου.
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***

Βασικές πρωτοβουλίες
Προτεραιότητα 1: Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

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

-

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

-

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

Νέες πρωτοβουλίες
-

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

-

Ανακοίνωση που επικαιροποιεί τη στρατηγική του 2012 για τη βιοοικονομία.

Προτεραιότητα 2: Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-
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*** Έγκριση από τους συννομοθέτες των υπόλοιπων νομοθετικών προτάσεων για την
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων: της δέσμης για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· των προτάσεων για την κυβερνοασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA)· της πρότασης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-Privacy)· της πρότασης για τις διαδικτυακές πλατφόρμες
με σκοπό τη διαφύλαξη ενός δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη διαδικτυακή οικονομία· των προτάσεων σχετικά
με τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και
σχετικά με τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου· των προτάσεων για τη
σύσταση κοινής επιχείρησης σχετικά με την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και για την υλοποίηση και τη
λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

-

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

Νέες πρωτοβουλίες
-

Συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

-

Σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση.

-

Σύσταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών
μητρώων υγείας.

Προτεραιότητα 3: Ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική
αλλαγή
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

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

Νέες πρωτοβουλίες
-

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

-

Τέταρτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.

-

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές.

-

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

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης
-

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

-

Για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική μας ως το 2025: επιλογές
για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και για την πιθανή μεταρρύθμιση της Συνθήκης
Ευρατόμ.
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Προτεραιότητα 4: Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική
βάση
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

* Έγκριση από τους συννομοθέτες των προτάσεων που αφορούν τη νέα θαλάσσια διαδρομή
σύνδεσης της Ιρλανδίας με το ηπειρωτικό τμήμα του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου

του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και τη μεταφορά της χορηγίας από το Ηνωμένο
Βασίλειο σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 για τις περιοδικές αξιολογήσεις των οργανισμών
επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων που είναι αναγνωρισμένοι σε επίπεδο Ένωσης από την
Επιτροπή (νομοθεσία προετοιμασίας για το Brexit).
Νέες πρωτοβουλίες
-

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

-

Ανακοίνωση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς
διαταράκτες.

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης
-

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

-

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

Προτεραιότητα 5: Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

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

-

*** Έγκριση από τους συννομοθέτες, στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης για την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ιδίως της σταδιακής μετατροπής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· της δημιουργίας 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.

-

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

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης
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-

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

Προτεραιότητα 6: Εμπόριο: Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο
την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

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

-

Υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και της συμφωνίας για την
προστασία των επενδύσεων με τη Σινγκαπούρη.

-

Υπογραφή και σύναψη της εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας με το Μεξικό.

-

Υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και της συμφωνίας για την προστασία των
επενδύσεων με το Βιετνάμ.

-

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεσης με τη MERCOSUR και μια
εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή.

-

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

-

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

-

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

Προτεραιότητα 7: Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία
εμπιστοσύνη
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης
-

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

Προτεραιότητα 8: Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Νέες πρωτοβουλίες
-

Ανακοίνωση σχετικά με την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων.

-

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

Προτεραιότητα 9: Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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-

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

-

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

-

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

Νέες πρωτοβουλίες
-

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

Προτεραιότητα 10: Ένωση δημοκρατικής αλλαγής
Πρωτοβουλίες για υλοποίηση πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-

*** Έγκριση από τους συννομοθέτες της μεταρρύθμισης του κανονισμού για την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

-

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

-

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

-

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

Περαιτέρω πρωτοβουλίες για να δοθεί προοπτική στο μέλλον της Ένωσης
-

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

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 και η παρούσα επιστολή προθέσεων προετοιμάζουν το
έδαφος για την ανάληψη κοινής δέσμευσης από τα τρία θεσμικά μας όργανα ότι θα υλοποιήσουν με
αποφασιστικότητα τις υποσχέσεις μας. Η δέσμευση αυτή θα καταδείξει στους Ευρωπαίους την
προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο πριν από τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις προτάσεις που παρουσιάσαμε σήμερα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία
που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· αποτελούν δε το σημείο αφετηρίας του
διοργανικού διαλόγου, με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Παραμένουμε σταθερά 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 αποτελέσει σταθερή βάση για την καθοριστική επόμενη χρονιά. Για να
μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, να αντιμετωπίσουμε διάφορα σημαντικά εκκρεμή
προβλήματα και να δώσουμε στους Ευρωπαίους μια προοπτική για το μέλλον της Ένωσης. Η Επιτροπή
είναι και θα παραμείνει έντονα προσηλωμένη στο έργο της με βάση τις αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας.
Θέλουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία στα σημαντικά θέματα και μικρότερη στα λιγότερο σημαντικά. Οι
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα καθοδηγούν όλες τις δράσεις μας. Θα στηρίζουμε
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τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αξιόπιστα στοιχεία και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολιτικές
επιλογές όποτε χρειάζεται.
Το 2019 θα είναι κρίσιμο έτος για την Ένωση και τη θέση της σ’ αυτόν τον ολοένα και πιο αβέβαιο
κόσμο. Δεν μπορούμε ούτε στιγμή να πάψουμε να αποδεικνύουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι εδώ για να τους προστατεύει, να τους ενδυναμώνει και να τους υπερασπίζεται. Ότι, μαζί,
μπορούμε να φτιάξουμε μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Ότι, μαζί, μπορούμε να
διαμορφώσουμε τον κόσμο, να εξαγάγουμε σταθερότητα, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, να προασπιστούμε
μια διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες και να υπερασπιστούμε τις αξίες μας. Μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι η Επιτροπή, ως πολιτικός θεσμός που στηρίζεται στη μεγάλη αφοσίωση με την οποία
εργάζεται το προσωπικό της, θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη αυτή την καθοριστική χρονιά. Όπως
είμαστε κι εμείς βέβαιοι ότι θα πορευθείτε μαζί μας στις 9 Μαΐου του 2019 για να κάνουμε τη διάσκεψη
κορυφής στο Σιμπίου μια μεγάλη στιγμή πραγμάτωσης.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
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