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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ
∆ΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
και σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο περιγράφει το πρόγραµµα εργασιών του Συµβουλίου που καταρτίσθηκε από τις
µελλοντικές Προεδρίες της Πολωνίας, της ∆ανίας και της Κύπρου και καλύπτει την περίοδο
Ιουλίου 2011-∆εκεµβρίου 2012. Χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το
στρατηγικό πλαίσιο του προγράµµατος, τοποθετώντας το σε ευρύτερη προοπτική και
συγκεκριµένα, των πιο µακροπρόθεσµων στόχων των επόµενων τριών Προεδριών. Για το λόγο
αυτό, ζητήθηκε η γνώµη των µελλοντικών Προεδριών της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας και της
Ελλάδας για το τµήµα αυτό. Το δεύτερο τµήµα συνιστά το επιχειρησιακό πρόγραµµα και εκθέτει
τα ζητήµατα τα οποία αναµένεται να εξετασθούν κατά τη 18µηνη περίοδο. Σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου, το µέρος αυτό καταρτίσθηκε σε στενή συνεργασία µε την
Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όµως ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων δεν γνωστοποίησε συµβολές όσον αφορά τις δραστηριότητες της εν λόγω
σύνθεσης του Συµβουλίου.
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Οι τρεις Προεδρίες θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η οµαλή και
αποτελεσµατική λειτουργία των νέων κανόνων και διατάξεων που εισήγαγε η Συνθήκη της
Λισσαβώνας και να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες οι δυνατότητές της. Αυτό συνεπάγεται πολύ
στενή συνεργασία µεταξύ των τριών Προεδριών και µεταξύ αυτών και του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ύπατης Εκπροσώπου. Ταυτόχρονα, οι Προεδρίες θα βασισθούν
σε µεγάλο βαθµό στην αµοιβαίως επωφελή συνεργασία µε την Επιτροπή και προσβλέπουν στη
συµβολή της Επιτροπής βάσει των αντίστοιχων προγραµµάτων εργασιών της. Επίσης, θα
συνεργασθούν στενά και εποικοδοµητικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου ο ρόλος έχει
ενισχυθεί σηµαντικά µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.
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ΜΕΡΟΣ I
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.

Οι τρεις Προεδρίες θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους σε µια περίοδο κατά την οποία θα είναι
ακόµη εµφανείς οι συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης και της κρίσης
των κρατικών χρεών. Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα αφιερώσει σηµαντικό µέρος της δράσης της
κατά την εν λόγω περίοδο για να αποκτήσει, η ίδια και τα κράτη µέλη της, τα µέσα που θα
επιτρέψουν τη βαθιά ανάκαµψη από την κρίση και την επάνοδο σε υγιείς µακροοικονοµικές
συνθήκες. Εν προκειµένω, βασικές προκλήσεις θα αποτελέσουν η δηµοσιονοµική εξυγίανση
και η δηµιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για βιώσιµη και µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη και υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιµετωπισθούν
αποτελεσµατικά οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην απασχόληση και τον κοινωνικό
τοµέα. Προκειµένου να εξασφαλισθούν η σταθερότητα και η βιωσιµότητα της ευρωζώνης και
να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, θα πρέπει να τελειοποιηθεί και να
τεθεί σε εφαρµογή πλαίσιο ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης, το οποίο αποκοπεί στη
βελτίωση του συντονισµού και της σύγκλισης των οικονοµικών πολιτικών.

2.

Η ανάγκη αντιµετώπισης της κρίσης, µε ταυτόχρονη προλείανση του εδάφους για τη
µελλοντική ανάπτυξη, αποτελεί καλή ευκαιρία για τη συνολική αναζωογόνηση των πολιτικών
της ΕΕ - αναζωογόνηση η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει την επίτευξη από την ΕΕ των
µακροπρόθεσµων στόχων πολιτικής που έχουν διατυπωθεί στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Οι περισσότερες προσπάθειες θα
πρέπει να καταβληθούν σε εθνικό επίπεδο και θα απαιτήσουν περαιτέρω δοµικές
µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη. Η ΕΕ θα παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις και θα
συµβάλει στους καθορισµένους στόχους µέσω των πολιτικών της.

3.

Κατά τη διάρκεια των 18 µηνών, βασική προτεραιότητα θα αποτελέσουν οι διαπραγµατεύσεις
σχετικά µε το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π), το οποίο θα καθορίσει τη
χρηµατοδότηση των πολιτικών της ΕΕ από το 2014 και εξής. Στόχοι είναι η αντιστοίχηση του
περιεχοµένου και των πόρων του νέου Π∆Π µε τις συµφωνηθείσες προτεραιότητες της ΕΕ
και η ενδεδειγµένη προαγωγή της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της
Ένωσης καθώς και η συµπερίληψη των νέων τοµέων αρµοδιότητας τους οποίους εισήγαγε η
Συνθήκη της Λισσαβώνας.
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4.

Κατά την ίδια περίοδο αντικείµενο διαπραγµατεύσεων θα αποτελέσουν ορισµένα σηµαντικά
πολυετή προγράµµατα, πολιτικές και ταµεία της ΕΕ, σκοπός των οποίων είναι να συµβάλουν
στη µελλοντική ανάπτυξη και ευηµερία στην ΕΕ.

5.

Προκειµένου να διατηρήσει και να ενισχύσει την επιρροή και το ρόλο της σε έναν κόσµο
στον οποίον αλλάζει η ισορροπία δυνάµεων, η ΕΕ πρέπει να επανεκτιµήσει τις προσπάθειες
και τη δράση της όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της. Συγχρόνως, θα πρέπει να
ανταποκριθεί στις παγκόσµιες προκλήσεις και εξελίξεις, φερ’ ειπείν, υποβάθµιση του
περιβάλλοντος, αλλαγή του κλίµατος, ανεπάρκεια πόρων, πίεση στη βιοποικιλότητα, διεθνή
µετανάστευση, φτώχεια και στην πρόκληση της σίτισης ενός ταχέως αυξανόµενου
παγκόσµιου πληθυσµού και της κάλυψης των εύλογων υλικών αναγκών ανάπτυξής του.

6.

Κατά τους 18 µήνες, οι ακόλουθοι τοµείς θα έχουν στρατηγική σηµασία για την επίτευξη των
µακροπρόθεσµων στόχων της ΕΕ έως το 2020 και την ενίσχυση του ρόλου της στη διεθνή
σκηνή.

7.

Τα τελευταία έτη, η Ευρώπη διέρχεται µια σοβαρή οικονοµική κρίση η οποία συνεπάγεται
αρνητικούς συντελεστές ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας και της πίεσης στα δηµόσια
οικονοµικά και στην κοινωνική συνοχή. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι συνέπειες της
κρίσης, θα τονωθούν οι προσπάθειες για την αναδηµιουργία βιώσιµων δηµόσιων
οικονοµικών, την κάλυψη των διαρθρωτικών αδυναµιών και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας εντός της Ένωσης. Θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην εφαρµογή
στρατηγικών εξόδου, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Θα εξετασθεί
περαιτέρω και θα υλοποιηθεί η ανάγκη για βελτίωση του συντονισµού των οικονοµικών
πολιτικών και ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης.
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8.

Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση µε την
ενίσχυση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας, η Στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να
εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα. Οι προσπάθειες
θα εστιάσουν σε µία ευφυή και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς. Σε αυτή
τη συνάρτηση, η Ένωση θα προωθήσει νέα πηγή ανάπτυξης όπως είναι το πνευµατικό
κεφάλαιο και µία πράσινη οικονοµία, η οποία θα χρησιµοποιεί πιο αποτελεσµατικά τους
πόρους και θα βασίζεται στη γνώση, και η οποία θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται σε
µακροπρόθεσµες οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις και προκλήσεις που συνδέονται µε
την αλλαγή του κλίµατος, την ενεργειακή επάρκεια και την προστασία των οικοσυστηµάτων
και της βιοποικιλότητας. Με το Σύµφωνο Ευρώ + θα επιτευχθεί νέο επίπεδο συντονισµού της
οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της
δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Θα συνεχιστούν
οι προσπάθειες όσον αφορά όλες τις πτυχές της Ενιαίας Αγοράς και τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Θα επιδιωχθεί
επίσης η ανάπτυξη δυναµικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. ∆εν θα υπάρξει οικονοµική επιτυχία
στο µέλλον χωρίς την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για την υλοποίηση της έννοιας του «τριγώνου της γνώσης» και τη
δηµιουργία ενός αληθινού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ο οποίος θα επιτρέψει τη µείωση
του κατακερµατισµού της πολιτικής και την ελεύθερη διακίνηση των ερευνητών. Η ανάπτυξη
στρατηγικής και ενοποιηµένης προσέγγισης ως προς την καινοτοµία και η βέλτιστη
αξιοποίηση της συνέργιας µεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών
καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης συµµετοχής των φορέων στη διαδικασία καινοτοµίας
και η υποστήριξη της πλήρους αξιοποίησης του πνευµατικού κεφαλαίου της Ευρώπης έχουν
σηµασία εν προκειµένω.

9.

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων κατά το 18µηνο διάστηµα θα είναι οι
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο οι οποίες θα πρέπει
να ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη του 2012 για την έγκαιρη έγκριση και υλοποίηση των
πολιτικών, προγραµµάτων και χρηµατοπιστωτικών µέσων της ΕΕ. Το Π∆Π θα πρέπει να
απηχεί µε ισορροπηµένο τρόπο τις ανάγκες των σηµερινών πολιτικών, να ανταποκρίνεται
στις νέες προκλήσεις και να υποστηρίζει τις προτεραιότητες που προκύπτουν από τη
Στρατηγική Ευρώπη 2020. Το νέο Π∆Π θα λαµβάνει επίσης υπ’ όψιν τις νέες πολιτικές που
εισάγει η Συνθήκη της Λισσαβώνας.
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10.

Η ανάπτυξη της ΕΕ εξαρτάται επίσης από την αποδοχή της από τους πολίτες. Κατά τα
προσεχή έτη θα είναι εποµένως ζωτικής σηµασίας η νέα εστίαση σε πολιτικές ωφέλιµες για
τους πολίτες. Οι πολιτικές αυτές, ευρέος φάσµατος, θα πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις
αναγκαίες προσαρµογές σε ένα µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον καθώς και κοινωνικές
µεταβολές όπως η δηµογραφική αλλαγή και η κοινωνική συνοχή.

11.

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η υλοποίηση της κοινωνικής πτυχής της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και η αντιµετώπιση των κοινωνικών αλλαγών θα έχει τεράστια σηµασία για την
επίτευξη ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Η κοινωνική και οικονοµική ευηµερία των πολιτών
εξαρτάται επίσης από την επένδυση στους ανθρώπους, µε σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης
σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, την αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και την
ενίσχυση της δια βίου µάθησης, προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητα και η
συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως στην αγορά εργασίας. Σε αυτή τη συνάρτηση, η επεξεργασία
και η εφαρµογή δράσεων που αφορούν την απασχόληση των νέων και την κινητικότητα
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

12.

Κατά το 2012 που θα είναι Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη
µεταξύ των γενεών θα δοθεί δηµοσιότητα στις τεράστιες δηµογραφικές προκλήσεις των
κοινωνιών µας µε την ελπίδα ότι θα γίνει έτσι αισθητή η επείγουσα ανάγκη άµεσης δράσης
και µελέτης των τρόπων αντίδρασης στις ευρείες συνέπειες των κοινωνικών προκλήσεων που
δηµιουργούνται λόγω της γήρανσης του πληθυσµού.

13.

Η Ένωση θα πρέπει επίσης να διαδραµατίζει πιο εµφανή και αποτελεσµατικό ρόλο όταν
πρόκειται για πολιτικές και συνθήκες διαβίωσης που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των
πολιτών. Στον τοµέα της υγείας, η Στρατηγική της ΕΕ για την Υγεία, το νέο Πρόγραµµα για
τη ∆ηµόσια Υγεία και η σύµπραξη καινοτοµίας για την υγιή γήρανση θα ανταποκρίνονται
στη δηµογραφική αλλαγή, στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, τις καινοτοµίες
στην υγειονοµική περίθαλψη που αποσκοπούν στη διατήρηση συστηµάτων υγείας και τον
περιορισµό παγκόσµιων απειλών κατά της υγείας.

14.

Η προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων καθώς και η ασφάλεια σε σχέση
µε τα καταναλωτικά προϊόντα είναι σηµαντικοί τοµείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο
Ένωσης συνιστά άµεση και γνήσια προστιθέµενη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες.
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15.

Με επίγνωση της κοινής πολιτιστικής της κληρονοµιάς, η Ένωση θα συνεχίσει να αποδίδει
ιδιαίτερη προσοχή στον πολιτισµό. Η δράση της σε αυτόν τον τοµέα θα συµβάλει επίσης
στην προαγωγή της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών, στην προώθηση των κλάδων της
δηµιουργικότητας και του πολιτισµού και παράλληλα στην ενίσχυση της πολιτιστικής
διακυβέρνησης.

16.

Η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης απαιτεί ενοποιηµένη προσέγγιση όσον αφορά πολιτικές για
την αλλαγή του κλίµατος, τις µεταφορές, τη γεωργία, το περιβάλλον, και την ενέργεια, µε
σκοπό την ενεργειακή απόδοση. Για το σκοπό αυτό θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για την
προαγωγή ανταγωνιστικής Ένωσης µε βάση οικονοµίες µε οικολογική διάσταση και χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

17.

Σύµφωνα µε τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, ένας από τους βασικούς στόχους των επόµενων
ετών θα είναι η προαγωγή της πράσινης ανάπτυξης µέσω της βιώσιµης και αποτελεσµατικής
χρήσης των πόρων. Η προσέγγιση αυτή και τα συναφή θέµατα διακυβέρνησης θα
προωθηθούν και θα υποστηριχθούν επίσης σε διεθνές επίπεδο στα πιο σηµαντικά φόρα όπως
η ∆ιάσκεψη Κορυφής Ρίο + 20.

18.

Στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΕ θα ανανεώσει το Πρόγραµµα ∆ράσης
της για το Περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα
βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε στόχο τη σηµαντική βελτίωση του
καθεστώτος της βιοποικιλότητας µε νέους στόχους που θα πρέπει να υλοποιηθούν µέχρι το
2020 και το 2050.

19.

Στον τοµέα των διεθνών διαπραγµατεύσεων για την αλλαγή του κλίµατος, οι τρεις
Προεδρίες θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται τη συνέχεια που θα δοθεί στη συµφωνία για
την αλλαγή του κλίµατος η οποία επετεύχθη κατά τη ∆ιάσκεψη της UNFCCC (Σύµβαση
των ΗΕ για την αλλαγή του κλίµατος) στο Κανκούν και θα ετοιµάσουν την προσεχή
∆ιάσκεψη του Ντούρµπαν. Η Ένωση θα χρησιµοποιήσει κάθε µέσο και θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια για να συµβάλει στην επίτευξη διεθνούς συµφωνίας για την αλλαγή του
κλίµατος για την κατόπιν του 2012 περίοδο. Η έγκριση και περαιτέρω επεξεργασία της
Στρατηγικής της ΕΕ για την Προσαρµογή στην Αλλαγή του Κλίµατος θα συµπληρώσουν τις
εργασίες για τον περιορισµό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος.
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20.

Οι προσπάθειες καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος είναι στενά συνδεδεµένες µε τις
πολιτικές στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών. Με βάση έναν αριθµό
πρωτοβουλιών πολιτικής, όπως οι δράσεις δυνάµει της εµβληµατικής πρωτοβουλίας της ΕΕ
για την αποδοτική χρήση των πόρων, το Σχέδιο για την Ενεργειακή Απόδοση, ο Χάρτης
Πορείας για την Ενέργεια 2050, και ο Χάρτης πορείας για τη µετάβαση σε µία οικονοµία
χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών το 2050 και το Χάρτη πορείας της Λευκής Βίβλου για έναν
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών, η Ένωση θα συζητήσει περαιτέρω ιδέες και δράσεις µε
σκοπό τον περιορισµό των εκποµπών κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση µε τα επίπεδα
του 1990.

21.

Οι ενεργειακές υποδοµές, η ενεργειακή ασφάλεια και απόδοση, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, η εσωτερική αγορά ενέργειας και η εξωτερική δράση στον τοµέα της ενέργειας θα
συνεχίσουν να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ. Υπό το πρίσµα του
πυρηνικού ατυχήµατος στην Ιαπωνία, ο έλεγχος της ασφάλειας των πυρηνικών
εγκαταστάσεων θα έχει µέγιστη σηµασία.

22.

Στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, η εφαρµογή του
προγράµµατος της Στοκχόλµης θα παραµείνει βασική προτεραιότητα της Ένωσης. Η γενική
πρόκληση θα είναι η εξασφάλιση του σεβασµού των θεµελιωδών ελευθεριών και της
ακεραιότητας µε παράλληλη εγγύηση της ασφάλειας. Οι προτεραιότητες του Προγράµµατος
της Στοκχόλµης θα αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δράσεις που θα αναληφθούν. Πέραν
αυτού, θα διεξαχθεί ουσιαστική εξέταση της κατάστασης στις χώρες της Νότιας Μεσογείου.
Η πραγµατοποίηση ενός ενοποιηµένου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης µε µηχανισµούς που
θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, επιτρέποντας στους πολίτες να
επωφελούνται των δικαιωµάτων τους σε όλη την ΕΕ, η προστασία των δεδοµένων και η
καταπολέµηση κάθε µορφής οργανωµένου εγκλήµατος είναι προβλήµατα που απασχολούν
σταθερά την Ένωση και θα παραµείνουν στο επίκεντρο των πολιτικών της.

23.

Η Ένωση θα επιδιώξει επίσης την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη
Μετανάστευση και το Άσυλο µε σκοπό την ανάπτυξη µίας συνολικής Ευρωπαϊκής
Μεταναστευτικής Πολιτικής µε απώτερη προοπτική και θα εργασθεί για την ολοκλήρωση του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου έως τα τέλη του 2012.

24.

Θα προωθηθούν οι εργασίες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ευρωπαϊκής αντίδρασης σε
καταστροφές και κρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
αναγκαία ισορροπία µεταξύ πρόληψης, ετοιµότητας και αντίδρασης.
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25.

Η ΕΕ θα παραµείνει άγκυρα σταθερότητας και ευηµερίας που συνεχίζει να ελκύει τις
ευρωπαϊκές χώρες. Μία σταδιακή διαδικασία διεύρυνσης, µε ορθή διαχείριση, βασισµένη
σε συµφωνηµένες αρχές και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, επιτρέπει σε όλες τις χώρες να
αντλήσουν οφέλη. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, θα συνεχισθούν οι διεξαγόµενες
διαπραγµατεύσεις και θα προωθηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων.

26.

Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εδραιώσει τις
σχέσεις της µε τις χώρες ανατολικά και νοτίως της Ένωσης, µε σκοπό να συµβάλει στη
σταθερότητα και την ευηµερία των περιοχών αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχισθεί
επίσης η εφαρµογή της αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

27.

Κατά τα ερχόµενα έτη, η Ένωση θα αντιµετωπίσει επίσης πολύπλευρες προκλήσεις όσον
αφορά το ρόλο της στον κόσµο. Η ισορροπία της οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας
παγκοσµίως θα συνεχίσει να υφίσταται βασικές µεταβολές. Η διατλαντική σχέση θα δεχθεί
πρόκληση από αναδυόµενες δυνάµεις ως το κέντρο βάρους στην παγκόσµια σκηνή,
επηρεάζοντας επίσης µε αυτό τον τρόπο το πολιτικό βάρος και το ρόλο της Ένωσης στον
κόσµο.

28.

Για να είναι σε θέση να ασκεί επιρροή αντίστοιχη µε το πολιτικό της βάρος, η ΕΕ πρέπει να
διαθέτει συνεπή και συγκροτηµένη πολιτική στις εξωτερικές της σχέσεις. Για το σκοπό αυτό
η Ένωση θα αξιοποιήσει πλήρως τα νέα µέσα και τις νέες δοµές και δυνατότητες που
θεσπίζονται και προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, όπως ο Ύπατος
Εκπρόσωπος για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης.

29.

Ως ο µεγαλύτερος εµπορικός χώρος παγκοσµίως, η Ένωση πρέπει να διαδραµατίζει ακόµη
πιο κεντρικό ρόλο στη ρύθµιση οικονοµικών, δηµοσιονοµικών και εµπορικών θεµάτων στην
G20, τον ΠΟΕ και άλλα σχετικά πολυµερή φόρα.
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30.

Ως ο µεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ είναι ιδανικός φορέας για την
προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών και συµφερόντων, τη συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισµούς, τη συνέχιση της υλοποίησης της διεθνούς χρηµατοδότησης του
αναπτυξιακού προγράµµατος και την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσµατικότητας της
ενίσχυσης της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας
µε απώτερο στόχο την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα
συνεχίσει να επιδιώκει τη µεταρρύθµιση και την ενίσχυση των πολιτικών της στους τοµείς
της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

31.

