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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιµέτωπη µε την πρόκληση µιας γενιάς. Μια οικονοµική
πρόκληση που επηρεάζει οικογένειες, επιχειρήσεις και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά
και µια πολιτική πρόκληση, όπου καλούµεθα να αποδείξουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
µπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί και θα πρέπει να
δηµιουργήσει πραγµατική διαφορά στον τρόπο που οι Ευρωπαίοι αντιµετωπίζουν την
παρούσα κρίση.
Αυτό ήταν το µήνυµα της οµιλίας σχετικά µε την πορεία της Ένωσης τον Σεπτέµβριο του
20111. Η οµιλία και η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
ευρείας συναίνεσης: πρωταρχική προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η προώθηση µιας
βιώσιµης οικονοµικής ανάκαµψης, που θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας. Μόνο αν
αποκαταστήσουµε την ανάπτυξη και την εµπιστοσύνη, θα µπορέσουµε να εξελίξουµε το
µοναδικό κοινωνικό µοντέλο της ΕΕ. Για να επιτύχουµε, χρειαζόµαστε µια ενεργή εταιρική
σχέση τόσο µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και όσο και µε το εθνικό επίπεδο, πρέπει
να εργαστούµε ως µια πραγµατική Ένωση και πρέπει να εργαστούµε µε την κοινοτική
µέθοδο λήψης αποφάσεων ως τη βάση για την εν λόγω πραγµατική Ένωση. Η τρέχουσα
κρίση κατέδειξε πάλι ότι όταν πληρούνται οι όροι αυτοί, µπορούµε να επιστρατεύσουµε την
απαραίτητη αποφασιστικότητα και προσαρµοστικότητα.
Η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις επιταγές αυτές µε διαφορετικούς τρόπους. Πολλοί από τους
πόρους της χρησιµοποιούνται για την αποφασιστική εφαρµογή αποφάσεων που έχουν ήδη
ληφθεί, οι οποίες κυµαίνονται από εδραιωµένα καθήκοντα, όπως η εξασφάλιση της πλήρους
εφαρµογής του δικαίου της ΕΕ σε όλη την ΕΕ για τη διαχείριση του προϋπολογισµού της,
είτε άµεσα είτε από κοινού µε τα κράτη µέλη, µέχρι πολύ πιο πρόσφατες ευθύνες που
προέρχονται άµεσα από την απόκριση της Επιτροπής στην τρέχουσα κρίση. Συχνά, αυτό το
πρόγραµµα εφαρµογής έχει άµεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη· στα κράτη µέλη υπάρχει ένα
χάσµα εφαρµογής όσον αφορά καίριες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που είναι πρωταρχικής
σηµασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά που ακόµη δεν έχουν εφαρµοστεί.
Πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε ένα ριζικά νέο πρόγραµµα που καλύπτει την ουσιαστικότερη
εποπτεία των δηµοσιονοµικών και οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών, ιδίως για τα
κράτη µέλη της ζώνης ευρώ, τον εκ θεµελίων ανασχηµατισµό της εποπτείας και
χρηµατοδοτικής ρύθµισης και την ανάληψη δράσης για να εξασφαλιστεί ότι οι διαρθρωτικές
πολιτικές της ΕΕ θα αποφέρουν άµεσα οφέλη. Η δέσµη προτάσεων που εγκρίθηκε πρόσφατα,
όσον αφορά την ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης (το λεγόµενο «εξάπτυχο»)
αποτελεί νέο σηµαντικό καθήκον για την Επιτροπή.
Η υλοποίηση όλων αυτών των νέων πολιτικών θα απαιτήσει µια σηµαντική αλλαγή στον
τρόπο εργασίας της Επιτροπής. Θα απαιτήσει την αναδιανοµή πόρων και την ανάγκη να
οικοδοµηθεί µια ακόµη στενότερη συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η δηµιουργία ειδικής
οµάδας της Επιτροπής, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να εφαρµόσει το πρόγραµµα
ΕΕ/∆ΝΤ και να αναπροσανατολίσει και να επιταχύνει τη χρησιµοποίηση των πιστώσεων που
διατίθενται βάσει των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, είναι ένα µόνο παράδειγµα των νέων
ρόλων για την Επιτροπή που απορρέουν άµεσα από τη διαχείριση της κρίσης.
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Βλ. Οµιλία για την πορεία της Ένωσης 2011, της 28ης Σεπτεµβρίου
(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm)
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Κατά τη σύνταξη του παρόντος προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής για το 2012, η
Επιτροπή προσπάθησε να εξισορροπήσει την ανάγκη απόκρισης στις επείγουσες νέες
ανάγκες που καθίστανται εµφανείς ως αποτέλεσµα της κρίσης, µε την ανάγκη να συνεχιστούν
οι εργασίες για διαρθρωτικά θέµατα, όπου οι πολιτικοί παράγοντες, οι επενδυτές και οι
πολίτες βασίζονται στην Επιτροπή για να µπορέσουν να δουν πέρα από τις άµεσες ανάγκες
και να συµβάλουν στη διαµόρφωση µιας ευηµερούς και βιώσιµης Ευρώπης του µέλλοντος.
Οι περισσότερες από τις νέες πρωτοβουλίες που παρατίθενται στα παραρτήµατα του
παρόντος προγράµµατος, επικεντρώνονται σε αυτήν την µακροπρόθεσµη προοπτική και
αποτελούν προσθήκη ή θα βοηθήσουν στη δηµιουργία του νοµικού πλαισίου που απαιτείται
για να αποκοµίσουµε και να µοιραστούµε όλα τα οφέλη που προσφέρει η επίτευξη, σε
ενωσιακή κλίµακα, βιώσιµης ανάπτυξης, απασχόλησης υψηλού επιπέδου και µιας δίκαιης
κοινωνίας σε όλη την ΕΕ. Αυτός είναι ο στόχος ενός ευρέος φάσµατος πρωτοβουλιών για την
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, την αντιµετώπιση του κοινωνικού κόστους της κρίσης
και για τον προσανατολισµό της ανάκαµψης προς ένα βιώσιµο µέλλον. Αποτελεί επίσης τον
κύριο στόχο των πολιτικών δαπανών της ΕΕ, µέσω της νέας γενιάς προγραµµάτων διάρκειας
µέχρι το 2020, που πρότεινε η Επιτροπή .
Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσουν µια
ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση µε τις εν λόγω πρωτοβουλίες. Κατά τους επόµενους µήνες
ενδέχεται να παρουσιαστούν νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που η Επιτροπή δεν
µπορούσε να έχει προβλέψει για το παρόν πρόγραµµα εργασίας. Η ευρύτητα των απαιτήσεων
της νέας οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ θα απαιτήσει πολύ χρόνο και µεγάλη προσοχή
και από τα τρία θεσµικά όργανα. Όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει, ο προηγούµενος
προγραµµατισµός και ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων ενδέχεται να πρέπει να
παραχωρήσουν τη θέση τους σε επείγουσες αποφάσεις. Ορισµένες από τις προτάσεις που
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα είναι ιδιαίτερης σηµασίας και θα πρέπει να τους δοθεί
µεγαλύτερη προτεραιότητα, ιδίως οι προτάσεις που µπορούν να έχουν άµεσες επιπτώσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση, και να συµβάλουν πραγµατικά στην ανάκαµψη. Η
Επιτροπή θα αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή και ενέργεια στις προτάσεις αυτές, αλλά για να
έχουν τον επιθυµητό αντίκτυπο στην πράξη και στην καθηµερινότητα των Ευρωπαίων, θα
πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
υπουργών. Η συλλογική ικανότητα των θεσµικών οργάνων να δείξουν ότι συµφωνούν για το
ποια είναι τα θέµατα που απαιτούν άµεση δράση θα αποτελέσει σαφή ένδειξη της
αποφασιστικότητας της ΕΕ να αντιµετωπίσει την κρίση και να αποκαταστήσει την ανάπτυξη.
∆εδοµένης της ταχύτητας µε την οποία µεταβάλλονται οι συνθήκες, κάθε κατάλογος µέτρων
προτεραιότητας θα πρέπει να υποβάλλεται σε συχνή αναθεώρηση. Η αρχικές προτάσεις της
Επιτροπής για γρήγορη προώθηση θα συνοδεύουν την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για
το 2012.
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2.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Κατά τα προηγούµενα έτη, το οικονοµικό τοπίο της ΕΕ αναµορφώθηκε ριζικά. Η «Ευρώπη
2020»2 αποτελεί την οικονοµική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή
αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των κρατών µελών µας και περιγράφει µε ποιον τρόπο το
ενωσιακό και το εθνικό επίπεδο µπορούν να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους
συµφωνηµένους στόχους και να καταστήσουν την οικονοµία εκ νέου δηµιουργό ανάπτυξης
και απασχόλησης, και παράλληλα να θέσουν τις βάσεις για ένα βιώσιµο µέλλον. Για όλα τα
κράτη µέλη έχουν εκδοθεί ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις ώστε να αντιµετωπιστούν οι πιο
επείγουσες προκλήσεις. Η δεύτερη Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη θα θέσει το πλαίσιο για
το ευρωπαϊκό εξάµηνο 2012. Η ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση της χρηµατοπιστωτικής
κανονιστικής ρύθµισης και εποπτείας έθεσε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της ΕΕ σε
στέρεες βάσεις. Με την έκδοση της νοµοθεσίας που βελτιώνει την οικονοµική διακυβέρνηση
(το λεγόµενο «εξάπτυχο»), η ΕΕ έχει διευρύνει και ενισχύσει τους µηχανισµούς επιτήρησης
των εθνικών πολιτικών. Ορισµένα κράτη µέλη υπόκεινται σε αυξηµένη επιτήρηση βάσει
προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής. Έχουν αναπτυχθεί νέα µέσα για την αντιµετώπιση
της πρωτοφανούς πίεσης που δέχονται τα δηµόσια οικονοµικά. Η ΕΕ πρέπει τώρα να δράσει
επειγόντως και µε αποφασιστικότητα για να εφαρµόσει και να επισπεύσει τη µεταρρύθµιση.
Πρέπει να αποδείξουµε ότι όλα τα θεσµικά όργανα συνεργάζονται για να επιταχυνθεί η λήψη
των καίριων µέτρων.