Είναι ζωτική για την Ένωση η περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών της συµπράξεων µε
βασικούς παράγοντες παγκοσµίως, που θα παραµείνουν χρήσιµο µέσο για την επιδίωξη
ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Επίσης σηµαντική θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη
περιφερειακών πλαισίων και στρατηγικών για να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ συνεχίζει να
διαδραµατίζει το ρόλο της στην επίλυση περιφερειακών και παγκοσµίων προκλήσεων, µε
παράλληλη προαγωγή της ανάπτυξης, της ευηµερίας και της ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο,
η διατλαντική σχέση θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο των εξωτερικών πολιτικών
της ΕΕ προκειµένου να µπορέσει να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις όπως η εµφάνιση νέων
παικτών στη διεθνή σκηνή.

32.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης, σύµφωνα µε το Χάρτη του ΟΗΕ, να διαδραµατίζει
έναν αναµφισβήτητα σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων
και της καταπολέµησης της παγκόσµιας τροµοκρατίας.

_____________________
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MEΡΟΣ ΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
1.

Η Ευρώπη βιώνει καιρούς δοκιµασίας και θα χρειαστεί να καταβάλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να υπερπηδηθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Η Ευρώπη µπορεί να
επιτύχει και να αυξήσει το οικονοµικό της εκτόπισµα εφ’ όσον δράσει µε συντονισµένο
τρόπο και θεραπεύσει τις αδυναµίες και τις δυσκολίες της τα χρόνια που έρχονται, και αν
προβεί σε επικεντρωµένη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της.

2.

Επιδιώκοντας αυτόν τον σκοπό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2010 την
στρατηγική «Ευρώπη 2020» όπου αναπτύσσεται µια στρατηγική αντίληψη για την ευρωπαϊκή
κοινωνική οικονοµία της αγοράς κατά την ερχόµενη δεκαετία.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δείχνει τον δρόµο για τον µετασχηµατισµό της Ευρώπης σε
µια έξυπνη και βιώσιµη οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς που θα παρέχει υψηλό επίπεδο
απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής και θα επιτείνει την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε έναν παγκοσµιοποιηµένο πλανήτη. Για να υπάρξουν άµεσα και
σταθερά αποτελέσµατα χρειάζεται στενότερος συντονισµός πολιτικών µε συνεπείς
µεθοδολογικές προσεγγίσεις.

3.

Βάσει της νέας αυτής στρατηγικής, οι πρωταρχικοί στόχοι που καθόρισε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα καθοδηγούν τις προσπάθειες των κρατών µελών για την επίτευξη των
ατοµικών τους εθνικών στόχων. Τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων θα υποβάλλονται
σε αξιολόγηση από οµοτίµους και σε πολυµερή εποπτεία. Κάθε Ιανουάριο, η Επιτροπή θα
παρουσιάζει µια ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη που θα συνιστά τη βάση για τις
συζητήσεις των εαρινών συνόδων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Οι ετήσιες επισκοπήσεις για
την ανάπτυξη θα περιλαµβάνουν απολογισµό της προόδου και ταυτόχρονα ένα κεφάλαιο για
τις προοπτικές όπου θα προτείνονται στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για τα κράτη µέλη.
Οι τρεις Προεδρίες θεωρούν την επιτυχή εφαρµογή της στρατηγικής αυτής πρωταρχικό
καθήκον για τα χρόνια που ακολουθούν. Ως εκ τούτου θα συνεργαστούν στενά για να
εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της δεύτερης ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη στις
αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου και η απρόσκοπτη εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012.
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Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
4.

Το τρέχον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Ένωσης λήγει το 2013. Οι διαπραγµατεύσεις
για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, µαζί µε την επανεξέταση των σχετικών
πολιτικών και νοµοθετικών πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ούτως ώστε να
µπορέσει να γίνει ο µελλοντικός προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Λόγω
του περίπλοκου χαρακτήρα των διαπραγµατεύσεων θα πρέπει συνεπώς να τηρηθεί αυστηρό
χρονοδιάγραµµα. Συνεπώς, η εκπόνηση της δέσµης του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου
(MFF), η οποία περιλαµβάνει τον κανονισµό για τον καθορισµό του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την µετά το 2013 περίοδο και τις συναφείς πράξεις θα
βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

5.

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν τον Ιούνιο του 2011. Οι τρεις Προεδρίες θα
εργαστούν βάσει κοινής µεθοδολογίας, συν τοις άλλοις και για τις δοσοληψίες µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποβλέποντας σε επίτευξη συµφωνίας ούτως ώστε να εκδοθεί
εγκαίρως ο κανονισµός για τον καθορισµό του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Πολιτική συνοχής
6.

Η πολιτική συνοχής θα παραµείνει σηµαντικό µέσον για την τόνωση της ανάπτυξης ανά την
Ένωση, περιορίζοντας έτσι τις ανισότητες µεταξύ επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών
περιφερειών και εποµένως θέτοντας τα θεµέλια για την ισόρροπη οικονοµική, κοινωνική και
εδαφική ανάπτυξη της ΕΕ ως συνόλου. Πρόκειται επίσης για σηµαντικό εργαλείο υλοποίησης
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που επιταχύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης.

7.

Βασικός στόχος του Συµβουλίου είναι να επιτευχθεί έγκαιρη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως προς τη νοµοθετική δέσµη που θα καλύπτει την περίοδο µετά το 2013. Οι
εργασίες επί των σχετικών κανονισµών θα συνδεθούν στενά µε τις διαπραγµατεύσεις για το
επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
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8.

Οι Προεδρίες θα προωθήσουν τις εργασίες για το µέλλον της εν λόγω πολιτικής µε ιδιαίτερη
συνεκτίµηση της δοµής της και για την απλοποίηση των κανόνων και διαδικασιών της, ούτως
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η παραγωγικότητά της. Θα συνεχίσουν τις
εργασίες για την αναθεωρηµένη εδαφική ατζέντα της ΕΕ, εντάσσοντας σε αυτήν την εδαφική
διάσταση της πολιτικής συνοχής κατά τα προβλεπόµενα στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

9.

Εξ επόψεως οικιστικής ανάπτυξης, οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για την
υλοποίηση του Χάρτη της Λειψίας και της ∆ήλωσης του Τολέδου. Τα θέµατα
προτεραιότητας θα περιλαµβάνουν την οικιστική διάσταση της πολιτικής συνοχής, την
ολοκληρωµένη ανάπλαση του πολεοδοµικού ιστού, τις διασυνδέσεις πόλεων και υπαίθρου,
την οικιστική διάσταση της αλλαγής του κλίµατος και τα δηµογραφικά προβλήµατα.

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές
10.

Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση των στρατηγικών για τις περιοχές της
Βαλτικής και του ∆ούναβη, καθώς και στην επανεξέταση της στρατηγικής για τη Βαλτική. Το
εγχείρηµα θα είναι η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών µέσω ολοκληρωµένης προσέγγισης,
µε ταυτόχρονη συνεκτίµηση των ιδιαζουσών περιστάσεων ενός εκάστου αφορωµένου
κράτους µέλους. Οι διάφορες πτυχές των κοινωνικοοικονοµικών, συγκοινωνιακών,
πολιτισµικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων στις περιοχές αυτές θα αποτελέσουν εν
προκειµένω βασικά ζητήµατα. Οι στρατηγικές θα πρέπει να δρουν παραπληρωµατικά προς
τις ήδη υφιστάµενες ενωσιακές πολιτικές.

Εξόχως απόκεντρες περιοχές
11.

Οι τρεις Προεδρίες θα εργαστούν για την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών προς
όφελος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες θα εστιάζονται σε πρωτοβουλίες
των εξόχως απόκεντρων περιοχών µε προστιθέµενη αξία για την ΕΕ, συγκεκριµένα στον
τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της
βιοποικιλότητας, της γεωργίας, της αλιείας, της υγείας, των τεχνολογικών της πληροφορίας
και των επικοινωνιών, των πολιτιστικών κλάδων, των ναυτιλιακών υποθέσεων και της
εδαφικής συνεργασίας.
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∆ιαδικασία διεύρυνσης
12.

Οι τρεις Προεδρίες αναγνωρίζουν ότι η διεύρυνση εξακολουθεί να συνιστά θεµελιώδη
πολιτική, η οποία ενισχύει την ειρήνη, τη δηµοκρατία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και
υπηρετεί τα στρατηγικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν αποφασισµένες
να εµµείνουν στο θεµατολόγιο των διευρύνσεων, µεριµνώντας για τη συνεπή υλοποίηση της
ανανεωµένης συναίνεσης για τι διεύρυνση όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον
∆εκέµβριο του 2006 και επί τη βάσει όλων των σχετικών συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και του Συµβουλίου.

13.

Όσον αφορά την Κροατία και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης, η συνθήκη προσχώρησης θα πρέπει να υπογραφεί και να επικυρωθεί
προκειµένου να υποδεχθούµε την Κροατία ως νέο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14.

Με βάση τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ελέγχου θα πρέπει να διεξαχθούν ουσιαστικές
διαπραγµατεύσεις µε την Ισλανδία. Οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν
αµείωτο τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων αυτών, αρκεί η Ισλανδία να µπορέσει να
συµµορφωθεί µε τις προδιαγραφές του διαπραγµατευτικού πλαισίου, να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της δυνάµει της συµφωνίας ΕΟΧ και να τηρήσει τα διαπραγµατευτικά κριτήρια
αναφοράς.

15.

Οι διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία θα εισέλθουν σε αποφασιστική φάση. Θα καταβληθεί
κάθε προσπάθεια προκειµένου να δοθεί νέα ώθηση στις διαπραγµατεύσεις αυτές, ώστε να
παρακινηθεί η Τουρκία να συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της διαδικασία, να προωθήσει την
εκπλήρωση των διαπραγµατευτικών κριτηρίων αναφοράς, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του διαπραγµατευτικού πλαισίου, να τηρήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ
και των κρατών µελών της και να σηµειώσει πρόοδο στα ζητήµατα που διαλαµβάνει η
δήλωση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας και των κρατών µελών της, της 21ης Σεπτεµβρίου του
2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης να καλεί την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά
τις διαπραγµατεύσεις εν εξελίξει όσον αφορά τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, κατά
τα προβλεπόµενα στις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο και σε
συµµόρφωση προς τις αρχές επί των οποίων ερείδεται η Ένωση.

16.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σε ευθυγράµµιση µε το
Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης, θα παραµείνει το προσήκον πλαίσιο σε αυτή τη συνάρτηση.
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ΕΖΕΣ
17.

Στα πλαίσια των σηµαντικών σχέσεων της Ένωσης µε την Ελβετία, η παρακολούθηση της
αποτελεσµατικότητας των χρηµατοδοτικών µηχανισµών 2009-2014 και η διαπραγµάτευση
της νέας χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα αποτελέσει καθήκον των τριών Προεδριών.

Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική
18.

Η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης επιδιώκει τη µεγαλύτερη προβολή της
ναυτιλιακής Ευρώπης και την προώθηση και διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αξιοποίηση και ενίσχυση των συνεργειών και την
προώθηση του διαλόγου µε τους φορείς και µεταξύ φορέων όσον αφορά τη θαλάσσια
διακυβέρνηση και τις τοµεακές πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες και
τις ακτές.

19.

Οι τρεις Προεδρίες θα προωθήσουν την διαµόρφωση των πρωταρχικών σκοπών,
προτεραιοτήτων και στόχων της πολιτικής αυτής όπως εκτίθενται στη Γαλάζια Βίβλο της
Επιτροπής (2007) και όπως επιβεβαιώθηκαν στην έκθεση προόδου του 2009 όπου
οριοθετούνταν µε σαφήνεια έξι στρατηγικοί προσανατολισµοί. Η πρόταση κανονισµού για τη
θέσπιση προγράµµατος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής από το 2011 έως το 2013 αναµένεται να εκδοθεί από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του 2011. Βάσει του κανονισµού αυτού, οι υφιστάµενες
δράσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ µπορούν να παραταθούν και να συµπληρωθούν. Οι
Προεδρίες θα επιδιώξουν να οριστικοποιήσουν τις εργασίες για νοµοθετική πράξη που θα
καθορίζει ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασµό, η οποία αναµένεται να υποβληθεί
από την Επιτροπή το 2011.
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Στατιστικές
Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για την παροχή επίσηµων ευρωπαϊκών στατιστικών
υψηλού επιπέδου, αξιοπιστίας και ακρίβειας, τονίζουν δε ότι προέχει η συµµόρφωση µε τις αρχές
του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι Προεδρίες θα ενθαρρύνουν
στατιστικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν την διαµόρφωση, εφαρµογή και παρακολούθηση
κοινοτικών πολιτικών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξισορρόπησης µεταξύ των νέων αναγκών για
δεδοµένα και του διαρκώς αυξανόµενου περιορισµού πόρων, οι Προεδρίες θα δώσουν έµφαση
στην ανάγκη να επιδιώκεται διαρκώς απλοποίηση και επανιεράρχηση πρωτοβουλιών, καθώς και
στον περιορισµό της υποχρεωτικής παροχής στοιχείων, ούτως ώστε να υπάρξει εξορθολογισµός
του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι Προεδρίες θα
επιστήσουν την προσοχή στην ανάπτυξη µηχανισµών και διαδικασιών παραγωγής στατιστικών που
θα βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα και την απόδοση της παραγωγής ευρωπαϊκών
στατιστικών. Κατά την προώθηση ενός οικονοµικά συµφορότερου συστήµατος παραγωγής
στατιστικών, οι Προεδρίες θα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ενηµέρωσης και της
διαφάνειας όσον αφορά το κόστος του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος.
G20
20.

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν την τρέχουσα πρακτική να συζητούν στους κόλπους του
ΣΓΥ τις προτεραιότητες που δεν υπάγονται στο Συµβούλιο ECOFIN, τις οποίες προωθούν οι
εκπρόσωποι της ΕΕ και των κρατών µελών που συµµετέχουν στην G20 κατά τις συνόδους
κορυφής της G20.
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Oργανωτικά ζητήµατα ΕΥΕ∆
21.

Η ΕΥΕ∆ ιδρύθηκε περί τα τέλη του 2010/τις αρχές του 2011 µε τον διορισµό των ανώτατων
διοικητικών στελεχών και τη συγχώνευση του προσωπικού που προήλθε από τη Γραµµατεία
του Συµβουλίου και την Επιτροπή. Η ΕΥΕ∆ συνιστά µια εκ βάθρων αλλαγή στην εξωτερική
δράση της ΕΕ, στην οποία θα προσδώσει µεγαλύτερο εύρος και συνοχή.

22.

Από οργανωτική άποψη η ΕΥΕ∆ θα έχει συσταθεί πλήρως µέχρι τα µέσα του 2013. Μέχρι
τότε υπάρχουν ακόµα ορισµένες δεσµεύσεις της νοµικής απόφασης για την ίδρυση της ΕΥΕ∆
που θα πρέπει να εκπληρώσει η ΥΕ, υποβάλλοντας στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έκθεση για τη λειτουργία της ΕΥΕ∆ µέχρι τα τέλη του 2011 η οποία θα
προετοιµάζει για την αναθεώρηση της απόφασης ΕΥΕ∆ το 2013. Στα καθήκοντα των τριών
Προεδριών θα συγκαταλεχθεί ενδεχοµένως και η επανεξέταση της απόφασης όσον αφορά την
προεδρία των οµάδων εργασίας του Συµβουλίου.

OIKONOMIKΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονοµική διακυβέρνηση
23.

Κατά τη διάρκεια των 18 µηνών που ακολουθούν, το Συµβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες
για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας, των δυνατοτήτων οικονοµικής
ανάπτυξης και της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας εντός της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ.
Η οικοδόµηση των βάσεων για σταθερή ανάπτυξη και για µελλοντικές θέσεις εργασίας θα
παραµείνει στην πρώτη γραµµή· στο πλαίσιό της θα χρειαστούν συνεχείς διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση του δυνητικά αυξητικού ρυθµού της οικονοµίας µε παράλληλη
στήριξη των προσπαθειών δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Θα περιλαµβάνει επίσης ενισχυµένο
πλαίσιο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, όπου θα
υπάγονται η ενίσχυση του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο για την
αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών.
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24.

Οι τρεις Προεδρίες θα µεριµνήσουν για την υλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου στον τοµέα
της ενισχυµένης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και µακροοικονοµικής εποπτείας. Παράλληλα,
θα προχωρήσει το αναγκαίο έργο που αφορά την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας ούτως ώστε να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος που εγκρίθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2010.

25.

Στη συνάρτηση αυτή, οι τρεις Προεδρίες θα εργαστούν προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για
την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στο µέλλον, δροµολογώντας µεσοµακροπρόθεσµες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας, των δυνατοτήτων οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της
οικονοµικής σύγκλισης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

26.

Ζωτική σηµασία θα έχει επίσης η παρακολούθηση των προσπαθειών των κρατών µελών να
επανακάµψουν σε σταθερά δηµόσια οικονοµικά. Η διαρκής δηµοσιονοµική εξυγίανση θα
πρέπει να συµβαδίζει µε καλύτερη ποιότητα και µεγαλύτερη αποδοτικότητα των δηµοσίων
δαπανών, όπου προτεραιότητα θα δίδεται σε µέτρα που θα εντείνουν την οικονοµική
ανάπτυξη. Η εξυγίανση και το ενισχυµένο σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θα
εξασφαλίσουν µακροοικονοµική σταθερότητα και διατηρησιµότητα των δηµοσίων
οικονοµικών, τα οποία συνιστούν προαπαιτούµενο µιας µακρόπνοης ανάπτυξης.

27.

Στο νέο πλαίσιο για ευρύτερη οικονοµική εποπτεία θα δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην
εποπτεία των µακροοικονοµικών ανισορροπιών και αποκλίσεων της ανταγωνιστικότητας
εντός της ΕΕ.
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28.

Ο εκ των προτέρων συντονισµός των πολιτικών αυτών θα διευκολύνεται από το νεοπαγές
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, το οποίο θα συνενώνει την εποπτεία των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και τις υπάρχουσες διαδικασίες σε ένα ενισχυµένο σύµφωνο σταθερότητας
και ανάπτυξης και στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών. Τα εθνικά
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης θα
ακολουθούν ολοκληρωµένη προσέγγιση, έτσι ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να χειρίζονται
τα διαρθρωτικά και µακροοικονοµικά τους προβλήµατα, επανακάµπτοντας ταυτόχρονα σε
διατηρήσιµα δηµόσια οικονοµικά. Μακροπρόθεσµος στόχος θα είναι η επίτευξη
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε παράλληλη εξασφάλιση δηµοσίων δαπανών καλύτερης
ποιότητας και µεγαλύτερης αποδοτικότητας όπου η προτεραιότητα θα δίδεται σε µέτρα που
εντείνουν την οικονοµική ανάπτυξη. Οι τρεις Προεδρίες θα είναι οι πρώτες που θα χρειαστεί
να πραγµατοποιήσουν ένα πλήρες Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, µετά την προσδοκώµενη οριστική
συµφωνία για το πλαίσιο του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών το θέρος του 2011.

Προϋπολογισµός
29.

Οι τρεις Προεδρίες θα µεριµνήσουν για επιτυχή διεκπεραίωση της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισµού εντός του νέου πλαισίου που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας για τον
προϋπολογισµό και τα δηµοσιονοµικά και αποφεύγοντας τη διασύνδεση µε άσχετα ζητήµατα.
Η υγιής δηµοσιονοµική διαχείριση των ενωσιακών πόρων θα έχει πρωτεύοντα ρόλο, και
συγκεκριµένα όσον αφορά την επιδίωξη συµφωνίας για την αναθεώρηση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού καθώς και την ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού επί
τη βάσει της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ίδιοι πόροι
30.

Θα αρχίσουν επίσης οι εργασίες για την πρόταση της Επιτροπής περί «ιδίων πόρων» που
αναµένεται στα µέσα του 2011, λαµβανοµένης υπ’ όψη της στενής σχέσης µε το επικείµενο
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την µετά το 2013 περίοδο.
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Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
31.

Η ολοκλήρωση και παγίωση των µεταρρυθµίσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα θα
εξακολουθήσουν να συνιστούν προτεραιότητα. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η συνεχιζόµενη
εκτεταµένη µεταρρύθµιση του κανονισµού περί χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, πράγµα που
θα βοηθήσει στην πρόληψη νέων κρίσεων και θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα του
ενωσιακού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Έµφαση θα δοθεί στη συνεχή υλοποίηση
µέτρων για την προαγωγή της ακεραιότητας και διαφάνειας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
και στην αποτροπή των απειλών για ολόκληρο το σύστηµα και της υπέρµετρης ανάληψης
κινδύνων. Η καθιέρωση του νέου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και οι ενισχυµένες
προδιαγραφές κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας θα θεωρηθούν προτεραιότητες επί
πλέον των προτάσεων που αποβλέπουν σε µεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς και προστασία
του καταναλωτή.

32.

Το Συµβούλιο θα παρακολουθήσει επίσης τη λειτουργία του νεοπαγούς ευρωπαϊκού πλαισίου
µακροπροληπτικής και µικροπροληπτικής εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) είναι αρµόδιο για την µακροπροληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, θα παρακολουθεί δε και θα εκτιµά τους δυνητικούς κινδύνους για την
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) για τις τράπεζες, τις
ασφαλίσεις και τις κινητές αξίες θα συµβάλουν σε αποτελεσµατικότερο και συνεκτικότερο
επίπεδο κανονιστικών ρυθµίσεων και εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

33.

Σε αυτή τη συνάρτηση προέχει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού σε παγκόσµιο
επίπεδο για τους φορείς των χρηµατοπιστωτικών αγορών και υπηρεσιών. Η θεσµοθέτηση
οποιωνδήποτε νέων µέτρων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες πρέπει να
συντονίζεται ορθά µε άλλους βασικούς παράγοντες των αγορών, φερ’ ειπείν στο πλαίσιο της
G20, ούτως ώστε να αναδειχθούν παγκοσµίως σταθερές και ανταγωνιστικές αγορές.
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Άµεση και έµµεση φορολογία
34.

Οι τρεις Προεδρίες θα στηριχθούν στις προσπάθειες των παρελθουσών Προεδριών για να
ολοκληρώσουν τις εργασίες τις σχετικές µε την επανεξέταση της οδηγίας για τη φορολογία
των αποταµιεύσεων και τις διαπραγµατεύσεις για συµφωνίες καταπολέµησης της απάτης µε
τρίτες χώρες και δη µε την Ανδόρρα, το Λιχτενστάϊν, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την
Ελβετία.

35.

Όσον αφορά τον συντονισµό των φορολογικών πολιτικών, το Συµβούλιο θα συζητήσει
θέµατα φορολογικής πολιτικής ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών, να αποφευχθούν οι επιβλαβείς πρακτικές και να καταπολεµηθεί η απάτη και η
φοροδιαφυγή. Το Συµβούλιο θα εξετάσει επίσης νοµοθετικές προτάσεις που έχει υποβάλει η
Επιτροπή όσον αφορά τον συντονισµό των φορολογικών πολιτικών και τη φορολογία του
χρηµατοπιστωτικού κλάδου.

36.

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις εργασίες της Οµάδας του κώδικα
δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων µε αντικείµενο τα φορολογικά µέτρα που
συνιστούν επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισµό.

37.

Στον τοµέα της έµµεσης φορολογίας, οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων του κοινού συστήµατος φόρου προστιθεµένης αξίας καθώς και
του τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η κατάρτιση µελλοντικής στρατηγικής για τον
ΦΠΑ µε σκοπό να εκσυγχρονιστεί το ισχύον σύστηµα, ο περιορισµός των διοικητικών
εµποδίων και η καταπολέµηση της απάτης θα είναι βασικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο
θα βρεθούν η απλοποίηση του συστήµατος ΦΠΑ και η µείωση των λειτουργικών δαπανών
για τους φορείς και τις φορολογικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη µείωση του
κόστους της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις περί ΦΠΑ, µε σκοπό να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ειδικότερα των µικροµεσαίων.

38.

Η επανεξέταση της οδηγίας για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής
ενέργειας θα πραγµατοποιηθεί µε βάση την πρόταση της Επιτροπής.
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∆ιεθνή ζητήµατα
39.

Στο διεθνές επίπεδο οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες τους µε αντικείµενο την
παρακολούθηση της συµφωνίας για την αλλαγή του κλίµατος που επετεύχθη κατά την
διάσκεψη της UNFCC στο Κανκούν.

40.

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν την τρέχουσα πρακτική να συζητούν στους κόλπους του
ECOFIN τα σχετικά ζητήµατα και προτεραιότητες που προωθούν οι εκπρόσωποι της ΕΕ και
των κρατών µελών που συµµετέχουν στην G20 κατά τις συνόδους κορυφής της G20. Αυτό θα
εξασφαλίζει συγκροτηµένη προσέγγιση της ΕΕ κατά τις συνόδους.

41.

Επίσης, οι τρεις Προεδρίες θα συντονίσουν και θα υποστηρίξουν τις θέσεις και τα
συµφέροντα της ΕΕ σε συνεδριάσεις του ∆ΝΤ, θα δραστηριοποιηθούν δε στην ενασχόληση
µε χρηµατοπιστωτικά θέµατα εντός διεθνών οργάνων όπως η ΑSEM και η Ένωση για τη
Μεσόγειο.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
42.

Η απασχόληση και ο περιορισµός της φτώχειας παραµένουν σηµαντική πτυχή των
οικονοµικών στρατηγικών συντελώντας σε έντονη και σταθερή ανάπτυξη, πράγµα που
υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη συνοχής µεταξύ όλων των µακροοικονοµικών πολιτικών
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και αναγνώρισης του
ρόλου τους στην επίτευξη σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης που δηµιουργεί θέσεις εργασίας.

43.

Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικότερα του «Ευρωπαϊκού Εξαµήνου»,
οι Προεδρίες θα φροντίσουν ώστε το Συµβούλιο EPSCO να συµβάλει αποδοτικά στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.

44.

Κατά την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι εισηγήσεις των κοινωνικών
εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα είναι σηµαντικές για την επίτευξη των
ευρύτερων αντικειµενικών σκοπών. Εν προκειµένω, οι τρεις Προεδρίες αποβλέπουν σε
ενδυνάµωση του ρόλου και της προβολής της Τριµερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής.

45.

Οι τρεις Προεδρίες θα εγκύψουν σε διάφορες πτυχές των δηµογραφικών προκλήσεων της
Ευρώπης.

Ζητήµατα απασχόλησης/αγοράς εργασίας
46.

Οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών συνιστούν βασικό στοιχείο υλοποίησης της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στη συνάρτηση αυτή πρωτεύουσα θέση θα έχει η υλοποίηση
της εµβληµατικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής µε τίτλο «Ατζέντα για τις νέες δεξιότητες
και θέσεις εργασίας». Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο συντονισµός και η καθοδήγηση των
πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών και η αξιολόγησή τους από οµοτίµους
συγκαταλέγονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, η οποία ως βασικά της
εργαλεία περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και τις συστάσεις
ανά χώρα για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών. Οι κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση που εγκρίθηκαν το 2010 και απευθύνονται προς όλα τα κράτη µέλη θα
πρέπει κατ’ αρχήν να παραµείνουν σταθερές έως το 2014, µολονότι οι εν λόγω
κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επιβεβαιώνονται κάθε χρόνο.
Κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 παρ. 4 της ΣΛΕΕ, το Συµβούλιο µπορεί επίσης, εφ’ όσον
κρίνεται ορθό, να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη µέλη για τις οικείες πολιτικές
απασχόλησης.
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Εργατικό δίκαιο
47.

Όσον αφορά τις νοµοθετικές εργασίες, οι Προεδρίες θα αρχίσουν µε την εξέταση προτάσεων
που αναµένεται να υποβάλει η Επιτροπή κατά το υπό εξέταση διάστηµα, και ειδικότερα την
πρόταση για τροποποίηση διαφόρων οδηγιών περί εργατικού δικαίου προκειµένου να
συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογή τους οι ναυτιλλόµενοι ή τα ποντοπόρα πλοία, καθώς
και µια ενδεχόµενη πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας περί του χρόνου εργασίας· µια
ενδεχόµενη πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας περί προστασίας των εργαζοµένων σε
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους· τυχόν προτάσεις για την αναθεώρηση της
οδηγίας για τη συµπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας και της οδηγίας για
τη συµπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας όσον αφορά
τον ρόλο των εργαζοµένων και, τέλος, µια νέα νοµοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά την
οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων, προκειµένου ειδικότερα για την καλύτερη εφαρµογή
της οδηγίας.

48.

Σε συνεργασία µε άλλους τοµείς πολιτικής (∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις/MIG), οι
τρεις Προεδρίες θα συνεισφέρουν υπό το πρίσµα της απασχόλησης στις συζητήσεις για τις
προτάσεις οδηγιών σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους
µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους τρίτων χωρών που
διαµένουν νόµιµα σε κράτος µέλος· τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων
χωρών µε σκοπό την εποχική απασχόληση και τους όρους εισόδου και διαµονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής µετάθεσης.
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Υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας
49.

Το Συµβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες του για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων Έκθεση για την πρόοδο των
εργασιών («άδεια τοκετού»), µε σκοπό την επίτευξη οριστικής συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η τρέχουσα κοινοτική στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο
εργασίας κατά τα έτη 2007-2012 θα χρειαστεί επανεξέταση. Η κατάστρωση της νέας
στρατηγικής που αναµένεται να παρουσιαστεί το 2012 θα προχωρήσει µε γοργούς ρυθµούς.
∆ιαρκούντος του 2011 το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσουν
συζητήσεις για την τροποποίηση της οδηγίας περί ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (EMF), έτσι
ώστε η νέα οδηγία να εκδοθεί έως τον Απρίλιο του 2012.

50.

Κατά το 2012 το Συµβούλιο αναµένεται να ασχοληθεί µε τρία περαιτέρω ζητήµατα του τοµέα
της ασφάλειας και της υγείας στον τόπο εργασίας: την αναδιατύπωση της νοµοθεσίας περί
µυοσκελετικών διαταραχών κατά την εργασία, µια πρωτοβουλία για το κάπνισµα στον τόπο
εργασίας και την τροποποίηση πέντε οδηγιών συνεπεία της έκδοσης του κανονισµού για την
ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µιγµάτων.

Ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής
51.

Στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας, οι Προεδρίες θα
µεριµνήσουν για την προσήκουσα παρακολούθηση των πρωτοβουλιών και προτάσεων της
Επιτροπής, οι οποίες εκτίθενται δια βραχέων στην ανακοίνωσή της όσον αφορά την
«Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού». Στη συνάρτηση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα της καλύτερης
δυνατής προσαρµογής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στη νέα διακυβέρνηση της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην αξιολόγηση της υλοποίησης ενεργών στρατηγικών
ένταξης σε εθνικό επίπεδο. Οι εργασίες επί της πρότασης για τροποποίηση του κανονισµού
του σχετικού µε τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και του
εκτελεστικού κανονισµού θα συνεχιστούν. Η διαµόρφωση κοινών αρχών και
αποτελεσµατικών εργαλείων παρακολούθησης για καταπολέµηση και πρόληψη της παιδικής
φτώχειας θα βρίσκεται στο πρόγραµµα εργασιών του συµβουλίου, όπως και η διάπλαση
προϋποθέσεων για καλύτερη ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που προέρχονται από
διαφορετικό πολιτισµικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνοτικό περιβάλλον ώστε να
συµµετέχουν ενεργά στις ευρωπαϊκές οικονοµίες και κοινωνίες. Άλλο σηµαντικό ζήτηµα που
θα εξεταστεί είναι η προώθηση της κοινωνικής καινοτοµίας.

11447/11

ΚΣ/ακι
DQPG

30

EL

52.

Η Λευκή Βίβλος για τις συντάξεις, την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή στο δεύτερο
εξάµηνο του 2011, θα αποτελεί βασικό έγγραφο για την προώθηση του προβληµατισµού
όσον αφορά την επάρκεια, τη βιωσιµότητα και τη µεταρρύθµιση των εθνικών
συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Ισότητα γυναικών και αντρών και καταπολέµηση των δυσµενών διακρίσεων
53.

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµβαδίζει µε
άλλες στρατηγικές για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την καλή διαβίωση. Σε συµµόρφωση
εποµένως προς τις διατάξεις της Συνθήκης, θα εξακολουθήσει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή
στην ισότητα αντρών και γυναικών και στην καταπολέµηση των πάσης µορφής δυσµενών
διακρίσεων. Θα προωθηθεί η συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου, συν τοις άλλοις στα
πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία όρισε ως στόχο ένα ποσοστό
απασχόλησης 75% για γυναίκες και άντρες. Οι προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας
των φύλων θα καθοδηγούνται από την στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα γυναικών
και αντρών (2010-2015) καθώς και από το τροποποιηµένο ευρωπαϊκό σύµφωνο για την
ισότητα των φύλων.

54.

Οι Προεδρίες θα εγκύψουν κυρίως στα εξής θέµατα: γυναίκες και οικονοµία,
συµπεριλαµβανοµένου του συνδυασµού επαγγελµατικής ζωής και οικογένειας, π.χ. άδεια
πατρότητας· γυναικεία απασχόληση και συν τοις άλλοις ποιότητα των θέσεων εργασίας των
γυναικών· ισότητα των φύλων και διαχείριση· επιλογές φύλου και εκπαίδευσης· γυναίκες και
περιβάλλον, επίσης δε καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. Οι Προεδρίες θα
εξακολουθήσουν να ασχολούνται µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηριών,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση
της κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης περιθωριοποιηµένων οµάδων, σε ευθυγράµµιση µε
τις δεσµεύσεις που ανέλαβε το Συµβούλιο τα τελευταία χρόνια.
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Εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ στον κοινωνικό τοµέα και την απασχόληση
55.

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση οδήγησε σε εντατικοποίηση των
διεθνών δραστηριοτήτων για τη θεραπεία των συνεπειών της κρίσης σε διάφορους τοµείς
πολιτικής, όπως φερ’ ειπείν η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης. Σε αυτές
συγκαταλέγονται η ενίσχυση των διαλόγων πολιτικής µε αντικείµενο την απασχόληση και
διάφορα κοινωνικά ζητήµατα σε διεθνείς οργανισµούς όπως η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας/τα Ηνωµένα Έθνη, η G20 και ο ΟΟΣΑ. Το Γενικό Σύµφωνο για την Απασχόληση
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θεωρείται βασικό στοιχείο αφενός της παγκόσµιας
παραδοχής του ρόλου της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής στον
µετριασµό των επιπτώσεων της κρίσης, και αφετέρου της βιώσιµης ανάκαµψης και
ανάπτυξης. Υπό το πρίσµα αυτό οι τρεις Προεδρίες θα στηρίξουν τις δράσεις που θα
αναληφθούν σε διάφορα επίπεδα και πλαίσια.

∆ηµογραφία και οικογενειακές πολιτικές
56.

Οι Προεδρίες θα µεριµνήσουν για να δοθεί η δέουσα συνέχεια στη «∆ηµογραφική
ενηµέρωση» (2011) της Επιτροπής. Τα θέµατα αυτά θα είναι διατοµεακής υφής και θα
συνεξετάζονται επίσης στο πλαίσιο άλλων τοµέων πολιτικής.

57.

Οι οικογενειακές πολιτικές θα αποτελούν, µαζί µε άλλα ζητήµατα όπως ο κοινωνικός
αποκλεισµός και η παιδική φτώχεια, θέµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη
δηµογραφία. Οι προεδρίες θα χρησιµοποιήσουν εν προκειµένω την «Ευρωπαϊκή συµµαχία
για τις οικογένειες» που διαµορφώθηκε το 2007 ως έγγραφο το οποίο διαλαµβάνει ποικιλία
διατοµεακών θεµάτων.

Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη µεταξύ γενεών
58.

Το 2012 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη µεταξύ
γενεών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι τρεις Προεδρίες θα προωθήσουν την ενεργό
συµµετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας ούτως ώστε να επιτραπεί στους
µεγαλύτερης ηλικίας να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους, µέσω βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, µέσω προσαρµογής
των συστηµάτων δια βίου µάθησης στις ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και
µέσω εξασφάλισης επαρκών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Οι Προεδρίες θα
επιδιώξουν την εξασφάλιση συνέργειας µεταξύ αυτού του Έτους και του Ευρωπαϊκού Έτους
Εθελοντισµού (2011).
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∆ηµόσια υγεία
59.

Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, οι τρεις Προεδρίες θα προωθήσουν δράσεις µε σκοπό τη
βελτίωση της υγείας των πολιτών, την προστασία τους από διασυνοριακές απειλές για την
υγεία και την ποιότητα της παρεχόµενης περίθαλψης. Αυτό θα γίνει σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2006 για κοινές αξίες και αρχές των συστηµάτων
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία (2008-2013). Οι
τρεις Προεδρίες θα δροµολογήσουν εργασίες για ενδεχόµενη στρατηγική της ΕΕ για την
υγεία επέκεινα του 2013 και για το τρίτο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ στον τοµέα της υγείας.

60.

Μη µεταδοτικές ασθένειες και υγιής γήρανση, ασθένειες χωρίς σύνορα και καινοτοµία και
βέλτιστες πρακτικές θα είναι οι τρεις πρωταρχικοί στόχοι που θα περικλείουν τις
προτεραιότητες των τριών Προεδριών για την υγεία:

61.

Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις µη µεταδοτικές ασθένειες και την υγιή
γήρανση. Οι µη µεταδοτικές ασθένειες συνιστούν ολοένα αυξανόµενο πρόβληµα για τα
συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δοθεί έµφαση
στην υγεία από τη νηπιακή ηλικία ως προαπαιτούµενο και αναπόσπαστο µέρος της
διαδικασίας υγιούς γήρανσης. Στον τοµέα των συντελεστών υγείας, ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί στις αντικαπνιστικές πολιτικές, τη διατροφή και τη σωµατική δραστηριότητα, τις
σπάνιες ασθένειες και τις βλάβες που προκαλεί το οινόπνευµα. Προβλέπεται εν προκειµένω η
επανεξέταση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ σχετικά µε την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση
των προϊόντων καπνού («οδηγία για τα προϊόντα καπνού»). Οι Προεδρίες θα προετοιµάσουν
την 5η ∆ιάσκεψη των Μερών της σύµβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η
διεξαγωγή της οποίας έχει προγραµµατιστεί για το φθινόπωρο του 2012. Θα µπορούσε επίσης
να συζητηθεί πιθανή πρόταση της Επιτροπής για επανεξέταση της ενωσιακής στρατηγικής
για το οινόπνευµα και την υγεία.
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62.

Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρωθούν στις ασθένειες χωρίς σύνορα χάριν της προστασίας των
πολιτών της ΕΕ από διασυνοριακές απειλές για την υγεία στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες.
Εκτός αυτού θα δροµολογηθεί συζήτηση µε αντικείµενο τη «∆έσµη για την υγειονοµική
ασφάλεια» προκειµένου να διαµορφωθεί µακρόπνοη λύση για την υγειονοµική ασφάλεια της
ΕΕ, και δη µε επανεξέταση των υφισταµένων δοµών βάσει δυνητικής νέας εντολής της
Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας (HSC) και µε επικαιροποίηση της απόφασης 2119/98/ΕΚ
για τις µεταδοτικές ασθένειες και του κανονισµού 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και µε ενίσχυση της συνεργασίας σε ενωσιακό
επίπεδο έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία, ασχέτως προέλευσης της
απειλής (βιολογική, χηµική, ακτινολογική και πυρηνική, κλπ.).

63.

Το ζήτηµα της µικροβιακής παραµένει σηµαντικό µέληµα στην ΕΕ αλλά και διεθνώς. Η
Επιτροπή αναµένεται να παρουσιάσει µια καθολική στρατηγική περιορισµού της µικροβιακής
αντοχής, την οποία θα ακολουθήσει συγκεκριµένη δράση κατά τη διάρκεια του
δεκαοκταµήνου.

64.

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεργαστούν όπου είναι δυνατόν µε την ΠΟΥ και άλλες αρµόδιες
διεθνείς οργανώσεις υγείας προκειµένου να ενταθούν οι προσπάθειες επί σοβαρών
υγειονοµικών ζητηµάτων.

65.

Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρωθούν στον τρόπο µε τον οποίο η καινοτοµία και οι βέλτιστες
πρακτικές στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης µπορούν να µετριάσουν το πρόβληµα
της δηµογραφικής αλλαγής στα κράτη µέλη της ΕΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη τη σηµερινή
οικονοµική κατάσταση της Ευρώπης, πράγµα που µπορεί να καταστεί µεγάλη ευκαιρία για
τον κλάδο της υγειονοµικής περίθαλψης στην ΕΕ και για το οποίο οι τρεις Προεδρίες θα
επιδιώξουν δραστήρια να προωθήσουν ένα ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον µειώνοντας
την δυσκαµψία του νοµοθετικού πλαισίου και αυξάνοντας την αποδοτικότητά του δίχως να
τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών. Θα διερευνηθούν τυχόν καινοτόµες προσεγγίσεις
της υγειονοµικής περίθαλψης, ως οικονοµικά σύµφορος τρόπος ικανοποίησης των αναγκών
των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτόν τον τοµέα.

66.

Επίσης, θα δοθεί η δέουσα προσοχή σε ένα σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υγείας (e-health) βάσει ανακοίνωσης και οδικού χάρτη που θα παρουσιάσει η Επιτροπή.

67.

Η διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί
ταυτόχρονα να βοηθήσει στην εξάλειψη των αποστάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ό,τι αφορά την υγεία.
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Φαρµακευτικά προϊόντα και ιατρικά βοηθήµατα
68.