Τον προηγούµενο µήνα, η Επιτροπή παρουσίασε πέντε αλληλένδετα µέτρα σε έναν οδικό
χάρτη για σταθερότητα και ανάπτυξη3. Τα µέτρα αυτά αποτελούν, αφενός, άµεση απόκριση
στα προβλήµατα της Ελλάδας και του τραπεζικού τοµέα για να αποκατασταθεί η
εµπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ, και, αφετέρου, δράση για να επισπευστεί η εφαρµογή
πολιτικών που ενισχύουν τη σταθερότητα και ανάπτυξη. Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και της συνόδου κορυφής για τη ζώνη του ευρώ περιλαµβάνουν τις εν λόγω
προτάσεις, και αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί κατευθυντήρια δύναµη που θα διαµορφώνει το
έργο της Επιτροπής κατά τους επόµενους µήνες.
Για να προωθήσουµε το πρόγραµµα αυτό στους επόµενους δώδεκα µήνες απαιτείται γρήγορη
και αποφασιστική δράση. Όταν η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει την Ετήσια Έρευνα για την
Ανάπτυξη για το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει τα
αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων που θα έχουν οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας
και επιτήρησης µεταξύ των συνδεδεµένων οικονοµιών της Ευρωζώνης και της ΕΕ ως
συνόλου. Κατ’αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η σωστή ισορροπία µεταξύ της εξυγίανσης των
δηµόσιων οικονοµικών και της προώθησης της ανάπτυξης, και θα συντονισθούν τα εθνικά
µέτρα µε το έργο των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε
επίπεδο ΕΕ, ώστε να µεγιστοποιηθεί η ανάκαµψη.
2.1.

Μεταρρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα: επενδύοντας στην εµπιστοσύνη

H καλή λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη
δηµιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Μετά την έναρξη της κρίσης, η Επιτροπή ανέλαβε
τη ριζική αναδιάρθρωση της χρηµατοπιστωτικής κανονιστικής ρύθµισης και εποπτείας. Το
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µεγαλύτερο µέρος των κύριων πρωτοβουλιών έχουν ήδη εγκριθεί ή έχουν υποβληθεί προς
έγκριση, συµπεριλαµβανοµένης της προταθείσας νοµοθεσίας για τα παράγωγα4, τους
οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας5, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις6
υγιέστερες και διαφανέστερες αγορές κινητών αξιών και την αντιµετώπιση των πρακτικών
κατάχρησης της αγοράς7. Θα δηµοσιευτεί επίσης εκτίµηση του συνολικού αντίκτυπου των
µεταρρυθµίσεων.
Η ΕΕ θα πρέπει να έχει τη σαφή φιλοδοξία να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση κατά το
επόµενο έτος. Τους πρώτους µήνες του 2012, η Επιτροπή θα προτείνει τις υπόλοιπες
νοµοθετικές πράξεις επικεντρώνοντας στην προστασία των επενδυτών. Η αναθεώρηση των
κανόνων που διέπουν τα προγράµµατα συλλογικών επενδύσεων (UCITS) θα έχει ως στόχο να
βελτιωθεί η προστασία των επενδυτών και να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Η προστασία
των επενδυτών και η διαφάνεια είναι επίσης στον πυρήνα µιας πρωτοβουλίας για τη
γνωστοποίηση πληροφοριών πριν από τη σύναψη συµβάσεων όσον αφορά σύνθετα
επενδυτικά προϊόντα (PRIPs) και για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
2.2.

Χρηµατοδότηση του µέλλοντος: εξασφάλιση διατηρήσιµων δηµόσιων εσόδων

Η ατζέντα της ΕΕ για την ανάπτυξη είναι ένας από τους κύριους τρόπους µε τους οποίους η
ΕΕ µπορεί να συµβάλει στην αποκατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών. Αλλά, µολονότι η
φορολογία εµπίπτει κυρίως στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, η δράση της ΕΕ µπορεί να
βοηθήσει. τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι θα είναι δυνατή στο µέλλον η χρηµατοδότηση
του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Το 2011, η Επιτροπή πρότεινε σειρά σηµαντικών
πρωτοβουλιών για να εξισορροπήσει τη συνεισφορά του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στα
δηµόσια οικονοµικά (φόρος χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών)8, να µεταθέσει τη φορολογική
επιβάρυνση στην κατανάλωση πόρων (φορολογία της ενέργειας)9 και να βελτιώσει τη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς (ΚΕΒΦΕ)10.
Το 2012, η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετα µέτρα για να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα και τη
σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου συστήµατος ΦΠΑ, µε το οποίο να είναι δυνατή η καταπολέµηση της απάτης και η
ελάφρυνση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις ΜΜΕ και άλλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.
Η φοροδιαφυγή απειλεί τα δηµόσια έσοδα σε όλα τα κράτη µέλη. Επίσης στρεβλώνει το
ανταγωνιστικό περιβάλλον σε βάρος της µεγάλης πλειονότητας των πολιτών και των
επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες. Η Επιτροπή θα προτείνει µια ενισχυµένη στρατηγική
για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τους «φορολογικούς παραδείσους», ώστε
µε τη συνεισφορά της ΕΕ να αναχαιτιστούν οι δυνητικές απώλειες για τα δηµόσια ταµεία.
Σε καιρούς δηµοσιονοµικής λιτότητας, η προστασία των χρηµάτων των φορολογούµενων
αποκτά εκ νέου σηµασία. Κάθε χρόνο, σηµαντικά ποσά χάνονται λόγω απάτης και άλλων
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παρανόµων δραστηριοτήτων που πλήττουν τα δηµόσια οικονοµικά της ΕΕ. Η Επιτροπή θα
υποβάλει πρόταση για να εξασφαλίσει την προστασία των χρηµατοπιστωτικών συµφερόντων
της ΕΕ βάσει του ποινικού δικαίου.
Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω της
οικονοµικής κρίσης, η Επιτροπή διεξάγει σε βάθος αξιολόγηση της ανάγκης να
µεταρρυθµίσει τον κανονισµό για την αφερεγγυότητα. Βάσει των συµπερασµάτων της, η
Επιτροπή θα επεξεργαστεί µελλοντικές επιλογές για αποτελεσµατικότερους διασυνοριακούς
κανόνες όσον αφορά την αφερεγγυότητα, συµπεριλαµβανοµένων των οµίλων επιχειρήσεων.
3.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η αποκατάσταση διατηρήσιµης ανάπτυξης και η δηµιουργία απασχόλησης απαιτούν θετική
δράση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας
και της κοινωνικής ένταξης. Η επίτευξη αποτελεσµάτων θα απαιτήσει εντατικοποίηση της
δράσης για την προώθηση του σωστού πλαισίου, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ανακαλύψουν νέες αγορές. Αυτό αποτελεί ήδη κύριο
θέµα στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για τα προγράµµατα δαπανών της ΕΕ. Η νέα γενιά
πολιτικών συνοχής11 έχει ως στόχο την αυριανή απασχόληση και ανάπτυξη. Το επόµενο
πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία, Horizon 2020, θα µετατρέψει τη βάση
γνώσεων της ΕΕ σε ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις, ενώ η δράση για την ανταγωνιστικότητα
θα στοχεύει ειδικά στη στήριξη των ΜΜΕ. Το νέο πρόγραµµα για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τους νέους, Erasmus για όλους, θα δώσει ώθηση στον εκσυγχρονισµό των
εκπαιδευτικών συστηµάτων της Ευρώπης. Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»12
προωθεί τη χρηµατοδότηση σε σχέδια µε τη µεγαλύτερη απόδοση για την ευρωπαϊκή
οικονοµία, και υποστηρίζει τις υποδοµές ως µέσα ανάπτυξης.
3.1.

Μια ενιαία αγορά για την ανάπτυξη

Η ενιαία αγορά παραµένει το σηµαντικότερο µέσο για τη δηµιουργία ανάπτυξης και
απασχόλησης. Για να εκµεταλλευτεί το δυναµικό της, η ενιαία αγορά πρέπει να υποστηρίζει
το σωστό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις µικρές, και τους καταναλωτές, να
εφαρµόζει πλήρως τις µεταρρυθµίσεις για την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης και να διαθέτει
αποτελεσµατική και ανταγωνιστική υποδοµή.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δροµολόγησε µια φιλόδοξη διαδικασία που θα
δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, την Πράξη για την Ενιαία Αγορά13. Η γρήγορη εξέταση
των δώδεκα κυριότερων προτάσεων της πράξης στη διοργανική διαδικασία θα εξασφαλίσει
ότι τα οφέλη θα γίνουν αισθητά το ταχύτερο δυνατό. Το 2012, η Επιτροπή θα εργαστεί
εντατικότερα όσον αφορά την εφαρµογή και την επιβολή της νοµοθεσίας στην ενιαία αγορά.
H Eπιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση των εθνικών ερευνητικών
συστηµάτων και τη δηµιουργία διαρθρωµένου, κινητικού και αποτελεσµατικού Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας, που θα βασίζεται σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό και τη συνεργασία και θα
αποτελέσει τον καταλύτη για επιστηµονική αριστεία και καινοτοµία παγκόσµιας κλάσης. Θα
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προσπαθήσει, ιδίως, να ανοίξει στον πανευρωπαϊκό ανταγωνισµό τις προσλήψεις για
σηµαντικές πανεπιστηµιακές θέσεις. Η πλήρης εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
όχι µόνο θα θέσει τέλος σε κάθε είδους αναποτελεσµατικότητα που συνολικά κοστίζει
περίπου 3,8 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά και θα περιορίσει τις εκποµπές CO2, θα βελτιώσει την
ασφάλεια και θα µειώσει τις καθυστερήσεις για τους επιβάτες. Ενώ εννέα στις δέκα νέες
θέσεις εργασίας προέρχονται από τον τοµέα των υπηρεσιών, και παρά τις πολλές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που προσφέρει, η οδηγία για τις υπηρεσίες14 δεν εφαρµόζεται
πλήρως και µε τον δέοντα τρόπο. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης την εφαρµογή της
σύστασης όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πληρωµών για να εκτιµήσει εάν
απαιτείται περαιτέρω δράση.
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας µέχρι το 2014 θα αποτελέσει έναν ακόµη
µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης. Νέες προτάσεις για την απελευθέρωση των σιδηροδρόµων θα
βοηθήσουν επίσης στον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών µεταφορών και την απαλλαγή τους
από τον άνθρακα µέσω του αυξηµένου ανταγωνισµού, και θα προσφέρουν στους επιβάτες
νέες, περισσότερο καινοτόµες και προσανατολισµένες στους πελάτες υπηρεσίες. ∆εδοµένων
των σηµαντικών επενδύσεων για την ανανέωση των συστηµάτων ενέργειας (1 τρις ευρώ για
την περίοδο 2011-202015), ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί έναν ακόµη σηµαντικό µοχλό
οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα λάβει σειρά πρωτοβουλιών από την άποψη αυτή µε
στόχο, κυρίως, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µέχρι το 2014, όπως έχει ζητήσει το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Το ψηφιακό θεµατολόγιο16 είναι καίριας σηµασίας όσον αφορά την ικανότητα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη
τεχνολογία και το διαδίκτυο για την προώθηση της ανάπτυξης. Η εισαγωγή των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι κρίσιµης σηµασίας, και το ηλεκτρονικό εµπόριο θα
προωθηθεί ενεργά. Το 2012, η Επιτροπή θα προτείνει µια πρωτοβουλία για τη διαχείριση
συλλογικών δικαιωµάτων όσον αφορά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η
πρωτοβουλία αυτή θα περιλαµβάνει κανόνες για τη διασυνοριακή αδειοδότηση πνευµατικών
δικαιωµάτων για µουσική που διατίθεται ηλεκτρονικά, προκειµένου να διευκολυνθεί η
έκδοση πολυεδαφικών αδειών. Παράλληλα, µια πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της
αµοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, της εξακρίβωσης της γνησιότητας
και των υπογραφών θα έχει ως στόχο να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών και να
διευκολυνθούν οι επιγραµµικές πληρωµές και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών είναι το κλειδί για την τόνωση της ζήτησης και την
αποκατάσταση της ανάπτυξης. Το ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για τους
καταναλωτές θα δείξει µε ποιον τρόπο τα δικαιώµατα και η ασφάλεια των καταναλωτών
µπορούν να προσφέρουν µια ασφαλή βάση για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά. Οι
προτάσεις αναθεωρηµένων κανόνων για τη γενική ασφάλεια προϊόντων θα προσφέρουν µια
σαφή και συγκροτηµένη προσέγγιση τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους
κατασκευαστές, και θα συνενώσουν διαφορετικά καθεστώτα επιτήρησης σε µια ενιαία
προσέγγιση για την ενιαία αγορά. Και όταν απαιτείται αποζηµίωση των καταναλωτών, θα
υπάρχουν κανόνες που θα ορίζουν µε ποιόν τρόπο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις
µπορούν να επιλύσουν αποτελεσµατικά προβλήµατα µεγάλης κλίµακας.
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3.2.