Οι Προεδρίες θα προωθήσουν τις εργασίες σχετικά µε τις προτάσεις για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) 726/2004 και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε τα φάρµακα προς χρήση από τον άνθρωπο για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή. Κατά τη διάρκεια των τριών Προεδριών, το Συµβούλιο θα ασχοληθεί δραστήρια µε
τις εξής προτάσεις: την επανεξέταση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ περί κλινικών δοκιµών1, του
κανονισµού 297/95 σχετικά µε τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Αξιολόγησης Φαρµάκων2, ενός σχεδίου για νέο κανονισµό ή οδηγία προς αντικατάσταση των
οδηγιών 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΟΚ για τα ιατρικά βοηθήµατα3 και την
αναθεώρηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ για τα κτηνιατρικά φάρµακα4. Πέραν αυτών, κατά το
υπό εξέταση διάστηµα αναµένεται να υποβληθεί πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας
89/105/ΕΟΚ σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών
των φαρµάκων5.

1

2

3
4

5

Οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου
2001, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές
δοκιµές φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά µε τα
τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Αξιολόγησης Φαρµάκων.
Οδηγίες 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΟΚ.
Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου
2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα.
Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια
των µέτρων που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση
και τη κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων υγείας.
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Προστασία των καταναλωτών
69.

Οι τρεις Προεδρίες θα αφιερωθούν στην προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών, συν τοις άλλοις και προκειµένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά.

70.

Θα δροµολογηθούν οι εργασίες σχετικά µε δύο προσεχείς οδηγίες που αποβλέπουν σε
αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα της 90/314/ΕΚ για τα οργανωµένα
ταξίδια και της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Η µελέτη των προτάσεων
αυτών θα συνεχιστεί καθ’ όλο το υπό εξέταση διάστηµα.

71.

Οι τρεις Προεδρίες θα αρχίσουν την επεξεργασία προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή,
π.χ. σχετικά µε την εναλλακτική επίλυση διαφορών ή το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων.

72.

Η ανακοίνωση για τη νέα στρατηγική όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών (2014-2020), η
οποία θα καθορίζει τις προτεραιότητες µετά το 2013 στον τοµέα της προστασίας των
καταναλωτών αναµένεται να παρουσιαστεί από την Επιτροπή κατά το δεύτερο εξάµηνο του
2011.

73.

Στον τοµέα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία και την προώθηση των
δικαιωµάτων των καταναλωτών, οι Προεδρίες θα επιδιώξουν τη σύναψη των δύο συµφωνιών
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
ήτοι για την επιβολή της νοµοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και για τη
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτικών
προϊόντων.
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Τρόφιµα
74.

Οι Προεδρίες θα προωθήσουν δράσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των
τροφίµων και επαρκούς ενηµέρωσης των καταναλωτών, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις εργασίες
που διεξάγονται από την Codex Alimentarius FAO/WHO.

75.

Θα µεριµνήσουν για την τυπική έκδοση του κανονισµού περί παροχής διατροφικών
πληροφοριών στους καταναλωτές (‘επισήµανση τροφίµων’) και θα αρχίσουν τη µελέτη της
πρότασης κανονισµού σχετικά µε τα τρόφιµα για ειδική διατροφική (διαιτητική) χρήση.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
76.

Στον απόηχο της οικονοµικής κρίσης πρέπει να δοθεί νέα ώθηση ούτως ώστε να επανακτηθεί
η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να ξανατοποθετηθούν οι ευρωπαϊκές οικονοµίες σε
τροχιά. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δίνει τη γενική εικόνα κάποιων εργαλείων για την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. η Πράξη για την Ενιαία Αγορά
καθώς και οι εµβληµατικές πρωτοβουλίες για την ‘Ένωση Καινοτοµίας’, τη ‘Βιοµηχανική
πολιτική στην εποχή της παγκοσµιοποίησης’ και το ‘Ψηφιακό Θεµατολόγιο’. Οι Προεδρίες
θα φροντίσουν ώστε το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας να συµβάλει αποτελεσµατικά στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής αποφέροντας συγκεκριµένα αποτελέσµατα ως
προς το θεµατολόγιο της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης.

77.

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2012 η Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει ορατή πρόοδο
στην πραγµάτωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καθώς είναι εκ των πρώτων
Προεδριών των επιφορτισµένων µε την παραγωγή απτών αποτελεσµάτων από τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», οι τρεις Προεδρίες φρονούν ότι προέχει να δηµιουργηθεί ένα λυσιτελές
σύστηµα παρακολούθησης που θα µπορεί να βοηθήσει τις επόµενες Προεδρίες να επιτύχουν
µεγαλύτερη πρόοδο.

78.

Κατά τη διάρκεια των τριών Προεδριών θα πρέπει να αναµένονται συµπεράσµατα του
Συµβουλίου σχετικά µε την υλοποίηση εµβληµατικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Ενιαία Αγορά
79.

Το 2012 η Ενιαία Αγορά θα εορτάζει την εικοστή της επέτειο. Η Ενιαία Αγορά είναι από τα
µεγαλύτερα επιτεύγµατα της ΕΕ και παραµένει ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Θα πρέπει ωστόσο να προσαρµόζεται και να αναπτύσσεται διαρκώς ούτως
ώστε να προκύψουν περισσότερα κέρδη στο µέλλον, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Η απάτη ή η καταστρατήγηση των κανόνων της
ελεύθερης διακίνησης πρέπει να παρακολουθούνται και να καταπολεµώνται. Η Ενιαία Αγορά
παραµένει κατακερµατισµένη σε πολλούς τοµείς προς ζηµίαν των επιχειρήσεων - των
µικροµεσαίων ιδίως- και των πολιτών· θα πρέπει επίσης να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις
της αγοράς όπως η εµφάνιση της ψηφιακής οικονοµίας και στις νέες προκλήσεις στα πλαίσια
της παγκοσµιοποίησης. Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες βάσει της τελικής
Πράξης για την Ενιαία Αγορά, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2011,
προκειµένου να οικοδοµηθεί µια άκρως ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς µε τόνωση της
ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης, βιώσιµης οικονοµίας χωρίς αποκλεισµούς, η οποία θα
παρέχει συγχρόνως προστασία στους πολίτες, τους καταναλωτές και τους εργαζοµένους. Οι
Προεδρίες θα εξετάσουν ως ζήτηµα προτεραιότητας τις πρωτοβουλίες που έχει υποβάλει η
Επιτροπή στα πλαίσια της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ούτως ώστε να µπορέσουν να
εγκριθούν αρκετά πριν την εικοστή επέτειο της Ενιαίας Αγοράς, τονίζουν δε τη σηµασία µιας
καλύτερης και οµοιογενέστερης υλοποίησης, τυπικής και ουσιαστικής εφαρµογής του
κανονισµού για την Ενιαία Αγορά µε πνεύµα συνεταιρισµού και συνεργασίας. Οι Προεδρίες
σκοπεύουν ειδικότερα να προωθήσουν τη στενή συνεργασία του Συµβουλίου
Ανταγωνιστικότητας µε άλλες αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου προκειµένου να
εξασφαλιστεί η εν γένει συνοχή των πολιτικών και των µέτρων που άπτονται της Ενιαίας
Αγοράς.
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80.

Η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών έχει ζωτική σηµασία για την ενωσιακή οικονοµία
δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες καταλαµβάνουν ένα 70% περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Μέχρι το
2012 η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει µια εφ’ όλης της ύλης επανεξέταση της εφαρµογής της
οδηγίας για τις υπηρεσίες1. Οι Προεδρίες είναι αποφασισµένες να προωθήσουν την ολοσχερή
εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και την παρακολούθηση της διαδικασίας αµοιβαίας
αξιολόγησης που έλαβε χώραν το 2010, έτσι ώστε να κραταιωθεί περισσότερο η λειτουργία
της ενωσιακής αγοράς υπηρεσιών.

81.

Με βάση την πράσινη βίβλο της Επιτροπής θα προχωρήσουν οι συζητήσεις επί θεµάτων
σχετιζοµένων µε τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και ιδίως µε τα στοιχήµατα σε απ’ ευθείας
σύνδεση.

Βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου
82.

Η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου («έξυπνη νοµοθεσία») θα θεωρηθεί µόνιµη
προτεραιότητα. το 2007 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής για
στοχοθετηµένη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που προκύπτει από την ενωσιακή
νοµοθεσία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά 25% µέχρι το 2012 και κάλεσε τα κράτη
µέλη να ορίσει το καθένα τους εθνικούς του στόχους. Οι τρεις Προεδρίες θα εξετάσουν
διεξοδικά κατά πόσον επιτυγχάνεται ο στόχος µε χειροπιαστά αποτελέσµατα για τις
επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη. Η εν γένει κανονιστική επιβάρυνση, ιδίως για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, θα πρέπει να µειωθεί σε ευρωπαϊκό και ενικό επίπεδο. Οι Προεδρίες θα δώσουν
προσέτι ιδιαίτερη προσοχή στις αξιολογήσεις αντικτύπου στα πλαίσια των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων, κυρίως δια της υλοποίησης της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση
της νοµοθεσίας καθώς και δια της συναφούς κοινής προσέγγισης για την αξιολόγηση
αντικτύπου. Θα εξετάσουν επίσης ενδεχοµένως την πρόοδο που σηµειώθηκε στην εκ των
υστέρων αξιολόγηση και τους ελέγχους καταλληλότητας των καθώς και στις διαβουλεύσεις.

83.

Θα δοθεί επίσης σηµασία στη βελτίωση της έγκρισης και υλοποίησης των τρεχόντων
προγραµµάτων απλούστευσης. Οι Προεδρίες προσβλέπουν στο ενδεχόµενο νέων
πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, θα συνεχίσουν δε
να προβαίνουν σε απολογισµό µε την υποβολή εκθέσεων προόδου ή συµπερασµάτων.

1

Βλέπε τις δράσεις που αναλύονται στο παράρτηµα της ανακοίνωσης - Προς µια καλύτερη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης σύµφωνα µε την οδηγία για τις υπηρεσίες- COM (2011) 20
της 27ης Ιανουαρίου 2011.
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Βιοµηχανική πολιτική, περιλαµβανοµένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και
των πρώτων υλών
84.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Η βιοµηχανία της Ευρώπης, µε τους µεγάλους της επιχειρηµατικούς
οµίλους και τα εκατοµµύρια µικροµεσαίες της επιχειρήσεις, είναι ο βασικός συντελεστής
οικονοµικής ανάπτυξης, κερδών, θέσεων εργασίας, καινοτοµιών και εξαγωγών. Η νέα
ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ, µια εκ των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ετοιµάζεται να δηµιουργήσει το σωστό επιχειρηµατικό
περιβάλλον για µια επιτυχηµένη βιοµηχανία. Εποµένως, η τόνωση της καινοτοµίας, του
ανταγωνισµού και των επενδύσεων σε τεχνογνωσία, η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών τόσο
στην ενιαία όσο και στις διεθνείς αγορές, και ο περιορισµός των προστριβών και του κόστους
των συναλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονοµία εξακολουθούν να έχουν κεφαλαιώδη σηµασία
για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αποστολή της πολιτικής αυτής είναι
να εγκύψει στις ιδιάζουσες συνθήκες του κάθε κλάδου όπως φερ’ ειπείν των διαστηµικών,
της αυτοκινήτων, των φαρµάκων, των χηµικών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και πολλών άλλων, µεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες που απευθύνονται
στη βιοµηχανία και η βιοµηχανία υπηρεσιών εν γένει.

85.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρωτοβουλίες µε σκοπό µια βιοµηχανία
αποτελεσµατικής αξιοποίησης πόρων καθώς και την προώθηση περιβαλλοντικών
τεχνολογιών και άλλων τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Η έκθεση της οµάδας υψηλού
επιπέδου για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής αναµένεται τον Ιούλιο του 2011 και
εν συνεχεία η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει ανακοίνωση για το θέµα αυτό.

86.

Θα δοθεί συνεχής προσοχή στις πρώτες ύλες που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αλλά και των συνήθων καταναλωτικών προϊόντων. Η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία χρειάζεται ισότιµη πρόσβαση στις πρώτες ύλες εντός και εκτός της
ΕΕ. Οι τρεις Προεδρίες θα εργαστούν για την υλοποίηση των συµπερασµάτων του
Συµβουλίου (2011) για τις πρώτες ύλες, πλην δεν θα πρέπει να αποκλείονται νέες
πρωτοβουλίες δεδοµένης της νευραλγικής σηµασίας του ζητήµατος αυτού. Η δηµιουργία
ασφαλούς αλυσίδας εφοδιασµού και η επίτευξη αποδοτικής και βιώσιµης διαχείρισης και
χρήσης µη ενεργειακών πρώτων υλών σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέµενης αξίας
αποτελεί δυνάµει αντικείµενο µιας Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας την οποία οριοθετεί
η Επιτροπή στην εµβληµατική της πρωτοβουλία» Ένωση Καινοτοµίας» στα πλαίσια της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

87.

Επίσης, το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων προς τη ναυπηγική βιοµηχανία λήγει στα τέλη
του 2011 και ως εκ τούτου αναµένεται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.
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Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
88.

Το 2010 η Επιτροπή συνέστησε την οµάδα «Φόρουµ για τη χρηµατοδότηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων» προκειµένου να εξετάσει από κοινού µε φορείς των
µικροµεσαίων και των τραπεζών την πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη
χρηµατοδότηση. Οι Προεδρίες θα παρακολουθήσουν την τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία και
άλλες πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν.

89.

Η Επιτροπή αναµένεται να δροµολογήσει νέες πρωτοβουλίες πριν από τα τέλη του 2011, και
ειδικότερα προκειµένου να ενταθεί η ισχύς των χρηµατοδοτικών µέσων στα πλαίσια του
ΠΑΚ (προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία). Οι Προεδρίες
θα εξετάσουν αυτές τις προτάσεις όταν υποβληθούν, καθώς επίσης και την επικείµενη
πρόταση για ένα ευρωπαϊκό καθεστώς επιχειρηµατικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του
χρηµατοδοτικού µηχανισµού µε επιµερισµό κινδύνων (RSFF) όπως ζητούν τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (Φεβρουάριος 2011).

90.

Επί πλέον, οι Προεδρίες θα εργαστούν για την κατάρτιση απλοποιηµένου και
επικεντρωµένου διαδόχου προγράµµατος του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και
την Καινοτοµία (CIP) µε σαφή στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

91.

Οι Προεδρίες θα αρχίσουν τις εργασίες για µια πρόταση που αναµένεται να υποβάλει η
Επιτροπή το τέταρτο τρίµηνο του 2011 µε αντικείµενο τη µεγαλύτερη στήριξη των
ευρωπαϊκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε αγορές εκτός της ΕΕ. Η πρόταση αυτή πιθανόν
να περιλαµβάνει νοµοθετικά και µη νοµοθετικά στοιχεία.
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Έρευνα και καινοτοµία
92.

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεκτιµήσουν στο ακέραιο τη σηµασία του τριπτύχου έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΑΚ) στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα δε
της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτοµίας», η οποία έχει αναγνωριστεί ως ο
πρώτιστος τοµέας για ενίσχυση του ανταγωνισµού και της έξυπνης οικονοµικής ανάπτυξης
στην Ευρώπη. Οι προτεραιότητές τους θα οδηγούνται από τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ για
την έρευνα και την ανάπτυξη όπως έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και από τα
συµπεράσµατα για την καινοτοµία που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον
Φεβρουάριο του 2011. Ειδικότερα, οι Προεδρίες θα αποδυθούν στην επίτευξη προόδου στους
ακόλουθους τοµείς:

93.

Επί διατοµεακής βάσεως, θα προωθηθεί στρατηγική και ολοκληρωµένη προσέγγιση της
έρευνας και της καινοτοµίας, µέσω της οποίας κάθε πολιτική και µέσον που αφορά την
προσφορά και τη ζήτηση θα σχεδιάζεται κατά τρόπο που συµβάλλει στην έρευνα και την
καινοτοµία άµεσα, µεσοπρόθεσµα και στο απώτερο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, οι προτάσεις
της Επιτροπής στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας θα εξεταστούν µε σκοπό να
προωθηθεί η δηµιουργία συγκροτηµένου τριγώνου γνώσης βασιζόµενου σε κοινό στρατηγικό
πλαίσιο, στο οποίο άλλωστε θα συµµετέχουν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και
Τεχνολογίας και ενεργοί επιχειρησιακοί σύνδεσµοι µε τα διαρθρωτικά ταµεία, ούτως ώστε να
αξιοποιηθεί η περιφερειακή διάσταση του ΕΑΚ. Θα επιδιωχθεί στενή συνεργασία κυρίως µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τη συνέχιση του Εβδόµου Προγράµµατος Έρευνας
και Εκπαίδευσης της Ευρατόµ, οι Προεδρίες θα καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση
ικανοποιητικών χρηµατοδοτικών λύσεων για τη συνεισφορά της Ευρώπης στο διεθνές έργο
ITER στον τοµέα της σύντηξης για το διάστηµα 2012-2013.
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94.

Οι Προεδρίες στηρίζουν τις προσπάθειες για τη δηµιουργία περιβάλλοντος που υποθάλπει
την καινοτοµία και εντός του οποίου οι ιδέες µπορούν να µετατρέπονται ευκολότερα σε
εµπορικές επιτυχίες, δίνοντας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καινοτοµούν
και να µεγαλώνουν και δηµιουργώντας περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Οι
δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν: ευκολότερη
πρόσβαση σε χρηµατοδότησης προκειµένου για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία·
στρατηγική αξιοποίηση των δηµόσιων (προεµπορικών) συµβάσεων για καινοτόµα προϊόντα
και υπηρεσίες· και επιτάχυνση και εκσυγχρονισµό των ενωσιακών διαδικασιών τυποποίησης.
Οι Προεδρίες θεωρούν τα στοιχεία αυτά ακρογωνιαίους λίθους για την πορεία προς
εµπροσθοβαρή µέτρα που τονώνουν την οικονοµική ανάπτυξη. Όσον αφορά τη βελτίωση των
γενικών συνθηκών έρευνας και καινοτοµίας, θεωρείται κεφαλαιώδες το να πραγµατωθεί το
προαναγγελθέν πλαίσιο ΕΧΕ που θα οδηγεί σε εύρυθµη λειτουργία ενός ενοποιηµένου
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας εντός του οποίου οι ερευνητές, οι επιστηµονικές γνώσεις και η
τεχνολογία θα µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συµβάλλει
στον γενικό στόχο της απλοποίησης και να βασίζεται στον σεβασµό της επικουρικότητας,
επιτρέποντας έναν ασύµµετρο, ευέλικτο και εθελοντικό συντονισµό των εθνικών
προσπαθειών ΕΑΚ όπως ο κοινός προγραµµατισµός.

95.

Για να µεγιστοποιηθεί η δράση και η αποδοτικότητα των πόρων, οι Προεδρίες αποβλέπουν σε
περαιτέρω επεξεργασία της αντίληψης των ευρωπαϊκών συµπράξεων καινοτοµίας (ΕΣΚ).

96.

Οι Προεδρίες αποβλέπουν στη διαµόρφωση ενιαίου ολοκληρωµένου δείκτη για την
καινοτοµία, κατά τα αποφασισθέντα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο του
2011, προκειµένου να διευκολυνθεί η σε πολιτικό επίπεδο παρακολούθηση της πορείας προς
τους στόχους «Ευρώπη 2020» στον τοµέα της ΕΑΚ.
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Πνευµατική ιδιοκτησία
97.

Η βελτίωση του συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε την παροχή -ιδίως στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις- ενιαίας προστασίας της ευρεσιτεχνίας που θα συµφέρει
οικονοµικά και θα παρέχει νοµική ασφάλεια αποτελεί µείζονα προτεραιότητα στα πλαίσια
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη και θα παραµείνει
πρωταρχικός στόχος για τις τρεις Προεδρίες.

98.

Άλλη προτεραιότητα θα είναι η δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την εκπόνηση νέων
επιχειρηµατικών υποδειγµάτων που θα παρέχουν νόµιµη πρόσβαση σε έργα προστατευόµενα
από την πνευµατική ιδιοκτησία ανά την ΕΕ. Χάριν τούτου οι τρεις Προεδρίες αναµένουν µε
αυξηµένο ενδιαφέρον τις επικείµενες προτάσεις της Επιτροπής για την θέσπιση κοινών
κανόνων προστασίας των ‘ορφανών’ έργων και λειτουργίας των εταιρειών συλλογικής
διαχείρισης.

99.

Το σύστηµα εµπορικών σηµάτων εντός της ΕΕ έχει υποβληθεί σε εµπεριστατωµένη
επανεξέταση από την Επιτροπή. Οι τυχόν προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή για την
αναθεώρηση των ισχυουσών νοµοθετικών πράξεων σε αυτόν τον τοµέα θα εξεταστούν
εν τάχει.