∆ικαιώµατα των πολιτών σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς

Η δηµιουργία θέσεων εργασίας συνιστά τη µεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη του
σήµερα, και η συµβολή της ΕΕ µπορεί να είναι καίριας σηµασίας. Οι εµβληµατικές
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» «Νεολαία σε κίνηση»17 «Ατζέντα για νέες
δεξιότητες και θέσεις εργασίας»18 και «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της
φτώχειας»19 έχουν υπογραµµίσει την ανάγκη να στραφεί η ευρωπαϊκή ανανέωση προς τα
άτοµα µε τις µεγαλύτερες ανάγκες. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο20 και το Ταµείο
Προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση21 θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών να
αντιµετωπίσουν την κρίση εργασίας από άποψη δηµιουργίας απασχόλησης και προώθησης
καίριων ικανοτήτων. Το «Erasmus για όλους» θα στηρίξει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
µεταξύ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας ότι οι νέοι
σπουδαστές θα µπορούν να αποκτήσουν το µίγµα ικανοτήτων που χρειάζεται η αγορά
εργασίας. Η εφαρµογή των εν λόγω πρωτοβουλιών θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στο έργο της
ΕΕ για την αντιµετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.
Σύντοµα, η Επιτροπή θα προσδιορίσει µε ποιόν τρόπο η ΕΕ µπορεί να συµβάλει στην
αντιµετώπιση της µάστιγας της ανεργίας των νέων, συµπεριλαµβανοµένης της δράσης για την
προώθηση της κινητικότητας των νέων που αναζητούν εργασία βοηθώντας τους να
εντοπίσουν διασυνοριακές ευκαιρίες. Οι δυνατότητες µαθητείας µπορούν επίσης να
αποτελέσουν κύρια πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας. Αυτή η πρωτοβουλία µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιµη από άποψη καλύτερης εκµετάλλευσης των τοµέων που είναι
πιθανότερο να δηµιουργήσουν τις αυριανές θέσεις εργασίας.
Με τη στενή συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει επίσης τις
αρχές της «ευελιξίας µε ασφάλεια» και θα δροµολογήσει µια νέα φάση στην εφαρµογή τους,
προωθώντας τη δηµιουργία απασχόλησης και την κινητικότητα ως µέσων για να µετριαστεί ο
αντίκτυπος της οικονοµικής ύφεσης και ως προετοιµασία για την εκµετάλλευση της
µελλοντικής ανάκαµψης όταν αυτή επέλθει. Αυτό συνδέεται µε την ανάγκη για καλύτερη
πρόβλεψη και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων των εταιρειών. Τέλος, η Επιτροπή θα
προτείνει επίσης τρόπους για να ενισχυθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταρρύθµισης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας απασχόλησης (Eures)
για τη βελτίωση της πρόσβασης στις διασυνοριακές ευκαιρίες απασχόλησης.
Στο απώτερο µέλλον, η διατήρηση του κοινωνικού µας µοντέλου σηµαίνει επίσης ότι θα
είµαστε σε θέση να χρηµατοδοτήσουµε την ευηµερία µας, και, από την άποψη αυτή, οι
γηράσκουσες κοινωνίες αποτελούν τεράστια πρόκληση για τη δηµόσια πολιτική, ενώ ένας
σύγχρονος και καινοτόµος τοµέας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είναι κινητήρια δύναµη
οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις
όσον αφορά τον τοµέα των συντάξεων, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε τοµείς µε
διασυνοριακή σηµασία. Το 2012, αυτό θα συµπεριλαµβάνει µια πρωτοβουλία µε σκοπό την
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για αποδοτικά και ασφαλή συνταξιοδοτικά προϊόντα. Η
Επιτροπή θα υποβάλει επίσης προτάσεις για τα δικαιώµατα συµπληρωµατικής
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συνταξιοδότησης των εργαζοµένων που αλλάζουν εργασία, δεδοµένου ότι η διευκόλυνση της
κινητικότητας είναι κλειδί για την απασχόληση και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
3.3.

Προετοιµάζοντας το έδαφος για ένα διατηρήσιµο µέλλον

Η διατηρήσιµη ανάκαµψη απαιτεί τον προσανατολισµό της ανάπτυξης και των επενδύσεων
στους πιο δυναµικούς τοµείς του µέλλοντος. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την
αποδοτική χρήση των πόρων22 και την οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης άνθρακα23, που θα
ενταχθεί στην οικονοµική πολιτική και την Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, έχει δείξει
ποια είναι η σωστή κατεύθυνση της ευφυούς ανάπτυξης, ώστε η πρόκληση της διατηρήσιµης
Ευρώπης να µετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά µας Αυτή η προσέγγιση έχει
ενσωµατωθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και αποτελεί βασικό κίνητρο της νέας γενιάς
προτάσεων για τη γεωργία24, την αγροτική ανάπτυξη25 και την αλιεία, µε στόχο να
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα τοµέων που είναι πρωταρχικής σηµασίας τόσο για το
περιβάλλον όσο και για την οικονοµία µας. Ένα σηµαντικό παράδειγµα όσον αφορά την
προσπάθεια αποδοτικής χρήσης των πόρων σε επιµέρους τοµείς πολιτικής, θα είναι οι
προτάσεις του 2012 για την εξασφάλιση πρόσβασης σε επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού:
Η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα πρότυπο σχέδιο για την προστασία των υδάτινων πόρων, ώστε η
δηµόσια πολιτική να επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση των πιέσεων στον τοµέα αυτό σήµερα.
Η διατηρησιµότητα αποτελεί επίσης τον πυρήνα του οράµατος της Επιτροπής για την
ενεργειακή πολιτική. Για παράδειγµα, η έγκαιρη εφαρµογή της οδηγίας για την εξοικονόµηση
ενέργειας26 µπορεί να αποφέρει οφέλη µέσης αξίας 1000 ευρώ ετησίως για τα νοικοκυριά της
ΕΕ, µε δυναµικό να δηµιουργήσει δύο εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και να αντιµετωπίσει την
αλλαγή του κλίµατος. Mια πρόταση για τη αναβάθµιση του πλαισίου για την πυρηνική
ασφάλεια θα ενσωµατώνει διδάγµατα από προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε
ευρωπαϊκές πυρηνικές εγκαταστάσεις, την επιτευχθείσα τεχνική πρόοδο και τις διεθνείς
ρυθµιστικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα καταστρώσει επίσης µια στρατηγική για να επιταχύνει
την εξέλιξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στους
γείτονές της της Νότιας Μεσογείου. Η πρόοδος που θα επιτευχθεί όσον αφορά την έκδοση
του προτεινόµενου κανονισµού για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην απαραίτητη
ενεργειακή υποδοµή για να επιταχυνθεί η ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
θα αποτελέσει σηµαντικό δείγµα των προθέσεών µας.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει και το 2012 να επιδιώκει τον στόχο µιας πραγµατικής και
συγκροτηµένης παγκόσµιας προσπάθειας για τη µείωση των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τη µετάβαση στο αναθεωρηµένο
σύστηµα εµπορίας εκποµπών προτείνοντας πρακτικά µέτρα για να βοηθήσει στην επίτευξη
των στόχων που αφορούν το κλίµα και την ενέργεια. Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας σχετικά
µε τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά θα προωθήσει την καινοτοµία και θα προσφέρει
κανονιστική ασφάλεια στους κατασκευαστές. Οι εργασίες θα εστιαστούν επίσης στην
απεξάρτηση των µεταφορών από το πετρέλαιο µε την υποστήριξη της ανάπτυξης των
υποδοµών της ΕΕ για εναλλακτικά καύσιµα.
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Τον Ιούνιο, η σύνοδος κορυφής του Ρίο+20 θα θέσει στο προσκήνιο την παγκόσµια
προσπάθεια για διατηρησιµότητα και την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Οι πολιτικές
της ΕΕ θα είναι στην εµπροσθοφυλακή αυτής της προσπάθειας.
3.4.

Μια ανοικτή Ευρώπη για τους πολίτες

Η παροχή ασφάλειας και δικαιοσύνης σε µια Ευρώπη δίχως εσωτερικά σύνορα είναι µια από
τις µεγαλύτερες προτεραιότητες για την ΕΕ του σήµερα. Η ελευθερία των πολιτών να
αναζητήσουν ευκαιρίες πέραν των συνόρων είναι ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης της
ΕΕ. Αλλά για να λειτουργήσει το σύστηµα αυτό, η ΕΕ πρέπει να θωρακίσει την αµοιβαία
εµπιστοσύνη που απαιτεί το σύστηµα και να επιδείξει σθένος και αµεροληψία όσον αφορά τις
σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζονται φέτος στη Μεσόγειο. Η ΕΕ πρέπει να πιέσει
για την υλοποίηση του προγράµµατος της Στοκχόλµης27, και, µεταξύ άλλων, να επιλύσει,
καίρια θέµατα, όπως το άσυλο, και να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο.
Μια ενιαία αγορά για τους πολίτες πρέπει να διευθετεί περιττούς γραφειοκρατικούς φραγµούς
στην ελεύθερη κυκλοφορία. ∆ύο νοµοθετικές προτάσεις θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή
αναγνώριση εγγράφων όσον αφορά την προσωπική κατάσταση και θα απλοποιήσουν τις
απαιτήσεις νοµιµοποίησης.
Το συνοριακό καθεστώς της ΕΕ αποτελεί κύριο τµήµα του προγράµµατος. Με τον
εκσυγχρονισµό και τη χρήση νέων τεχνολογιών µπορεί να εξασφαλιστεί ότι το σύστηµα όχι
µόνο θα ενθαρρύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα αλλά και θα παρέχει τα σωστά εχέγγυα.
Η επόµενη γενιά συνοριακών ελέγχων θα είναι πιο ελαστική και θα επιτρέπει στους συχνούς
ταξιδιώτες να εισέρχονται µε µεγαλύτερη ευκολία στην ΕΕ. Θα προταθεί συγκεκριµένη
στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας.