100. Οι τρεις Προεδρίες θα εργασθούν για την ενίσχυση της προστασίας των ∆ΠΙ εντός τη ΕΕ,
επικαιροποιώντας και ενισχύοντας το συναφές κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνοντας σε
εξορθολογισµό των πρακτικών επιβολής του.
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Τελωνειακή Ένωση
101. Οι τρεις Προεδρίες θα παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή του
εκσυγχρονισµένου τελωνειακού κώδικα και της απόφασης για τα ηλεκτρονικά τελωνεία
(e-customs), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρακτική τους εφαρµογή για τους οικονοµικούς
φορείς έως το 2012.
102. Κατά το διάστηµα των 18 µηνών ενδέχεται επίσης να συζητηθεί πρόταση για τροποποίηση
του κανονισµού του Συµβουλίου για την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι
εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
103. Σε πολυµερές επίπεδο, οι τρεις Προεδρίες θα ασχοληθούν µε πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων. Θα προετοιµαστούν επίσης οι
διαπραγµατεύσεις για το πρωτόκολλο που αφορά το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού,
προκειµένου για οριστικοποίησή του το 2012.
104. Σε διµερές επίπεδο, θα πρέπει να καταρτιστούν και να συναφθούν σηµαντικές συµφωνίες µε
µεγάλους εµπορικούς εταίρους ούτως ώστε να επέλθει ισορροπία µεταξύ µεληµάτων για την
ασφάλεια και µέτρων διευκόλυνσης των συναλλαγών.
105. Θα πρέπει να συζητηθεί το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα τελωνεία µε στόχο την
καταπολέµηση των παραβάσεων στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας για τα έτη 20132016. Οι τρεις Προεδρίες θα ετοιµάσουν τη νέα απόφαση για το πρόγραµµα «Τελωνεία
2020» έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση της τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών µελών, υποψηφίων χωρών, δυνάµει υποψηφίων χωρών και
τρίτων χωρών. Στα πλαίσια των ήδη διεξαγοµένων εργασιών για πρωτοβουλίες της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, το Συµβούλιο ενδέχεται να συζητήσει κατά τη διάρκεια του
δεκαοκταµήνου µια στρατηγική συνεργασίας µε την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία,
την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και τη Λευκορωσία στον τοµέα των τελωνείων.
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∆ίκαιο των εταιρειών
106. Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρωθούν στην απλοποίηση, την αναθεώρηση και ενδεχοµένως
τον εκσυγχρονισµό των ισχυόντων κανόνων, πράγµα που αφορά την τροποποίηση της
πρώτης, της δέκατης και της ενδέκατης οδηγίας για το δίκαιο των εταιρειών καθώς και την
τέταρτη και έβδοµη οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών (Λογιστική). Οι Προεδρίες θα
µελετήσουν την πρόταση της Επιτροπής για την διασύνδεση των µητρώων των επιχειρήσεων.
107. Στα πλαίσια της διαδικασίας «επανεξέταση του δικαίου της ευρωπαϊκής εταιρείας» θα τεθούν
επί τάπητος ζητήµατα όπως το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος, η διασυνοριακή
µεταφορά της έδρας και το πρότυπο ευρωπαϊκής εταιρείας.
108. Πέραν της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea) και της µελλοντικής
αξιολόγησης του κανονισµού περί της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας
(«κανονισµός ΕΣΕτ») και αναλόγως των αποτελεσµάτων της, η Επιτροπή θα υποβάλει
ενδεχοµένως νοµοθετικές προτάσεις για τα δύο αυτά θέµατα.
Ανταγωνισµός
109. Ως παρακολούθηµα της «Λευκής Βίβλου σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση
της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ», αναµένεται ανακοίνωση που θα υποβάλει η
Επιτροπή κατά το υπό εξέταση διάστηµα. Η πρόταση θα στηρίζεται στα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων για µελλοντική Λευκή Βίβλο για τη συλλογική έννοµη προστασία των
καταναλωτών.
110. Επίσης, οι τρεις Προεδρίες θα πράξουν το κατά δύναµη προκειµένου περί τα τέλη της θητείας
τους να συναφθούν συµφωνίες συνεργασίας µε τον Καναδά και την Ελβετία.
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∆ηµόσιες συµβάσεις
111. Οι τρεις Προεδρίες θα επιδιώξουν συµφωνία σχετικά µε το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο
για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης όσον αφορά τις υπηρεσίες (η υποβολή αναµένεται
περί τα µέσα του 2011) και σχετικά µε προτάσεις απλοποίησης και επικαιροποίησης των
ενωσιακών οδηγιών περί ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων (αναµένονται πριν από τα τέλη του
2011), θα αρχίσουν δε τις εργασίες επί της πρότασης κανονισµού για την πρόσβαση
εταιρειών και αγαθών τρίτων χωρών στην ενωσιακή αγορά δηµόσιων συµβάσεων
(αναµένεται να υποβληθεί πριν το τέλος του 2011).
Τεχνική εναρµόνιση και τυποποίηση
112. Στον τοµέα της τεχνικής εναρµόνισης, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει το 2011 την
ευθυγράµµιση τριών οδηγιών - ήτοι των οδηγιών για τα είδη πυροτεχνίας, για τους
ανελκυστήρες και για τον εξοπλισµό υπό πίεση- προς το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Οι τρεις
Προεδρίες θα εργαστούν για την ταχεία έκδοση των προτάσεων αυτών.
113. Θα προχωρήσει η µελέτη της νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση
για το 2020, την οποία αναµένεται να υποβάλει η Επιτροπή κατά το πρώτο εξάµηνο του
2011. Η πρόταση θα υπογραµµίζει τη σηµασία της ουσιαστικής τυποποίησης ως εργαλείου
για την διευκόλυνση της εµπορίας προϊόντων στην Ευρώπη· θα πραγµατεύεται θέµατα όπως
ο ρόλος και η χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, η αναγνώριση των
εκ των πραγµάτων προτύπων υπό ορισµένες προϋποθέσεις και η σηµασία των προτύπων στον
τοµέα των υπηρεσιών.
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∆ιάστηµα
114. Οι Προεδρίες θα µεριµνήσουν για την προσήκουσα παρακολούθηση της ανακοίνωσης της
Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια διαστηµική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
υπηρεσία του πολίτη», ούτως ώστε να προωθηθεί αυτός ο σηµαντικός τοµέας πολιτικής.
115. Θα διεξαχθούν εντατικές εργασίες όσον αφορά το GMES και το Ευρωπαϊκό ∆ιαστηµικό
Πρόγραµµα. Το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης Galileo θα αχθεί στην αρχική
του λειτουργική ικανότητα το 2014-2015. Ο κανονισµός που διέπει τις αρχικές επιχειρήσεις
του προγράµµατος GMES 2011-2013 εκδόθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο. Το πρόγραµµα GMES διαθέτει πλέον τη
116. νοµική βάση που το καθιστά κάτι περισσότερο από ερευνητική δραστηριότητα.
Προτεραιότητα των τριών Προεδριών είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία και ουσιαστική
υλοποίηση του προγράµµατος, έτσι ώστε µέχρι το 2014 να έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή
ετοιµότητα.
117. Οι εργασίες για την εξερεύνηση του διαστήµατος θα επικεντρωθούν στη συνέχιση της
επιχειρησιακής συνεργασίας µε όλα τα δραστηριοποιούµενα στο ∆ιάστηµα κράτη, είτε
πρώτου µεγέθους είτε αναδυόµενα: η συνέχεια της 1ης ∆ιεθνούς Πλατφόρµας για την
Εξερεύνηση του ∆ιαστήµατος θα δοθεί περί τα τέλη του 2011.
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Τουρισµός
118. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τουρισµό ως νέο τοµέα αρµοδιότητας,
κατά τα θεσπισθέντα από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Πιο συγκεκριµένα, οι εργασίες θα
διεξαχθούν µε βάση τη συντονισµένη προσέγγιση για πρωτοβουλίες στον τουριστικό τοµέα η
οποία εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός
προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό» του
Ιουλίου 2010 και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Οκτώβριος 2010). Οι Προεδρίες θα
παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δράσεων που καθορίζονται στην
ανακοίνωση και καλούν την Επιτροπή να ενηµερώνει τακτικά τα κράτη µέλη για την πρόοδο
που θα σηµειώνει.
119. Έχοντας κατά νου αφ’ ενός µεν την τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισµού και αφ’
ετέρου το πλήθος των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο τοµέας, οι τρεις Προεδρίες θα
δώσουν µεταξύ άλλων έµφαση στην προώθηση ενός βιώσιµου και ανταγωνιστικού
τουρισµού και σε δράσης σχετιζόµενες µε την καλύτερη ένταξη του τουρισµού στις διάφορες
πολιτικές.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
120. Οι συζητήσεις για µια νέα ευρωπαϊκή πολιτική των µεταφορών θα έχουν προεξάρχουσα θέση
τα χρόνια που ακολουθούν, περιλαµβάνοντας την κινητικότητα, την καινοτοµία (νέες
τεχνολογίες), τη βιωσιµότητα, την εµπέδωση των δικαιωµάτων των επιβατών, την ασφάλεια
και προστασία των µεταφορών και των επιβατών καθώς και τη βελτίωση των κοινωνικών
συνθηκών των εργαζοµένων στις µεταφορές.
Οριζόντια θέµατα
121. Η Λευκή Βίβλος µε τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών –
Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών» θα κατευθύνει τις
δραστηριότητες και τον καθορισµό προτεραιοτήτων των τριών Προεδριών. Θα οριοθετεί το
πρόγραµµα δράσεων της ΕΕ για τις µεταφορές και θα καθορίζει το γενικό πλαίσιο δράσεων
στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών, της νοµοθεσίας τη εσωτερικής αγοράς, της
τεχνολογίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των καθαρών οχηµάτων, και της χρήσης
µέσων και κινήτρων µε βάση την αγορά.
122. Οι Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επανεξέταση της ισχύουσας ρύθµισης περί
κατευθυντηρίων γραµµών ∆Ε∆-Μ και στην εξέταση µιας έκθεσης για την πρόοδο των
σχεδίων προτεραιότητας ∆Ε∆-Μ και της πολιτικής ∆Ε∆-Μ και της επέκτασής τους σε τρίτες
χώρες. Η νοµοθετική πρόταση αναµένεται να θεσµοθετεί προσέγγιση διττής δοµής που θα
εστιάζεται σε ένα κεντρικό δίκτυο και στην κοινωνική, οικονοµική και εδαφική συνοχή όλων
των περιφερειών της ΕΕ.
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123. Σε ό,τι αφορά άλλα οριζόντια θέµατα, οι Προεδρίες θα ασχοληθούν µε το στρατηγικό σχέδιο
για την τεχνολογία των µεταφορών (STTP), το οποίο αναµένεται να προµηθεύσει ένα
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και εφαρµογή, βασιζόµενο
σε ανάγκες πολιτικής και σε µια αντίληψη ολοκληρωµένου, αποτελεσµατικού και
οικολογικού συστήµατος µεταφορών µε ορίζοντα το 2050. Ενδεχοµένως οι Προεδρίες θα
εξετάσουν προτάσεις για νοµοθετική δέσµη που θα εισάγει την εφαρµογή νέων τεχνολογιών
σε διάφορα µεταφορικά µέσα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας και της
βιωσιµότητας του συστήµατος µεταφορών.
124. Θα δοθεί επίσης προσοχή στην ανακοίνωση της Επιτροπής για καθαρά συστήµατα
µεταφορών που διαλαµβάνει µια συγκροτηµένη, µακροπρόθεσµη στρατηγική για την
εκτεταµένη υποκατάσταση του πετρελαίου από εναλλακτικά καύσιµα σε ολόκληρο το
σύστηµα των µεταφορών και αξιολογεί την κατάσταση και τις προοπτικές των καθαρών
συστηµάτων, µε επίκεντρο τις εναλλακτικές τεχνολογίες καυσίµων όπως τα ηλεκτρικά
οχήµατα, οι κυψέλες υδρογόνου/καυσίµου, τα βιοκαύσιµα, το φυσικό αέριο και τα συνθετικά
καύσιµα.
125. Προσοχή θα δοθεί στην εξέταση µιας ανακοίνωσης της Επιτροπής για τα δικαιώµατα των
επιβατών που επισκοπεί την πρόοδο των δικαιωµάτων των επιβατών σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. Θα µπορούσαν να επισηµανθούν οι δυνατότητες περαιτέρω πρωτοβουλιών,
επίσης δε να συζητηθεί η κατάσταση της εφαρµογής των νοµοθετικών ρυθµίσεων για τα
δικαιώµατα των επιβατών, της αυξηµένης χρήσης νέων επιχειρηµατικών πρακτικών και των
υφισταµένων πρακτικών που δεν υπάγονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η Επιτροπή ενδέχεται
να υποβάλει νέες προτάσεις στον τοµέα αυτόν.
126. Οι Προεδρίες θα δώσουν τη δέουσα προσοχή στην προσφάτως δηµοσιευθείσα Λευκή Βίβλο
σχετικά µε ‘Χάρτη πορείας για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο µεταφορών’ σε σχέση µε τις
µεταφορές, την ασφάλεια και την προστασία.
127. Θα πραγµατοποιηθούν εντατικές εργασίες µε αντικείµενο το GALILEO και µε σκοπό την
προετοιµασία της φάσης εκµετάλλευσης που θα αποβλέπει στην πλήρη λειτουργική του
ικανότητα (FPC) τα ερχόµενα χρόνια.
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Χερσαίες µεταφορές
128. Οι Προεδρίες θα συνεχίσουν να ασχολούνται µε την αναδιατύπωση της πρώτης δέσµης για
τις σιδηροδροµικές µεταφορές προκειµένου να επιτευχθεί τελική συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
129. Όσον αφορά τα ζητήµατα της ασφάλειας των µεταφορών, οι Προεδρίες θα συνεχίσουν τις
εργασίες µε αντικείµενο την οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή του νόµου επιδιώκοντας
την τελική της έκδοση ή σε µια προσπάθεια για επίτευξη συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα δροµολογήσουν δε τις εργασίες για τυχόν επακόλουθες προτάσεις όσον
αφορά το τέταρτο πρόγραµµα οδικής ασφάλειας για την περίοδο 2011-2020 και µια πρόταση
τροποποίησης της οδηγίας για τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των
ρυµουλκουµένων τους.
Θαλάσσιες µεταφορές
130. Η ανάπτυξη και κατοχύρωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών θαλάσσιων
µεταφορών έχει κεφαλαιώδη σηµασία. Οι δεξιότητες και τα προσόντα των ναυτιλλοµένων
στα ευρωπαϊκά ύδατα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της. Υπό το πρίσµα αυτό οι
Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση µιας πρότασης της Επιτροπής για
νοµοθετική δέσµη όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας («∆έσµη κοινωνικού
ναυτιλιακού θεµατολογίου») που θα καλύπτει τον «ανθρώπινο παράγοντα» των θαλάσσιων
µεταφορών.
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Αεροπορικές µεταφορές
131. Στον τοµέα αυτόν, οι τρεις Προεδρίες αποδίδουν µέγιστη σηµασία στην πλήρη υλοποίηση της
δέσµης για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ΙΙ (SES II) και των λειτουργικών τµηµάτων του
εναέριου χώρου (FABs). Η δέσµη SES II στοχεύει στη βελτίωση των αεροπορικών
επιδόσεων µε τη θεσµοθέτηση λεπτοµερειακής δέσµης κανόνων, στοχοθετηµένων επιδόσεων
και κατευθυντηρίων γραµµών για τα FABs.
132. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν τη δέουσα προσοχή στη δέσµη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο
την πολιτική αερολιµένων («∆έσµη για τους αερολιµένες»). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
υλοποίηση του σχεδίου δράσης για το αερολιµενικό δυναµικό, και σε αυτή τη συνάρτηση στη
µεθοδολογία για την αξιολόγηση του αερολιµενικού δυναµικού, στη συλλογή συναφών
δεδοµένων σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να επιτραπεί η αποδοτικότερη αξιοποίηση των
αερολιµενικών χώρων και να βελτιωθεί η ποιότητα, εν τέλει δε σε µια πρόταση σχετικά µε
την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
133. Το Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη, που συγκαταλέγεται στις ναυαρχίδες της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θα υλοποιηθεί άνευ διακοπής καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών
Προεδριών. Η περαιτέρω ανάπτυξη προς µια ψηφιακή ενιαία αγορά σε πλήρη λειτουργία θα
είναι ο βασικός στόχος που θα αποβλέπει στην απόδοση οικονοµικού και κοινωνικού
οφέλους για όλη την Ευρώπη.
134. Η έγκριση του προγράµµατος πολιτικής για το ραδιοφάσµα το οποίο καθορίζει στρατηγικούς
προσανατολισµούς για την πολιτική ραδιοφάσµατος της ΕΕ, καθώς και ο συντονισµός της
διαχείρισης του φάσµατος εντός του ψηφιακού µερίσµατος θα είναι άλλη µια βασική
επιδίωξη µε σκοπό την αποδοχή και την εγκατάσταση της ευρείας ζώνης σε όλη την Ευρώπη.
135. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη επανεξέτασης των
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, οι Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για το µέλλον
της καθολικής υπηρεσίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και των δικαιωµάτων των χρηστών.
136. Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, όπως επίσης η οικοδόµηση εµπιστοσύνης και η
προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών θα παραµείνουν διαρκείς προτεραιότητες στην
ψηφιακή εποχή. Για να υπάρξει καλύτερη αντιµετώπιση των απειλών για τα δίκτυα και τις
πληροφορίες και για να προωθηθεί το ζήτηµα της αντοχής των δικτύων και η καλύτερη
κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στα ζητήµατα αυτά µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ,
οι Προεδρίες θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ταχεία έκδοση του κανονισµού για τον
εκσυγχρονισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών
(ENISA).
137. Οι Προεδρίες θα δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην επανεξέταση του κανονισµού για την
περιαγωγή µε βάση έκθεση της Επιτροπής (Ιούνιος 2011) και πρόταση νέου κανονισµού.
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138. Οι Προεδρίες θα στηρίξουν την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σχεδιασµένων µε επίκεντρο τις ανάγκες του χρήστη και µε σκοπό µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα και απόδοση των δηµοσίων διοικήσεων, σε ευθυγράµµιση µε τις
διατάξεις του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015.
139. Συγκεκριµένα, θα συζητηθούν βάσει επικειµένων προτάσεων της Επιτροπής η αναθεώρηση
της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για το ηλεκτρονικό
δελτίο ταυτότητας (Η∆Τ) και για την αναγνώριση της γνησιότητας, καθώς και η αναθεώρηση
της οδηγίας για την επαναχρησιµοποίηση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. Οι
πρωτοβουλίες αυτές έχουν ουσιώδη σηµασία προκειµένου να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο
ο δυναµισµός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
140. Λαµβάνοντας πλήρως υπ’ όψη τους προσανατολισµούς του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
(Φεβρουάριος 2011) καθώς και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ενεργειακή
στρατηγική 2020, οι τρεις Προεδρίες θα εγκύψουν στην υλοποίηση της ενεργειακής
στρατηγικής 2020, περιλαµβανοµένου του κεφαλαίου της περί υποδοµών και του σχεδίου
ενεργειακής απόδοσης. Στη συνάρτηση αυτή, θα εξετάσουν επίσης τα συναφή χρηµατοδοτικά
µέσα καθώς και την ολοκλήρωση το τέταρτο τρίµηνο του 2011, των ελλειπόντων της
τµηµάτων της όπως ο χάρτης πορείας για την ενέργεια 2050 και το κεφάλαιο για την
εξωτερική διάσταση, που αναµένεται περί τα µέσα του 2011.
141. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας, αν και οι εθνικές νοµοθεσίες για τη µεταφορά
της τρίτης δέσµης για την εσωτερική αγορά ενέργειας θα έπρεπε να έχει γίνει από τον Μάρτιο
του 2011, η εφαρµογή τους και η ολοκλήρωση όλων των κανονιστικών εργασιών βρίσκονται
µάλλον στην αρχή. Ζωτική σηµασία θα έχει συνεπώς η παρακολούθηση της εφαρµογής και η
στήριξη κάθε δράσης που µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς, όπως
φερ’ ειπείν η πρόταση κανονισµού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής
αγοράς και διάφορες πρωτοβουλίες νοµοθετηµάτων ή πολιτικών για την ενίσχυση της
συνεργασίας στο περιφερειακό επίπεδο (δεύτερο εξάµηνο του 2011).
142. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περάτωση της νοµοθετικής διαδικασίας για την
πράξη αυτή κατά το 2012, ούτως ώστε να δοθεί το έναυσµα για δράση στον τοµέα αρκετά
έγκαιρα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης 2020. Η Επιτροπή σκοπεύει να
συµπληρώσει αυτές τις πρωτοβουλίες µε την θέσπιση νέων µέτρων οικολογικού σχεδιασµού
και ενεργειακής επισήµανσης: δροµολόγηση των πρωτοβουλιών για ευφυγείς πόλεις και
ευφυγείς κοινότητες· και προτάσεις για χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα υποβληθούν κατά τις
συζητήσεις για τον προϋπολογισµό του 2011. Όσον αφορά την εξωτερική πτυχή, αυτό θα
αντικατοπτρίζεται στη διαπραγµάτευση και έκδοση εκσυγχρονισµένης συµφωνίας για το
Energy Star µε τις ΗΠΑ και στην αντίστοιχη ενωσιακή νοµοθεσία.
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143. Αναφορικά µε τη δηµιουργία πανευρωπαϊκής ολοκληρωµένης αγοράς, την οποία ζητά η
στρατηγική 2020, και µε τα σχετικά έργα υποδοµών για τον ορίζοντα 2020-2030, θα
χρειαστεί να επανεξεταστεί το όλο πλαίσιο µε την έγκριση νέου µέσου για την ενεργειακή
ασφάλεια και υποδοµή, στο οποίο θα υπάγονται η επιλογή έργων, οι αποτελεσµατικότερες
διαδικασίες σχεδιασµού και αδειοδότησης, η διαθέσιµη χρηµατοδότηση από τον ενωσιακό
προϋπολογισµό καθώς και η προσαρµογή των δικτύων στην ενέργεια χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα (ευφυή δίκτυα).
144. Ενώ η ταχύρρυθµη υλοποίηση αυτού του προγράµµατος υποδοµής θα υποβοηθά τον
διαφοροποιητικό δυναµισµό της ΕΕ, θα δοθεί επίσης και η δέουσα προσοχή στις ενδογενείς
πηγές ενέργειας (συµβατικές και µη), και συγκεκριµένα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θα δοθεί εν προκειµένω συνέχεια στην υλοποίηση της οδηγίας για την ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές σε ό,τι αφορά τη βιωσιµότητα των βιοκαυσίµων, επίσης δε τη
χρηµατοδότηση και τον συντονισµό χάριν επίτευξης του στόχου 20% και εντατικοποίησης
των εργασιών για την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά
δίκτυα. Αυτό θα επιτευχθεί ωσαύτως µέσω κανονιστικών πρωτοβουλιών για τα ευφυή δίκτυα
καθώς και για την προώθηση των ηλεκτρικών οχηµάτων. Η επαρκής στήριξη του ήδη
υλοποιούµενου SET-Plan θα παίξει και αυτή τον ρόλο της για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και για την διευκόλυνση της καθαρής χρήσης άλλων πηγών.
145. Η ασφάλεια των δραστηριοτήτων του ενεργειακού τοµέα δεν πρέπει να κινδυνέψει προς
χάριν της ασφάλειας του εφοδιασµού. Προς τούτο, οι Προεδρίες θα µεριµνήσουν για την
παρακολούθηση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου (2010) σχετικά µε τις υπεράκτιες
δραστηριότητες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πράγµα που θα οδηγήσει στην αναβάθµιση
του κανονιστικού πλαισίου των δραστηριοτήτων αυτών. Με το ίδιο υπόβαθρο οι Προεδρίες
θα εργαστούν για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε την πυρηνική ενέργεια, προκειµένου για τα ραδιενεργά απόβλητα και τα
αναλωµένα καύσιµα και για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τους βασικούς κανόνες
ασφάλειας για τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Οι τρεις Προεδρίες θα µεριµνήσουν για να δοθεί
συνέχεια στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (2011) για την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Συναφής και κατεπείγουσα προτεραιότητα θα είναι η εκπόνηση
πρωτοβουλίας που θα καταλήγει σε ασφαλή εφοδιασµό ραδιοϊσοτόπων για ιατρική χρήση
στην Ευρώπη.
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146. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής, οι Προεδρίες θα επιδοθούν
στην κατάρτιση πλαισίου για πιο συγκροτηµένη, αξιόπιστη και συνεπή εξωτερική δράση µε
βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασµού και τη διεθνή
συνεργασία.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
147. Κατά το δεκαοκτάµηνο διάστηµα των τριών Προεδριών, η δραστηριότητα του Συµβουλίου
στον περιβαλλοντικό τοµέα θα αντικατοπτρίζει διάφορες συνυφασµένες µεταξύ τους βασικές
προτεραιότητες.
148. Το Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφόρο ανάπτυξη µε τη διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, πράγµα που έχει
εξαιρετική σηµασία δεδοµένου ότι το έργο του στον τοµέα αυτόν έχει αντίκτυπο σε άλλες
στρατηγικές και πολιτικές -κυρίως στην «Ευρώπη 2020»- ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από
αυτές.

149. Καθώς επί του παρόντος τα οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα βρίσκονται στο
προσκήνιο, οι Προεδρίες θα διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στις διάφορες πολιτικές και
δράσεις προκειµένου να συνεχιστεί ο µετασχηµατισµός του περιβάλλοντος σε κινητήρα
απασχόλησης και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι η µελλοντική οικονοµική
ανάπτυξη εξαρτάται κατά βάση από την εξασφάλιση της διαφύλαξης των φυσικών πόρων.

Αποδοτική χρήση των πόρων
150. Η υλοποίηση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας για την αποδοτική χρήση των πόρων θα είναι
προτεραιότητα και θα καλύπτει έναν αριθµό δράσεων όπως οι δράσεις για χαµηλές εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα, για την ενεργειακή απόδοση, τις µεταφορές, το νερό, τη
βιοποικιλότητα και τις πρώτες ύλες.
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151. Η βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή (SCP) συνιστούν βασικούς άξονες της ενωσιακής
δράσης για αειφόρο ανάπτυξη, ταυτόχρονα δε αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» και σε άλλα στρατηγικά και πιο µακρόπνοα προγράµµατα (όπως φερ’ ειπείν οι γενικοί
προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών). Η Επιτροπή έχει αναγγείλει ότι οι εργασίες
της για το περιβάλλον το 2011 και το 2012 θα συγκεντρωθούν στο συγκεκριµένο αυτό θέµα.
Ως εκ τούτου η Προεδρία θα ενεργήσει βάσει πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών
(συµπεράσµατα του Συµβουλίου) και/ή νοµοθετικών πρωτοβουλιών, σε συνάρτηση µε το
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο ή την στρατηγική «Ευρώπη 2020», την επανεξέταση του σχεδίου
δράσης για την βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή (SCP), την ενσωµάτωση του
περιβάλλοντος σε κάποιες τοµεακές πολιτικές (όπως η ΚΓΠ), την πολιτική υδάτων, τις
οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις, τον οικολογικό σχεδιασµό, τα απόβλητα κλπ.
152. Συναφές προς την αποδοτική χρήση πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, το νερό θα
αποτελέσει τοµέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις Προεδρίες, σε συνέχεια των εργασιών της
ουγγρικής Προεδρίας. Το 2012 θα γίνει η παρουσίαση ενός ‘προσχεδίου για τη διαφύλαξη
των υδάτινων πόρων της Ευρώπης’ που θα δηµοσιευθεί το 2012, σε παραλληλία µε το «Έτος
των Υδάτων» 2012.
Βιοποικιλότητα
153. Η ανάγκη να γίνει σαφέστερη η οικονοµική αξία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών
οικοσυστηµάτων συνιστά περιοδικά επανερχόµενη προτεραιότητα, τόσο από την άποψη της
επαρκούς χρηµατοδότησης για την υλοποίηση δράσεων βιοποικιλότητας (ιδίως µετά τις
θετικές αποφάσεις της COP 10 στη Ναγκόγια όσον αφορά τη σύµβαση για τη
βιοποικιλότητα). Συνεπώς το Συµβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει, το 2011 και το2012, την
ουσιαστική υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και του στρατηγικού
σχεδίου της ΣΒΠ, καθώς και της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 και συν τοις άλλοις
της δέουσας χρηµατοδότησης.
Ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον
154. Στηριζόµενο στο έργο των παρελθουσών Προεδριών αλλά και στις µελλοντικές προτάσεις
της Επιτροπής, το Συµβούλιο θα εξετάσει διάφορα θέµατα όπως οι πολιτικές για τις χηµικές
ουσίες, οι ουσίες προτεραιότητας, τα νανοϋλικά, η ατµοσφαιρική ρύπανση, ο υδράργυρος
κλπ.
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Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
155. Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση, εντός της ΕΕ αλλά και διεθνώς, συνιστά διαρκές µέληµα
και εποµένως θα είναι άλλη µια προτεραιότητα των τριών Προεδριών.
156. Μεταξύ άλλων, το Συµβούλιο θα χρειαστεί να σχεδιάσει ορθά, βάσει σχετικών προτάσεων
της Επιτροπής, τα διάφορα µέσα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των
περιβαλλοντικών στόχων.
157. Στο παγκόσµιο επίπεδο, η συζήτηση για τη διακυβέρνηση θα εστιαστεί στη διάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (2012) (UNCDS 2012 - «Ρίο+20»), θα εξελιχθεί
δε ίσως σε ευρύτερο προβληµατισµό µε αντικείµενο τον σχεδιασµό της ενδεδειγµένης και
ουσιαστικής θεσµικής αρχιτεκτονικής για αειφόρο ανάπτυξη, µε γνώµονα τις εξελίξεις σε
διάφορα µέτωπα. Με γνώµονα το διεθνές χρονοδιάγραµµα, το Συµβούλιο (Περιβάλλον) θα
πρέπει να συζητήσει την στρατηγική της ίδιας της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (χωριστά
από τις εργασίες που αφορούν τη στρατηγική «Ευρώπη 1212»).
158. Άλλο σηµαντικό θέµα διακυβέρνησης θα είναι η αξιολόγηση του τρέχοντος (6ου)
προγράµµατος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (λήγει στα µέσα του 2012) και η ανανέωσή
του. Όπως προαναφέρθηκε, το Συµβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί µε µέσα όπως τα σχέδια
δράσης για τη βιοποικιλότητα, το νερό, τις χηµικές ουσίες (υδράργυρος) κλπ.
∆ιεθνή ζητήµατα
159. Το διεθνές περιβαλλοντικό χρονοδιάγραµµα θα είναι πολύ φορτωµένο και συνεπώς οι τρεις
Προεδρίες θα καταβάλουν πολλές προσπάθειες για την έκδοση διαπραγµατευτικών οδηγιών
και κοινών θέσεων και για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής εκπροσώπησης της ΕΕ σε
διεθνείς συνόδους.
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160. Κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση διαστήµατος, το Συµβούλιο θα κληθεί να προετοιµάσει
µεγάλο αριθµό διεθνών εκδηλώσεων, ορισµένες εκ των οποίων υψηλού(-ότατου) επιπέδου.
Οι κεφαλαιωδέστερες θα είναι οι εξής:
-

η ∆ιάσκεψη «Ρίο+20» του 2012: θα σηµατοδοτήσει το 2012 την εικοστή επέτειο της
∆ιάσκεψης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη·

-

η ∆ιάσκεψη των Μερών (COP) της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίµατος (UNFCCC) . Σύνοδος της COP 17 στο Ντέρµπαν της Νοτίου Αφρικής

-

το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)- ετήσιες συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου/του Παγκόσµιου Υπουργικού Φόρουµ για το Περιβάλλον

-

η Επιτροπή των ΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CSD) -ετήσιες σύνοδοι (που διακρίνονται σε
συνόδους επισκόπησης και συνόδους προσανατολισµού)

-

η Σύµβαση των ΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) - επόµενη ∆ιάσκεψη των
Συµβαλλοµένων Μερών (COP), COP 11 που θα πραγµατοποιηθεί το 2012, παράλληλα µε την
επόµενη Σύνοδο των Μερών (ΜΟΡ) του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια

-

Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) - υπουργική
διάσκεψη 2011 µε θέµα «Περιβάλλον για την Ευρώπη» που θα πραγµατοποιηθεί στην
Αστανά του Καζακστάν

-

∆ιάσκεψη των Μερών (COP) της Σύµβασης της Βασιλείας (∆ιασυνοριακές κινήσεις
επικίνδυνων αποβλήτων) που θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 στην Κολοµβία

-

διάφορες σύνοδοι του οργάνου (ΙΝC) που είναι αρµόδιο για τη διαπραγµάτευση νέων
νοµικώς δεσµευτικών πράξεων για τον υδράργυρο, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τη
διάρκεια τoυ 2011 και του 2012.
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Αλλαγή του κλίµατος
161. Οι διαπραγµατεύσεις του διεθνούς καθεστώτος για την αλλαγή του κλίµατος για την περίοδο
µετά το 2012 θα βρίσκεται σε κρίσιµη φάση, µε εκτεταµένες συνέπειες για την
αποτελεσµατικότητα της πολυµερούς διακυβέρνησης καθ’ όλη αυτή την περίοδο. Η θετική
ώθηση της ∆ιάσκεψης του Κανκούν στα τέλη του 2010 θα πρέπει να διατηρηθεί ούτως ώστε
να επιτευχθεί και να εφαρµοστεί µια παγκόσµια συνολική και νοµικώς δεσµευτική συµφωνία.
162. Οι τρεις Προεδρίες αναλαµβάνουν να συντονίσουν τη θέση της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, ειδικότερα δε κατά την προετοιµασία της ∆ιάσκεψης των Μερών τον Νοέµβριο
και ∆εκέµβριο του 2011 στο Ντέρµπαν της Νοτίου Αφρικής (UNFCCC COP /ΜΟΡ 7 του
Πρωτοκόλλου του Κυότο) και την επακόλουθη COP 18/MOP 8 στα τέλη του 2012.
163. Οι εργασίες στο εσωτερικό της ΕΕ στο πλαίσιο τόσο της µετανάστευσης όσο και της
προσαρµογής είναι εξ ίσου σηµαντικές µε τις εργασίες στο διεθνές πλαίσιο. Με βάση τον
χάρτη πορείας 2050 προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που
παρουσίασε η Επιτροπή, η ΕΕ θα πρέπει να διαµορφώσει στρατηγική προοπτική. Θα δοθεί η
δέουσα προσοχή στον καθορισµό ενδιάµεσων σταδίων για την επίτευξη των στόχων 2050
που θα πρέπει να γίνει σε στενό συσχετισµό µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την
εµβληµατική της πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων. Η υλοποίηση της
ενωσιακής δέσµευσης για µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου απαιτεί συνεχείς
προσανατολισµούς των λοιπών ενωσιακών πολιτικών (φερ’ ειπείν ενέργειας, µεταφορών,
γεωργίας). Η Προεδρία θα συµβάλει στην προσπάθεια να καταρτιστεί µέχρι τα τέλη του 2012
συνολική νέα στρατηγική προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος.
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164. Οι Προεδρίες θα οργανώσουν επίσης την κατάλληλη συνέχεια που θα δοθεί σε έναν αριθµό
σηµαντικών νοµοθετικών αναθεωρήσεων και εκθέσεων στον τοµέα της πολιτικής για το
κλίµα. Τα θέµατα που θα εξεταστούν εκτείνονται από την παρακολούθηση των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου έως την ανάσχεση, ανάκτηση και χρήση φθοριούχων αερίων του
θερµοκηπίου. Σε σχέση µε τη νοµοθετική δέσµη του 2009 για το κλίµα και την ενέργεια, η
Επιτροπή αναµένεται να δηµοσιεύσει το 2011 επισκοπήσεις µε θέµα τις επιπτώσεις των
αερίων θερµοκηπίου από την αλλαγή στην έµµεση χρήση γης σε συσχετισµό µε τα
βιοκαύσιµα και τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκοµικές
δραστηριότητες (LULUCF). Αναλόγως εξελίξεων στα διεθνή πλαίσια, πιθανόν να καταστεί
ανάγκη να συζητηθεί το 2012 η προσέγγιση της ΕΕ για τις εκποµπές των πλοίων. Η
αποτελεσµατικότητα και η ορθότητα της ισχύουσας δέσµευσης της ΕΕ για την µείωση των
αερίων θερµοκηπίου έως το 2020 και η δυνατότητα µετάβασης προς πιο φιλόδοξη δέσµευση
θα εξεταστεί υπό το πρίσµα των διεθνών διαπραγµατεύσεων και της ανάλυσης των
οικονοµικών επιπτώσεων εντός της ΕΕ.
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
165. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την µετά
το 2013 περίοδο. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση των προτάσεων
της Επιτροπής (που αναµένονται το δεύτερο εξάµηνο του 2011) µε σκοπό να σηµειωθεί
αποφασιστική πρόοδος, πράγµα που εξαρτάται επίσης από την πρόοδο που θα σηµειωθεί
κατά τις διαπραγµατεύσεις για την δηµοσιονοµική προοπτική της µετά το 2013 περιόδου οι
οποίες διεξάγονται εκ παραλλήλου. Ο σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρµογή
των µεταρρυθµιζόµενων πράξεων για την περίοδο του εποµένου δηµοσιονοµικού πλαισίου
που αρχίζει το 2014.
166. Η απλούστευση θα παραµείνει στην ηµερήσια διάταξη προκειµένου να περιοριστεί ο
γραφειοκρατικός φόρτος στη διαχείριση των χρηµατικών ενισχύσεων προς τις
εκµεταλλεύσεις και των λοιπών µέσων ΚΓΠ και να καταργηθεί η αναχρονιστική νοµοθεσία.
Εκτός αυτού, οι Προεδρίες θα επιδιώξουν συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον
ορισµό, την περιγραφή, την επισήµανση και την προστασία των αρωµατικών οίνων.
167. Οι εργασίες επί της δέσµης για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, για την οποία η
Επιτροπή υπέβαλε νοµοθετικές προτάσεις τον ∆εκέµβριο του 2010, θα προχωρήσουν µε
σκοπό την έκδοση νέας νοµοθεσίας, παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις για τη
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ. Με βάση την αναµενόµενη έκθεση της Επιτροπής για τη βιολογική
γεωργία θα συνεχιστεί η συζήτηση του φακέλου αυτού που ίσως καταλήξει σε προτάσεις
τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας.
168. Το Συµβούλιο θα προωθήσει τις εργασίες για την προσαρµογή της γεωργικής νοµοθεσίας στη
Συνθήκη της Λισσαβώνας, ιδίως όσον αφορά τις εξουσίες κατ’ ανάθεση και τις εκτελεστικές
εξουσίες της Επιτροπής (άρθρα 290 ΣΛΕΕ και 291 ΣΛΕΕ) καθώς και τον προσδιορισµό των
ζητηµάτων για τα οποία αποφασίζει το Συµβούλιο κατά τα προβλεπόµενα στη Συνθήκη
δυνάµει του άρθρου 43 παρ. 3 ΣΛΕΕ.
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169. Κατά τη διάρκεια του 2011, η Επιτροπή αναµένεται να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση της επισήµανσης των βοοειδών και του βοείου κρέατος.
170. Όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις ΠΟΕ/Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Ντόχα, οι
Προεδρίες παραµένουν προσηλωµένες σε µια επιτυχή, φιλόδοξη, ισόρροπη και συνολική
έκβαση των διαπραγµατεύσεων, ενώ τα σχετικά µε τη γεωργία στοιχεία σε οποιαδήποτε
συµφωνία προκύψει από αυτές θα πρέπει να παραµείνουν εντός του πλαισίου της
µεταρρύθµισης της ΚΓΠ.
Υγεία των ζώων και κτηνιατρικά ζητήµατα
171. Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά τις εργασίες στον τοµέα της υγείας των
ζώων και της δηµόσιας υγείας: θα αναληφθούν εργασίες σε µια σειρά σηµαντικών
νοµοθετικών προτάσεων που θα περικλείουν νέα νοµοθεσία πλαίσιο («Νοµοθεσία για την
υγεία των ζώων») καθώς και την αναθεώρηση σηµαντικού αριθµού νοµοθετικών πράξεων
που αφορούν συγκεκριµένες ζωικές ασθένειες.
172. Η δέσµη αυτή θα συνοδεύεται από επανεξέταση των κανόνων που ισχύουν για τις δαπάνες
στον κτηνιατρικό τοµέα και από γενική εξέταση της ενωσιακής νοµοθεσίας που αφορά τους
επίσηµους ελέγχους και συν τοις άλλοις τους συνοριακούς κτηνιατρικούς ελέγχους ζωικών
προϊόντων και ζώντων ζώων από τρίτες χώρες.
Φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα
173. Πρόταση για νέα νοµοθεσία σχετικά µε τους σπόρους θα υποβληθεί στο Συµβούλιο περί τα
µέσα του 2012· θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για πιο σύγχρονη και απλή νοµοθεσία
προκειµένου να αντικατασταθούν οι 12 βασικές οδηγίες των δεκαετιών του 60 και του 70.
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174. Το 2012 η Επιτροπή θα παρουσιάσει µια νέα στρατηγική για την υγεία των φυτών που θα
αντικαθιστά το τρέχον κοινό καθεστώς για την υγεία των φυτών (οδηγία 2000/29/ΕΚ).
Σκοπός της νέας στρατηγικής θα είναι η αντίδραση στις πρόσφατες µεταβολές όπως η
παγκοσµιοποίηση και η αλλαγή του κλίµατος χάριν της προστασίας του εδάφους της ΕΕ από
την εισαγωγή και εξάπλωση βλαβερών οργανισµών.
175. Η Επιτροπή αναµένεται να υποβάλει µέχρι τα τέλη του 2011 έκθεση για τη σύσταση
ευρωπαϊκού ταµείου για δευτερεύουσες χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από νοµοθετική πρόταση.
176. Προβλέπεται επίσης να υποβληθεί στο Συµβούλιο το 2012 πρόταση τροποποίησης για την
προστασία των δικαιωµάτων στον τοµέα των φυτικών ποικιλιών.
ΓΤΟ
177. Όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ, η Επιτροπή αναµένεται να συνεχίσει τις εργασίες για την
πλήρη εφαρµογή των συµπερασµάτων του Συµβουλίου (∆εκέµβριος 2008) σχετικά µε την
ενωσιακή πολιτική σε αυτόν τον τοµέα.
178. Το Συµβούλιο θα συνεχίσει να µελετά την πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό που θα
παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια
ΓΤΟ στο έδαφός τους.
∆άση
179. Σχετικά µε το ζήτηµα των δασών, οι τρεις Προεδρίες θα ασχοληθούν κυρίως µε τη βιώσιµη
διαχείριση των δασών και τη σηµαντική της συµβολή στην πράσινη οικονοµία µε γνώµονα
την αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, όπως επίσης στον µετριασµό των
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος και της προσαρµογής στην αλλαγή αυτή.