27
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4.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Μια ενωµένη ΕΕ αποτελεί την καλύτερη πλατφόρµα για µια αποτελεσµατική ΕΕ στην
παγκόσµια σκηνή. Η ΕΕ είναι η µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη
της συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ της παγκόσµιας αναπτυξιακής ενίσχυσης και
της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ παραµένει βαθιά δεσµευµένη και υποστηρίζει τις
παγκόσµιες αξίες των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, τον σεβασµό του
διεθνούς δικαίου και την αποτελεσµατική τήρηση µιας πολυµερούς τάξης. Όταν η ΕΕ ενεργεί
ενωµένα, η επίδρασή της είναι σηµαντική. Για να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις και να
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσµιοποίηση, πρέπει να συνεχίσουµε να
ενισχύουµε τη δράση της ΕΕ, προκειµένου να προστατεύσουµε και να προωθήσουµε τα
συµφέροντα και τις αξίες µας, ενώ παράλληλα εργαζόµαστε για την αύξηση της ευµάρειας
και της ασφάλειας στον ευρύτερο κόσµο.
Η εξωτερική δράση της ΕΕ λαµβάνει χώρα εντός του πλαισίου που θέτουν πολυµερείς,
περιφερειακές και διµερείς σχέσεις, βάσει των υφισταµένων πλαισίων πολιτικής όπως της
πολιτικής εµπορίου και ανάπτυξης, καθώς και βάσει των εξωτερικών πτυχών των πολλών
εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η Ένωση θα συνεχίσει να εφαρµόζει τις πολιτικές αυτές, ενώ
ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει λόγω αιφνίδιων
παγκόσµιων γεγονότων.
Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιµη να αντιδρά στην αλλαγή του παγκόσµιου περιβάλλοντος. Η ΕΕ
αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά στη δραµατική αλλαγή που συνέβη στους γείτονές µας
της Νότιας Μεσογείου28. Η αντίδραση της ΕΕ βασίστηκε σε παραδόσεις χρηστής
διακυβέρνησης, διαφάνειας και αλληλεγγύης και απέστειλε σαφές πολιτικό µήνυµα και
άµεση πρακτική στήριξη («αναλογικών κερδών»). Η ενίσχυση υποβλήθηκε γρήγορα σε
έλεγχο και αναδιατέθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή µε τις τρέχουσες ανάγκες και
προτεραιότητες. Tο πρόγραµµα «Στήριξη για εταιρική σχέση, µεταρρυθµίσεις και ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισµούς» (SPRING) και η «Χρηµατοδοτική διευκόλυνση για την κοινωνία των
πολιτών» εγκρίθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Η ΕΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνει την προσοχή της
στους γείτονές της προσφέροντας ευκαιρίες για αµοιβαία επικερδή συνεργασία, ώστε να
προωθήσει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα επικεντρώσει στην υλοποίηση
των δεσµεύσεων που ανέλαβε στην κοινή ανακοίνωση µε την Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά µε
την νέα προσέγγιση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας29, που θα διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο για την προώθηση της ειρηνικής και ευηµερούσας ανάπτυξης στη Νότια Μεσόγειο και
στους ανατολικούς γείτονές της, εφαρµόζοντας ένα πλήρες φάσµα πολιτικών και
προγραµµάτων της ΕΕ για να υποστηρίξει την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και
πολιτικής σταθερότητας. Εκτός από την υποστήριξη των εν λόγω χωρών της Νότιας
Μεσογείου που έχουν δροµολογήσει τον εκδηµοκρατισµό τους, το 2012 θα δοθεί
προτεραιότητα στον οδικό χάρτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης που αποφασίστηκε στη
σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας, και στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο.
Η ΕΕ συµβάλλει επίσης στην προώθηση της ασφάλειας στην Αφρική. Επιπλέον, η ΕΕ θα
είναι και στο µέλλον έτοιµη να αντιδράσει, όπως αντέδρασε πρόσφατα στις φυσικές
καταστροφές στην Τουρκία, το Πακιστάν και την Ιαπωνία.
Η προσαρµογή στην αλλαγή του παγκόσµιου περιβάλλοντος και η διαµόρφωση της
παγκόσµιας τάξης απαιτούν από την ΕΕ να συνδέσει τα εξωτερικά µε τα εσωτερικά στοιχεία
28
29
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των πολιτικών µας. Το εµπόριο, η ανάπτυξη, η διπλωµατία, η διεύρυνση, η πολιτική γειτονίας
και η αντιµετώπιση των κρίσεων είναι πολιτικές και µέσα που αποτελούν τη σπονδυλική
στήλη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως µόνο όταν
ασκούνται ταυτόχρονα µε τις εσωτερικές πολιτικές µας, όπως η ενιαία αγορά, η πολιτική για
το κλίµα, η πολιτική για την ενέργεια και η νοµισµατική πολιτική, που έχουν όλες σηµαντικές
επιπτώσεις για τον έξω κόσµο.
Η ευρωπαϊκή ευµάρεια στηρίζεται στην παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Οι προσπάθειες για
την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της απασχόλησης καταβάλλονται σε ένα όλο και
περισσότερο διασυνδεδεµένο περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισµό. Η
Οµάδα των 20 αποδείχτηκε αποτελεσµατικός µοχλός για την προώθηση µιας συγκροτηµένης
και παγκόσµιας απάντησης στην κρίση. Η τελευταία συνάντηση της Οµάδας των 20 στις
Κάννες κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και της
παραγωγικότητας είναι πρωταρχικής σηµασίας για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας
και την προώθηση διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Μολονότι ο γενικός στόχος για την
εµπορική πολιτική της ΕΕ παραµένει η επιτυχής ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων πολυµερών
διαπραγµατεύσεων, τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών πρέπει
επίσης να προωθηθούν µέσω διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες εταίρους. Για τους λόγους
αυτούς, διερευνούνται οι πιθανότητες µιας εµπορικής συµφωνίας µε την Ιαπωνία καθώς και
µιας επενδυτικής συµφωνίας µε την Κίνα.
Η αλληλεγγύη αποτελεί θεµελιώδη ευρωπαϊκή αξία και επεκτείνεται πέραν των συνόρων µας.
Ως ο µεγαλύτερος στον κόσµο χορηγός αναπτυξιακής ενίσχυσης, η ΕΕ θα διαδραµατίσει
ηγετικό ρόλο βοηθώντας τις φτωχότερες κοινωνίες του κόσµου και επικεντρώνοντας τις
προσπάθειές της στην εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσµατικής κατάρτισης της
αναθεωρηµένης αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ30, µε ιδιαίτερο στόχο τους Αναπτυξιακούς
Στόχους της Χιλιετίας. Μια νέα, απτή έκφραση της παγκόσµιας αλληλεγγύης της ΕΕ είναι η
δηµιουργία Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
Το 2012 θα σηµειωθεί επίσης πρόοδος όσον αφορά την εφαρµογή της ανανεωµένης
συναίνεσης της Ένωσης όσον αφορά τη διεύρυνση και τις προετοιµασίες για την υποδοχή της
Κροατίας ως 28ου µέλους της οικογένειάς µας. Στη διάρκεια του 2012 θα συνεχιστούν οι
εργασίες που θα επιτρέψουν στην Κροατία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και να
επωφεληθεί πλήρως από τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους.
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5.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που παρουσιάζονται στο παρόν πρόγραµµα, η
νοµοθεσία της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί καλά σε κάθε στάδιο. Από τη σύλληψη στην
εφαρµογή, την αξιολόγηση και την ενηµέρωση, η δράση της ΕΕ πρέπει να ελέγχεται σε όλη
την πορεία της, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα ρυθµιστικά βάρη
θα είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερα.
Ως αποτέλεσµα του δικαιώµατος πρωτοβουλίας και της ευθύνης της ως θεµατοφύλακα της
Συνθήκης, η Επιτροπή έχει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση των προδιαγραφών
αυτών σε υψηλό επίπεδο. Τόσο στην εκτέλεση του έργου της όσο και στην παρακολούθηση
και την επιβολή της συµφωνηθείσας νοµοθεσίας, η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να
εξασφαλίσει ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δηµόσιες αρχές της ΕΕ θα ωφεληθούν από
τις µεταρρυθµίσεις.
5.1.