11447/11

ΚΣ/ακι
DQPG

66

EL

∆ιεθνή θέµατα
180. Η ΕΕ θα συνεχίσει να έχει ηγετικό και ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο. Χάριν αυτού
η θέση της ΕΕ στους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς θα προετοιµάζεται καλά από το
Συµβούλιο, µε προσεκτική συνεκτίµηση των έµπειρων εισηγήσεων που είναι σε θέση να
παρέχει κάθε κράτος µέλος. Ειδικότερα όσον αφορά τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας
του ΟΗΕ (FAO), οι Προεδρίες θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειµένου η ΕΕ και τα κράτη µέλη της να συµβάλλουν ουσιαστικά στις εργασίες για τη
µεταρρύθµιση του Οργανισµού στους κόλπους των διοικητικών του οργάνων και για την
παγκόσµια διακυβέρνηση της επισιτιστικής ασφάλειας στους κόλπους της Επιτροπής για την
Παγκόσµια Επισιτιστική Ασφάλεια του Οργανισµού, έχοντας κατά νου τον διαρκώς
αυξανόµενο ρυθµιστικό ρόλο του Οργανισµού.
AΛΙΕΙΑ
181. Στον τοµέα της αλιείας θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στη µεταρρύθµιση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής. Οι τρεις Προεδρίες θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη
συµφωνίας επί τριών νοµοθετικών προτάσεων (του βασικού κανονισµού· της κοινής
οργάνωσης των αγορών και του σχήµατος που θα διαδεχθεί το Ταµείο Αλιείας η ισχύς του
οποίου λήγει στο τέλος του 2013) κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάµηνου διαστήµατος.
182. Λεπτοµερώς θα εξεταστούν επίσης η ανακοίνωση σχετικά µε την αναµορφωµένη διεθνή
διάσταση της ΚΑΠ στην οποία εµπίπτουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της
αλιείας και οι συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης (ΣΑΣ).
183. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισµένα σχέδια πολυετούς διαχείρισης
και ανάκτησης, και ειδικότερα του µπακαλιάρου και του τόνου, στη δε Βαλτική του
µπακαλιάρου, του τόνου και των πελαγικών αποθεµάτων.
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184. Θα συζητηθεί επίσης η διαχείριση της προσπάθειας και συν τοις άλλοις η επανεξέταση της
προσπάθειας για βαθύβια είδη και της προσπάθειας στα ∆υτικά ύδατα.
185. Ο καθορισµός ΤΑC και ποσοστώσεων για το 2012 και το 2013 συνιστά ετήσιο εγχείρηµα στο
οποίο θα δοθεί µεγάλη σηµασία και του οποίου η καθοδήγηση θα γίνει µε υπευθυνότητα και
αποτελεσµατικότητα.
186. Η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία παραµένει ακανθώδες ζήτηµα, θα συζητηθεί δε η
αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισµού.
187. Oι διµερείς και πολυµερείς διαπραγµατεύσεις (που περιλαµβάνουν τη συµφωνία των
παράκτιων κρατών για το σκουµπρί, τη συµφωνία µε τη Νορβηγία και διαπραγµατεύσεις
στην ICCAT), οι οποίες έχουν µεγάλη σηµασία για τον αλιευτικό τοµέα της ΕΕ, θα
βρίσκονται και αυτές στις πρώτες θέσεις της ηµερήσιας διάταξης, ιδίως κατά τους
τελευταίους µήνες του 2011 και του 2012. Ένας αριθµός συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης
θα πάρουν σειρά για ανανέωση, µεταξύ των οποίων συγκεκριµένα οι συµφωνίες µε τη
Μαυριτανία και τη Γροιλανδία.
ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
188. Οι τοµείς πολιτικής «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισµός, Οπτικοακουστικά και Αθλητισµός»
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του µέσου Ευρωπαίου πολίτη. Οι τοµείς αυτοί
προσλαµβάνουν ολοένα µεγαλύτερη σηµασία για την µελλοντική ανάπτυξη, οικονοµική
ευηµερία και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Η ανάγκη να εφοδιάζονται όλοι οι Ευρωπαίοι
πολίτες µε την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αγορά εργασίας του
21ου αιώνα είναι πλέον ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ταυτόχρονα, η
αντιµετώπιση του φθοροποιού προβλήµατος της νεανικής ανεργίας βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις της ηµερήσιας διάταξης της ΕΕ.
189. Κεντρικό εγχείρηµα των τριών Προεδριών θα είναι η εξέταση και επίτευξη συµφωνίας µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το µέλλον της ενωσιακής χρηµατοδότησης σε αυτούς τους
τοµείς.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
190. Με ανεγνωρισµένη τη θεµελιώδη συµβολή της στην απασχολησιµότητα, την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και στην παράλληλη προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και ένταξης, η εκπαίδευση βρίσκεται πλέον στέρεα εµπεδωµένη στη νέα στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την οικονοµική ανάπτυξη. Οι τρεις Προεδρίες θα
συνεργαστούν στενά προκειµένου η ευρωπαϊκή σύµπραξη στον τοµέα της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης να συντελέσει πλήρως και ενεργά στο να εισέλθει η Ευρώπη σε τροχιά
οικονοµικής και κοινωνικής ανάκαµψης.
Ευρώπη 2020
191. Μόνιµο καθήκον των Προεδριών θα είναι να παρακολουθούν τη συµβολή της εκπαίδευσης
στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις εµβληµατικές της πρωτοβουλίες υπό το πρίσµα των
δύο στόχων που έχει θέσει σε αυτόν τον τοµέα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ήτοι της µείωσης
των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% και της αύξησης
του ποσοστού ατόµων 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθµια ή ισοδύναµη
εκπαίδευση σε ένα 40% τουλάχιστον. Οι Προεδρίες θα συνεχίσουν να συµβάλλουν στον
προσδιορισµό και την ενίσχυση του συνδέσµου µεταξύ του στρατηγικού πλαισίου
ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση «Εκπαίδευση και κατάρτιση
2020» και της ευρύτερης στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η πρώτη έκθεση προόδου βάσει του
νέου στρατηγικού πλαισίου θα εξεταστεί µε σκοπό την έγκρισή της στις αρχές του 2012.
Ειδικότερα, οι προτεραιότητες που συµφωνήθηκαν βάσει του πρώτου κύκλου εργασιών
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» θα επανεξεταστούν και θα τεθούν οι βασικές
προτεραιότητες για τον δεύτερο κύκλο εργασιών (2012-2014).
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∆ια βίου µάθηση και κινητικότητα
192. Κατά το πρώτο µέρος των θητειών η προσοχή θα συγκεντρωθεί στις ικανότητες που
στηρίζουν τη δια βίου µάθηση και κινητικότητα και ειδικότερα στις γνώσεις ξένων γλωσσών,
ενώ ένα ζήτηµα που δίχως άλλο θα δεσπόζει στις ηµερήσιες διατάξεις και των τριών
Προεδριών είναι η διαδοχή του τρέχοντος Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης το οποίο λήγει
στα τέλη του 2013. Και οι τρεις Προεδρίες θα µεριµνήσουν προκειµένου το Συµβούλιο να
εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση της Επιτροπής για νέο πρόγραµµα, η οποία αναµένεται το
τελευταίο τρίµηνο του 2011. Καθώς η κινητικότητα αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα του
Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης, θα µελετηθούν οι προτάσεις της Επιτροπής για τη
δηµιουργία ευρωπαϊκού κριτηρίου αναφοράς για την κινητικότητα και την
απασχολησιµότητα, επίσης δε για τις ξένες γλώσσες.
193. Εντός του πλαισίου της δια βίου µάθησης οι Προεδρίες θα συνεχίσουν να εστιάζουν την
προσοχή τους στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση όπως αποτυπώνεται στη
∆ιαδικασία της Κοπεγχάγης και πιο πρόσφατα στο Ανακοινωθέν της Μπρύζ.
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων για τη δια βίου µάθηση
194. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (EQF) θεωρείται ότι µπορεί να
προωθήσει εξαιρετικά τη δια βίου µάθηση, να διευκολύνει την κινητικότητα και να ενισχύσει
τις δεξιότητες ανά την Ευρώπη, καθιστώντας δυνατές τις συγκρίσεις µε ισότιµα
επαγγελµατικά προσόντα σε άλλα κράτη µέλη. Η αξιολόγηση του σταδίου υλοποίησης του
EQF σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2012 στα πλαίσια της εκπόνησης
µιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι την άνοιξη του 2013
όσον αφορά την επιτελεσθείσα πρόοδο και τις επιπτώσεις για το µέλλον.
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Ανεπίσηµη και άτυπη µάθηση
195. Οι Προεδρίες θα µελετήσουν ειδικότερα µια πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του
Συµβουλίου µε αντικείµενο την αύξηση των ευκαιριών ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης και
την ενίσχυση των διατάξεων για την αναγνώριση και την πιστοποίηση αυτής της µάθησης
εντός των εθνικών πλαισίων επαγγελµατικών προσόντων. Στη συνάρτηση αυτή θα
εξακολουθεί να τονίζεται ότι προέχει να ενισχυθούν οι ευκαιρίες µάθησης που εξοπλίζει για
τη ζωή νέους από µειονεκτούντα κοινωνικά στρώµατα.
Τριτοβάθµια εκπαίδευση
196. Οι τρεις Προεδρίες θα επιδοθούν στον χειρισµό µερικών από τα κυριότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η τριτοβάθµια εκπαίδευση, και µεταξύ άλλων την ανάγκη να αρχίζουν και να
ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση περισσότεροι νέοι, τον αυξανόµενο παγκόσµιο
συναγωνισµό για την προσέλκυση των καλύτερων σπουδαστών, δεδοµένου ότι είναι προς το
συµφέρον της Ευρώπης να βελτιώσει τη θέση της σε νευραλγικούς στρατηγικούς τοµείς όπως
η έρευνα και η καινοτοµία. Από αυτή την άποψη µεγάλη σηµασία έχει ο εκσυγχρονισµός των
πανεπιστηµίων. Οι Προεδρίες θα δώσουν εποµένως τη δέουσα σηµασία στη συνέχεια της
ανακοίνωσης για τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την οποία αναµένεται να
παρουσιάσει η Επιτροπή το δεύτερο εξάµηνο του 2011.
197. Παράλληλα µε κινήσεις για την προώθηση ενός στρατηγικού θεµατολογίου καινοτοµίας σε
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, θα καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες στον εκπαιδευτικό τοµέα προκειµένου να ενισχυθούν οι συνεργίες
µεταξύ των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης: της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
καινοτοµίας.
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198. Εντός του ευρύτερου πλαισίου της διαδικασίας της Μπολόνια, η υπουργική διάσκεψη που θα
διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2012 θα εξετάσει την ενδεχόµενη κατάρτιση νέου προγράµµατος
εργασίας και τον καθορισµό καινούργιων προτεραιοτήτων για την περίοδο 2012-2015. Η
Οµάδα Παρακολούθησης της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια καθώς και η Ειδική της Οµάδα θα
συνεδριάσουν αργότερα εντός του 2012 προκειµένου να εκπονηθεί συγκροτηµένο
πρόγραµµα εργασίας που θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2012-2015.
Σχολεία
199. Αντισταθµίζοντας µερικά από τα ζητήµατα που άπτονται περισσότερο των δεξιοτήτων και
της απασχόλησης που θα καλυφθούν κατά την δεκαοκτάµηνη θητεία τους, οι τρεις Προεδρίες
θα προωθήσουν επίσης και το θέµα της εκπαίδευσης του δηµοκρατικού πολίτη.
Χρησιµοποιώντας ως αφετηρία τις οκτώ βασικές ικανότητες που προσδιορίστηκαν στη
σύσταση του 2006 - Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες πολίτη - θα εξετάσει τον τρόπο µε
τον οποίο η εκπαίδευση µπορεί να συντελέσει στην προώθηση και προαγωγή των εννοιών της
δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και του
σεβασµού των ατοµικών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και της ίσης πρόσβασης
στην εκπαίδευση.
Επιχειρηµατικότητα
200. Οι Προεδρίες θα προωθήσουν επίσης, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, την έννοια της
επιχειρηµατικότητας µε σκοπό τη στήριξη των ευρωπαϊκών και εθνικών προσπαθειών για
καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση. Γενικός
στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης να συµµετέχει σε µια οικονοµία της
καινοτοµίας που βασίζεται στη γνώση. Η προτεραιότητα αυτή συµβαδίζει µε την
εµβληµατική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στο πλαίσιο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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ΝΕΟΛΑΙΑ
201. Στον τοµέα αυτόν, το κυρίαρχο θέµα για τις τρεις Προεδρίες θα είναι η συµµετοχή των νέων
που συγκαταλέγεται µεταξύ των οκτώ τοµέων δράσης που καθορίστηκαν στο ψήφισµα του
Συµβουλίου (2009) για το ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της
νεολαίας (2020-2018).
202. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου επίκεντρο θα είναι η πτυχή «νεολαία και κόσµος»,
µε ειδική έµφαση στη µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
νέων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου και ειδικά όσον αφορά την
κινητικότητα των νέων µέσω της άτυπης εκπαίδευσης και του εθελοντισµού. Ο τοµέας «η
Νεολαία και ο Κόσµος» εντάσσεται στους οκτώ τοµείς δράσης που καθορίστηκαν στο
ψήφισµα του Συµβουλίου που εγκρίθηκε το 2009· έχει σηµαντικές διασυνδέσεις µε την
εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
203. Πέραν αυτού, η προώθηση της συµµετοχής των νέων σε εθελοντικές δράσεις και η προβολή
της συµµετοχής σε παγκόσµιο επίπεδο θα είναι σηµαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Έτους
Εθελοντικών ∆ραστηριοτήτων 2011 και του Έτους Νεολαίας ΕΕ-Κίνας 2011. Κατά τη
διάρκεια του µεσαίου εξαµήνου στο επίκεντρο θα βρίσκεται η πτυχή «καινοτοµία και
δηµιουργικότητα» και ο ρόλος της ως κινήτρου συµµετοχής των νέων. Θα δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή σε ταλαντούχους νέους, οι δε εργασίες θα προσπαθούν να στηρίζονται σε διάφορες
πρωτοβουλίες που δροµολογήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ηµιουργικότητας και
Καινοτοµίας. Κατά το τελευταίο εξάµηνο, το βάρος θα δοθεί στη συµµετοχή των νέων και
στην κοινωνική ένταξη. Οι πτυχές «συµµετοχή» και «κοινωνική ένταξη» αποτελούν άλλους
δύο τοµείς δράσης που καθορίστηκαν στο ψήφισµα του Συµβουλίου (2009). Επιπλέον θα
προωθηθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία
σε κίνηση», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη
µεταξύ γενεών» (2012).
204. Βασική προτεραιότητα και των τριών Προεδριών θα είναι η µελλοντική µορφή του
προγράµµατος «Νεολαία σε ∆ράση» που είναι το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της ΕΕ στον
τοµέα της νεολαίας. Η µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση του υφισταµένου προγράµµατος, το οποίο
εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2011, θα ενηµερώνει τις εργασίες όσον αφορά την πρόταση της
Επιτροπής για νέο πρόγραµµα που αναµένεται περί τα τέλη του 2011. Η επίτευξη συµφωνίας
επί της πρότασης θα είναι βασικός στόχος ως προς το νέο πρόγραµµα για το 2012.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
205. Σύµφωνα µε τη σύσταση του Προγράµµατος Εργασιών για τον Πολιτισµό 2011-2014 που
ενέκρινε το Συµβούλιο το 2010, οι τρεις Προεδρίες θα αφιερώσουν µεγάλο µέρος του
προγράµµατος εργασιών τους στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα επόµενης γενιάς στον τοµέα
του πολιτισµού και, ενδεχοµένως στη διαδοχή του προγράµµατος «Ευρώπη για τους
Πολίτες», µε βάση την πρόταση της Επιτροπής που αναµένεται στα τέλη του 2011.
206. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να
µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του πολιτισµού στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Στη συνάρτηση αυτή αλλά και στα πλαίσια του προγράµµατος εργασιών, οι
Προεδρίες θα τονίσουν τη σηµασία των πολιτιστικών ικανοτήτων για την ανάπτυξη του
πνευµατικού κεφαλαίου της Ευρώπης. Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα συνεργειών µεταξύ
εκπαίδευσης και πολιτισµού.
207. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν επίσης συνέχεια σε µια προγραµµατισµένη ανακοίνωση της
Επιτροπής για τους κλάδους του πολιτισµού και της δηµιουργίας. Οι κλάδοι αυτοί συνιστούν
βασικό µοχλό δηµιουργικότητας και καινοτοµίας και αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των
εµβληµατικών πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτοµίας» και «Μια ολοκληρωµένη βιοµηχανική
πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης».
208. Κατά το διάστηµα αυτό ενδέχεται επίσης να υποβληθεί πρόταση της Επιτροπής για απόφαση
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα πέραν του 2019, η οποία θα αποτελέσει
κινητήριο δύναµη για τη δροµολόγηση συζητήσεων που θα εξετάζουν τη µελλοντική εξέλιξη
αυτής της πασίγνωστης πολιτιστικής πρωτοβουλίας της ΕΕ. Η διαφύλαξη και η προστασία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης αποτελεί θέµα καθολικής υφής.
209. Οι τρεις Προεδρίες επιθυµούν να εκπονήσουν στρατηγική προσέγγιση του πολιτισµού στις
εξωτερικές σχέσεις, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα ούτως ώστε να
προωθηθεί η πολιτιστική πολυµορφία και να εξασφαλιστεί η προβολή του πολιτισµού στην
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανατολική
εταιρική σχέση και στις χώρες της Μεσογείου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
210. Κεντρικός άξονας των Προεδριών θα είναι η επόµενη γενιά δύο χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων στον οπτικοακουστικό τοµέα· εν πρώτοις του προγράµµατος MEDIA που
είναι το κύριο χρηµατοδοτικό µέσον στον εν προκειµένω τοµέα· κατά δεύτερο λόγο του
τρέχοντος προγράµµατος MEDIA MUNDUS, το οποίο αποτελεί το πρώτο διεθνές
πρόγραµµα συνεργασίας για την οπτικοακουστική βιοµηχανία. Οι τρεις Προεδρίες θα
επιδιώξουν να καταλήξουν σε οριστική συµφωνία για τις προτάσεις της Επιτροπής που
αναµένεται να υποβληθούν στο Συµβούλιο περί τα τέλη του 2011.
211. Οι καινούργιες ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν τη διάδοση πολιτιστικών και δηµιουργικών
περιεχοµένων ταχύτερα, φθηνότερα και ευρύτερα. Αφ’ ετέρου η Ευρώπη χρειάζεται νέα
επιχειρηµατικά πρότυπα για να αµείβει επαρκώς τους δηµιουργούς διαφυλάσσοντας έτσι την
πολιτιστική πολυµορφία. Στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη σκιαγραφείται µια
στρατηγική αξιοποίησης των ευκαιριών και αντιµετώπισης των κινδύνων που γέννησε η
ψηφιακή επανάσταση. Με γνώµονα τα ανωτέρω, οι τρεις Προεδρίες θα αρχίσουν να µελετούν
κάποιους από τους στόχους του ψηφιακού θεµατολογίου.
212. Οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την
ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη της οποίας η δηµοσίευση αναµένεται το 2011 και η
οποία θα επισκοπεί την πρόοδο της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής διαφύλαξης στα κράτη
µέλη, θα ενηµερώνει δε επίσης για τις εξελίξεις της Europeana - της ψηφιακής βιβλιοθήκης
της ΕΕ- και για τα πορίσµατα της «Επιτροπής Σοφών», της οµάδας προβληµατισµού για την
ψηφιοποίηση που συστάθηκε το 2010. Οι τρεις Προεδρίες προσβλέπουν επίσης στην
Πράσινη Βίβλο για το επιγραµµικό δηµιουργικό περιεχόµενο. Με βάση µια αναµενόµενη
πρόταση της Επιτροπής, οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη
συµφωνίας για την βιώσιµη χρηµατοδότηση της Europeana.
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213. Οι τρεις Προεδρίες προσβλέπουν επίσης στην Πράσινη Βίβλο για τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις της επιγραµµικής διανοµής οπτικοακουστικών έργων και άλλου δηµιουργικού
περιεχοµένου, θα µεριµνήσουν δε προκειµένου οι εργασίες στα οπτικοακουστικά ζητήµατα
να συνδέονται κατάλληλα µε τις εργασίες στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας για
θέµατα όπως η εκκαθάριση δικαιωµάτων, τα συστήµατα αδειοδότησης και τα ορφανά έργα.
214. Όσον αφορά τον κινηµατογράφο, στο επίκεντρο θα βρίσκεται η ψηφιοποίηση του
ευρωπαϊκού κινηµατογράφου που θα αποτελεί το θέµα προβλεπόµενης σύστασης της
Επιτροπής, καθώς και οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προς τα κινηµατογραφικά και
λοιπά οπτικοακουστικά έργα µε σκοπό την ανανέωση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για
τον κινηµατογράφο το 2012.
215. Προκειµένου η Europeana, η δηµόσια ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΕ, να κάνει πράξη τις
δυνατότητές της, καθιστάµενη σηµείο αναφοράς για το κοινό ως επιγραµµική µορφή της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς, θα χρειαστεί να επιτευχθεί συµφωνία ως προς τη
βιώσιµη χρηµατοδότηση του έργου. Οι τρεις Προεδρίες θα ασχοληθούν επίσης µε ζητήµατα
όπως η εκκαθάριση δικαιωµάτων, τα συστήµατα αδειοδότησης και τα ορφανά έργα.
216. Το Συµβούλιο θα εξετάσει επίσης έκθεση της Επιτροπής για την υλοποίηση του κανονιστικού
πλαισίου της ΕΕ για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, την οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων (AVMS).
217. Οι τρεις Προεδρίες θα εξετάσουν ακόµα την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της
σύστασης όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καθώς και την πρόταση για το
πρόγραµµα «Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο».
218. Αναµένεται επίσης πρόταση της Επιτροπής για την παιδεία στα µέσα.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
219. ∆ίνοντας συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
διάστασης στον αθλητισµό, το Συµβούλιο κατήρτισε τον Μάιο του 2011 ένα πρόγραµµα
εργασιών στον τοµέα του αθλητισµού για το διάστηµα 2012-2014. Τα πρόγραµµα εργασιών
της ΕΕ προσδιορίζει διάφορους τοµείς προτεραιοτήτων και ένα προσωρινό χρονοδιάγραµµα
δράσεων.
220. Με γνώµονα τα ανωτέρω, οι τρεις Προεδρίες θα εξετάσουν ως γενική τους προτεραιότητα τις
απειλές για την ακεραιότητα του αθλητισµού καθώς και µε την κοινωνική, κοινωνιολογική
και οικονοµική διάσταση του αθλητισµού. Κατά τα προβλεπόµενα στη Συνθήκη της
Λισσαβώνας η ΕΕ πρέπει απαραιτήτως να ενισχύσει τον ρόλο της στην διεθνή καταπολέµηση
της φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισµό, και συγκεκριµένα µέσω ενισχυµένου
συντονισµού πριν από τις συνόδους του WADA (Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ).
221. Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν τα ζητήµατα που προκύπτουν από την ψυχαγωγική χρήση της
φαρµακοδιέγερσης, η οποία όχι µόνον αµαυρώνει την εικόνα του αθλητισµού αλλά αποτελεί
επίσης σοβαρό κίνδυνο για την ατοµική υγεία. Τούτου ένεκα οι Προεδρίες θα προβάλουν τον
ρόλο του αθλητισµού ως φυσικής δραστηριότητας που βελτιώνει την υγεία, συνιστώντας
συντονισµένες πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές. Άλλα θέµατα που θα πρέπει να εξεταστούν
είναι οι ‘στηµένοι’ αγώνες, οι δραστηριότητες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και υγείας
καθώς και ο εθελοντισµός, ιδίως για ηλικιωµένους πολίτες, ενδεχοµένως δε η καλύτερη
τεκµηρίωση των πολιτικών του αθλητισµού.
222. Η Επιτροπή αναµένεται να υποβάλει πρόταση αναφορικά µε δυνατότητες χρηµατοδότησης
σχεδίων για τον αθλητισµό σε ενωσιακό επίπεδο για το διάστηµα µετά το 2013.
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Γενικά
223. Οι εργασίες στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα συνεχιστούν στα
πλαίσια του προγράµµατος της Στοκχόλµης. Τις δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα θα
προσδιορίζουν τέσσερις γενικές προτεραιότητες:
-