Εξυπνότερες κοινές δαπάνες

Σε καιρούς λιτότητας, πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι περιορισµένοι πόροι µας θα
διοχετεύονται εκεί που θα αποδώσουν περισσότερο από άποψη µελλοντικών θέσεων
εργασίας και ανάπτυξης. Η Επιτροπή πρότεινε έναν σύγχρονο προϋπολογισµό που έχει
σχεδιαστεί για να συµπληρώσει τις εθνικές δαπάνες, στις περιπτώσεις όπου η δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σαφώς προστιθέµενη αξία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται
µέσω της διαδικασίας διαπραγµατεύσεων για να εξασφαλίσει ότι οι αρχές της απλοποίησης,
του εξορθολογισµού και της προστιθέµενης αξίας διατηρούνται στην τελική δέσµη µέτρων.
5.2.

Έξυπνες ρυθµίσεις

Ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση κανονιστικών ρυθµίσεων έχει εξελιχθεί
σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη, µε την καθιέρωση της εκτίµησης των επιπτώσεων ως
µόνιµου µέρους του έργου της Επιτροπής. Το 2012 θα είναι µάρτυρας ενός άλλου
σηµαντικού βήµατος για την παράταση του ελάχιστου χρόνου όσον αφορά τη δηµόσια
διαβούλευση από 8 σε 12 εβδοµάδες. Αυτό θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις της
Επιτροπής θεµελιώνονται στις απόψεις των ενδιαφεροµένων, και ότι όλοι είχαν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις κύριες επιλογές δηµόσιας πολιτικής. Η
µείωση του διοικητικού φόρτου είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε καιρούς οικονοµικών
προκλήσεων. Όταν το 2012 ολοκληρώσει το πρόγραµµα µείωσης του διοικητικού φόρτου, η
Επιτροπή θα έχει επιτυχώς υπερβεί το στόχο της µείωσης του 25%, δεδοµένου ότι θα
υποβάλει προτάσεις που ισοδυναµούν µε µείωση 31%, και εξοικονοµήσεις ύψους 39 δις
ευρώ. Αντλώντας συµπεράσµατα από την εν λόγω εµπειρία, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις
προσπάθειές της να παραµείνουν τα ρυθµιστικά βάρη στο απολύτως απαραίτητο. Θα εξετάσει
ιδίως τις επιπτώσεις των ρυθµίσεων της ΕΕ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις και θα προτείνει,
ανάλογα µε την περίπτωση, εξαιρέσεις ή λύσεις προσαρµοσµένες ειδικά για τις
µικροεπιχειρήσεις. Θα υποβάλει επίσης τα πρώτα αποτελέσµατα των ελέγχων ρυθµιστικής
καταλληλότητας.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισµένη να εκµεταλλευτεί το επόµενο έτος για να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κρίσης που τόσο βαραίνει τους
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Ευρωπαίους σήµερα. Τα βήµατα που γίνονται αυτό το φθινόπωρο δείχνουν την
προτεραιότητα που δίνει η Επιτροπή στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Αυτή η ύψιστη προτεραιότητα απεικονίζεται επίσης και στο πρόγραµµα εργασίας της για το
2012, που επίσης επικεντρώνεται στους µακροπρόθεσµους στόχους της ΕΕ. Αποτελεί
επιτακτική ανάγκη να δράσουµε βραχυπρόθεσµα και παράλληλα να οικοδοµήσουµε τη βάση
για µια µακροπρόθεσµα διατηρήσιµη ανάπτυξη και απασχόληση. Εάν πράξουµε και τα δύο
ταυτόχρονα, θα βοηθήσουµε την ΕΕ να εξέλθει από την κρίση, γεγονός που θα την
καταστήσει ισχυρότερη, ικανότερη να αντιµετωπίζει τις απαιτήσεις του παγκόσµιου
ανταγωνισµού, να αντλεί από τις πηγές της ανάπτυξης για το µέλλον και να πραγµατώσει µια
επιτυχή κοινωνική οικονοµία αγοράς.
Η ΕΕ έχει γερά θεµέλια πάνω στα οποία µπορεί να οικοδοµήσει. Αποτελεί τον µεγαλύτερο
εµπορικό συνασπισµό του κόσµου, παράγει το ένα τρίτο της παγκόσµιας παραγωγής και έχει
µακρά παράδοση κοινωνικής και τεχνολογικής καινοτοµίας. Έχει κοινές αξίες και ένα κοινό
ιστορικό παρελθόν, που µας δένουν µε δεσµούς συνεργασίας. Έχει θεσµικά όργανα που
µοιράζονται το ίδιο σαφές όραµα για τον τρόπο οικοδόµησης µιας ευηµερούς και βιώσιµης
Ευρώπης. Έχει τη δοκιµασµένη προσέγγιση της κοινοτικής µεθόδου, και, τέλος, έχει την
απαιτούµενη ευελιξία για να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες περιστάσεις. Με την
πολιτική βούληση να µετατρέψουµε τις προθέσεις σε δράση και επικεντρώνοντας την
αποφασιστικότητά µας στην εφαρµογή πρόσφατων αποφάσεων, η ΕΕ µπορεί να αντιστρέψει
την καθοδική τάση και να επιτύχει την ανανέωση της Ευρώπης.
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