Συνοχή δράσεων και πολιτικών µεταξύ του τοµέα ∆ΕΥ και άλλων ενωσιακών πολιτικών, και
δη όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα και την µεταναστευτική πολιτική καθώς και
εξελίξεις στους τοµείς της εµπορικής, της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής.

-

Μεγαλύτερη συνεργασία και συµπληρωµατικότητα µεταξύ δράσεων που αναλαµβάνονται
στο εθνικό και δράσεων που αναλαµβάνονται στο ενωσιακό επίπεδο.

-

Αναγκαία ευελιξία για την έγκαιρη αντίδραση σε πρωτοεµφανιζόµενες προκλήσεις και σε
µεταβαλλόµενες τάσεις των µεταναστευτικών ροών.

-

Ενισχυµένη αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών καθώς και επιµερισµός ευθυνών όπως
σκιαγραφεί το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης.

Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ
224. Κατά τη διάρκεια του ερχοµένου δεκαοκταµήνου θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την
πλήρη τυπική αλλά και ουσιαστική εφαρµογή των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία
των πολιτών της ΕΕ και των µελών της οικογενείας τους. Η παρακολούθηση των τάσεων, η
ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και η καταπολέµηση της συστηµατικής απάτης και
κατάχρησης θα παραµείνουν κεντρικοί στόχοι.
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Εξωτερικά σύνορα
225. Θα προχωρήσουν οι εργασίες για το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των συνόρων µε
σκοπό την καλύτερη διαχείριση της µετανάστευσης και την αποτελεσµατικότερη προστασία
των εξωτερικών συνόρων, µε περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, καθώς
και µε επεξεργασία της έννοιας «έξυπνα σύνορα». Οι εργασίες θα εστιάζονται ειδικότερα
στην άµεση παρακολούθηση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου σχετικά µε
δραστηριότητες για καλύτερο χειρισµό της κατάστασης στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και
επίσης στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες και διαλειτουργικές τεχνολογίες για τη
βελτίωση των συνοριακών ελέγχων, µε οικονοµικά σύµφορο τρόποι και µε ταυτόχρονη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των καλής πίστεως ταξιδιωτών. Θα εκπονηθεί προσέγγιση
‘βάσει αναγκών’ µε πνεύµα αλληλεγγύης και µε άντληση διδαγµάτων από την ανάπτυξη των
υφισταµένων συστηµάτων.
226. Οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν να επιτύχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των
υφισταµένων µέσων συνοριακού ελέγχου εξασφαλίζοντας την έκδοση και εφαρµογή του
τροποποιητικού κανονισµού FRONTEX, επιφέροντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και παρέχοντας διαρκή στήριξη στις εργασίες του FRONTEX.
227. Θα δροµολογηθεί η εκπόνηση των νοµοθετικών πράξεων επί των οποίων θα βασίζεται η
ανάπτυξη συστήµατος εισόδου/εξόδου, το πρόγραµµα για τους καταχωρηµένους ταξιδιώτες
και το ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR).
228. Η επιτυχής διεύρυνση του χώρου Σένγκεν καθώς και η βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα της
διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν παραµένουν βασικοί στόχοι. Οι τρεις Προεδρίες θα
εργαστούν για την οριστικοποίηση του προγράµµατος SIS II σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
και λαµβάνοντας υπ’ όψη την αξιολόγηση της προόδου που έχει σηµειωθεί. Βασικός στόχος
θα παραµείνει η πλήρης σύσταση και θέση σε λειτουργία της νέας υπηρεσίας ΤΠ.
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Θεωρήσεις
229. Οι τρεις Προεδρίες θα εξακολουθήσουν να τελειοποιούν την κοινή πολιτική θεωρήσεων
προωθώντας τους διαλόγους για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων µε
ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, οι οποίες οφείλουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις,
συνάπτοντας κατά περίπτωση συµφωνίες για απλουστευµένη έκδοση θεωρήσεων και
δροµολογώντας τη θέση του VIS σε λειτουργία. Οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν να
ενισχύσουν την τοπική συνεργασία Σένγκεν λαµβάνοντας συν τοις άλλοις υπ’ όψη τις
προκλήσεις της εφαρµογής του κώδικα θεωρήσεων. Πέραν αυτού, ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 539/2001 θα εξακολουθήσει να επανεξετάζεται και να ενηµερώνεται αναλόγως
αναγκών και περιπτώσεων.
Νόµιµη µετανάστευση και κοινωνική ενσωµάτωση υπηκόων τρίτων χωρών
230. Η ανάπτυξη κοινής µεταναστευτικής πολιτικής, ικανής να αντιµετωπίζει τις µελλοντικές
δηµογραφικές προκλήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε κράτους µέλους, θα
συντελέσει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πράγµα που θα γίνει
µε πλήρη σεβασµό της αρχής της ‘ενωσιακής προτίµησης’ και τηρουµένων των
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.
231. Κατά τη διάρκεια του προσεχούς δεκαοκταµήνου το Συµβούλιο θα συγκεντρώσει ειδικότερα
την προσοχή του στην οριστικοποίηση των νοµικών πράξεων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του σχεδίου πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση. Θα δροµολογηθεί
συζήτηση στρατηγικής για την ενοποίηση της νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα.
232. Στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης, προτεραιότητα θα δοθεί στην περαιτέρω
ανάπτυξη του ενωσιακού θεµατολογίου για την κοινωνική ενσωµάτωση, σύµφωνα µε τους
στόχους που έχει θέσει το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης. Σκοπός είναι η υποστήριξη των
πολιτικών των κρατών µελών για την κοινωνική ενσωµάτωση που αποβλέπουν σε
µεγιστοποίηση του οφέλους από τη µετανάστευση και σε προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Στη συνάρτηση αυτή θα προωθηθούν οι εργασίες για την διαµόρφωση συντονιστικού
µηχανισµού και βασικών δεικτών ως εργαλείων για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων που
έχουν οι προσπάθειες κοινωνικής ενσωµάτωσης στο εθνικό επίπεδο και για την εκπόνηση
βέλτιστων πρακτικών.
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233. Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν επίσης να ασχολούνται µε προκλήσεις στο πεδίο της
κοινωνικής συνοχής, των δηµοκρατικών αξιών, των ίσων δικαιωµάτων και της συµµετοχής,
διερευνώντας περισσότερο τους συνδέσµους των εν γένει προσπαθειών για κοινωνική
ενσωµάτωση και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεµισµού. Με γνώµονα
τα ανωτέρω, το Συµβούλιο θα εξετάσει επίσης την προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής για
την κοινωνική ενσωµάτωση.
Λαθροµετανάστευση
234. Οι τρεις Προεδρίες θα προωθήσουν την αποτελεσµατικότερη δράση για την καταπολέµηση
της λαθροµετανάστευσης ως κεντρικό στοιχείο της κοινής µεταναστευτικής πολιτικής της
Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται ειδικότερα η κατάρτιση ουσιαστικής στρατηγικής
επανεισδοχής και η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για την επιστροφή µε απτά
αποτελέσµατα και µε συνεκτίµηση των αναγκών των κρατών µελών, η οποία θα συµβαδίζει
µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
235. Στη δράση αυτή θα συγκαταλέγεται η προώθηση των διαπραγµατεύσεων για συµφωνίες
επανεισδοχής στα πλαίσια της κατάρτισης συνολικής στρατηγικής για την επανεισδοχή, η
οποία θα εµπερικλείει έµπρακτη συνεργασία και κοινή προσέγγιση έναντι τρίτων χωρών που
δεν συνεργάζονται στην επιστροφή και την επανεισδοχή· θα εµπερικλείει επίσης την
ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την επιστροφή που θα περιλαµβάνει την ενθάρρυνση της
εθελούσιας επιστροφής. Αφετηρία εν προκειµένω για τις συζητήσεις του Συµβουλίου θα είναι
η αξιολόγηση των συµφωνιών επανεισδοχής από την Επιτροπή.
236. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η αντιµετώπιση του προβλήµατος των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η
υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους θα αποτελέσει στη
συνάρτηση αυτή προτεραιότητα.
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Άσυλο
237. Οι τρεις Προεδρίες έχουν αναλάβει να οριστικοποιήσουν το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα
ασύλου έως το 2012, µε βάση κοινούς κανόνες προστασίας που απορρέουν από αµερόληπτες
και αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου, ικανές να προλαµβάνουν παράτυπες ενέργειες και
σύµφωνες µε τη δέσµευση του Προγράµµατος της Στοκχόλµης.
238. Οι τρεις Προεδρίες έχουν επίσης δεσµευθεί να προωθήσουν την πραγµατική αλληλεγγύη µε
τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις, δίνοντας ειδική προσοχή σε όσα κράτη
µέλη βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις πιέσεις αυτές. H προώθηση αυτή θα περιλαµβάνει τη
δηµιουργία πρακτικών µηχανισµών για τον εθελοντικό και συντονισµένο επιµερισµό
ευθυνών µεταξύ κρατών µελών και για την υποβοήθηση της δηµιουργίας ικανοτήτων. Η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για Θέµατα Ασύλου θα αποτελέσει αναπόσπαστο
στοιχείο στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της πρακτικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης του ασύλου
(προγράµµατα επανεγκατάστασης και περιφερειακής προστασίας).
239. Γενικά, η προαγωγή µεγαλύτερης συνοχής πολιτικών και δράσεων µεταξύ µεταναστευτικής
και άλλων τοµέων πολιτικής όπως η απασχόληση, το εµπόριο, οι εξωτερικές και
αναπτυξιακές πολιτικές, µε σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα όλων των
αφορωµένων πολιτικών, θα είναι βασικός στόχος. Επισκόπηση της προόδου θα γίνεται στην
έκθεση για τη συνέχεια που έχει δοθεί στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο και στις συναφείς πτυχές του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, καθώς και στην
ενδιάµεση εξέταση του Προγράµµατος της Στοκχόλµης.
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Εσωτερική ασφάλεια
240. Κατά το προσεχές δεκαοκτάµηνο το Συµβούλιο θα συνεχίσει την προσπάθεια υλοποίησης της
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Στη συνάρτηση αυτή θα καταρτίσει, σε στενή
συνεννόηση και συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΕΙΧΜ), όπου θα οριοθετείται η απαραίτητη ανταλλαγή
πληροφοριών στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εσωτερικής ασφάλειας. Οι εργασίες αυτές θα
βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την προστασία των δεδοµένων και στην
συνακόλουθη πρόταση νέας νοµοθετικής πράξης, στην µελλοντική ανακοίνωση σχετικά µε το
ΕΙΧΜ, καθώς και σε εκθέσεις για την εφαρµογή της «σουηδικής απόφασης πλαισίου» και
των αποφάσεων Prüm. Εκτός αυτού, η εφαρµογή των αποφάσεων Prüm θα παρακολουθείται
εκ του σύνεγγυς ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη µέλη θα καταρτίσουν τις
βάσεις δεδοµένου και ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία όλες οι απαραίτητες διασυνδέσεις για την
ανταλλαγή δεδοµένων DNA, δεδοµένων δακτυλοσκόπησης και δεδοµένων σχετικά µε τις
άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων.
241. Όσον αφορά τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών (ΡΝR), το Συµβούλιο θα
συνεχίσει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το ΕΚ, τις εργασίες του για τη σύναψη
συµφωνιών ΡΝR µε την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες και για την
έκδοση οδηγίας σχετικά µε τη συλλογή και τη χρήση δεδοµένων ΡΝR.
242. Το Συµβούλιο θα εξετάσει την προσεχή έκθεση αξιολόγησης µε θέµα την εφαρµογή της
οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων, ενδεχοµένως δε και τη νοµοθετική πρόταση για την
αναθεώρηση της οδηγίας.
243. Κατά το ερχόµενο δεκαοκτάµηνο, το Συµβούλιο θα αξιολογήσει τη στρατηγική της ΕΕ για
τα ναρκωτικά βάσει ενδιάµεσης επανεξέτασης και µε σκοπό να εγκριθεί µέχρι τα τέλη του
2012 µια νέα στρατηγική για τα ναρκωτικά για το διάστηµα 2013-2020 και ένα σχέδιο
δράσης για το διάστηµα 2013-2016. Εν τω µεταξύ θα συνεχιστούν οι δράσεις για την
υλοποίηση της τρέχουσας στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 2009-2012, µε βάση την
παραδεδεγµένη προσέγγιση που αφορά τόσο τη ζήτηση ναρκωτικών όσο και τη ζήτηση και
προσφορά ναρκωτικών. Το Συµβούλιο θα εξετάσει επίσης το θέµα της παράνοµης παραγωγής
και διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών και θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα του ελέγχου των
νέων ψυχοτρόπων ουσιών και της αντιµετώπισης των ουσιών αυτών. Θα αναθεωρηθούν οι
νοµοθετικές πράξεις που αφορούν τις πρόδροµες ουσίες.
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244. Το έγκληµα και η ασφάλεια του κυβερνοχώρου έχουν αναγνωριστεί ως ολοένα
διογκούµενα προβλήµατα. Το Συµβούλιο, έχοντας κατά νου τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο,
θα εκπονήσει ορισµένες νοµικές πράξεις, όπως η οδηγία για τις επιθέσεις κατά
πληροφορικών συστηµάτων και, ενδεχοµένως, το ευρωπαϊκό πρότυπο δηµόσιων και
ιδιωτικών συµφωνιών σε αυτόν τον τοµέα. Θα επιδιωχθεί επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας
µεταξύ των οµάδων CERT.
245. Θα εξεταστεί κατάρτιση των αρµόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών, καθώς και η
υλοποίηση του προγράµµατος ανταλλαγών για υπαλλήλους επιβολής του νόµου.
Ενδεχοµένως το Συµβούλιο θα εξετάσει νοµοθετική πράξη για διεύρυνση του πεδίου
αρµοδιοτήτων της CEPOL.
246. Θα επανεξεταστούν και θα ενισχυθούν διάφορα σχέδια για την παροχή ασφάλειας σε µεγάλες
αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το Euro και οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2012.
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
247. Ο κύκλος πολιτικής της ΕΕ για το σοβαρό και το οργανωµένο έγκληµα θα χρειαστεί
έµπρακτη υλοποίηση κατά το ερχόµενο δεκαοκτάµηνο, µε ιδιαίτερο στόχο να τεθούν σε
«λειτουργική ετοιµότητα» οι ενωσιακές προτεραιότητες στα πλαίσια της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος.
248. Το Συµβούλιο θα κληθεί να εξετάσει έναν αριθµό νοµοθετικών πράξεων και µέσων πολιτικής
σχετιζόµενων µε το οργανωµένο έγκληµα, όπως φερ’ ειπείν την εφαρµογή της απόφασης
πλαισίου του Συµβουλίου για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και να
προωθήσει τις ήδη διεξαγόµενες εργασίες για το οικονοµικό έγκληµα.
249. Θα επιδιωχθεί επίσης η έκδοση της αναµενόµενης πρότασης οδηγίας για ενισχυµένο νοµικό
πλαίσιο της δήµευσης και ανάκτησης προϊόντων εγκλήµατος.
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250. H καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων θα είναι προτεραιότητα των τριών Προεδριών, οι
οποίες θα παράσχουν πλήρη στήριξη στην εξέταση των αναγγελλοµένων πρωτοβουλιών της
Επιτροπής και συγκεκριµένα της πρωτοβουλίας για νέα συνολική στρατηγική όσον αφορά
την εµπορία ανθρώπων και τα µέτρα για την προστασία και υποβοήθηση των θυµάτων, των
κατευθυντηρίων γραµµών για τις προξενικές υπηρεσίες και τις συνοριακές φρουρές µε σκοπό
τον εντοπισµό θυµάτων της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και την έκθεση για την υλοποίηση
του εγγράφου δράσης του 2009.
Καταπολέµηση της τροµοκρατίας
251. Η αντιτροµοκρατική πολιτική της ΕΕ απαιτεί αδιάκοπη προσπάθεια στους τέσσερις άξονες
εργασιών της ενωσιακής πολιτικής για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Κατά το
ερχόµενο δεκαοκτάµηνο στην προσπάθεια αυτή θα ενταχθεί η αξιολόγηση του σχεδίου
απόφασης του Συµβουλίου για την τροµοκρατία, η περαιτέρω εργασία για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης και για την καταπολέµηση
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς και η υλοποίησης του ενωσιακού σχεδίου
δράσης για τα εκρηκτικά. Άλλος τοµέας που θα απαιτήσει εντατικότερες προσπάθειες είναι η
ασφάλεια των δηµόσιων µεταφορών και των µεταφορών φορτίου.
252. Μόλις η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος υποβάλουν την πρότασή τους, το Συµβούλιο θα
πρέπει ωσαύτως να συµφωνήσει για την εφαρµογή της ρήτρας αλληλεγγύης.
253. Οι τρεις Προεδρίες θα εξετάσουν δραστήρια την προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής για την
σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος για την παρακολούθηση της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας (ΤFTP).
Τελωνειακή συνεργασία
254. Το τέταρτο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής στον τοµέα της τελωνειακής
συνεργασίας του (πρώην) τρίτου πυλώνα θα παρουσιαστεί και θα υλοποιηθεί. Οι τρεις
Προεδρίες θα εστιάσουν την προσοχή τους στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας
καθώς και στην εξεύρεση νέων τρόπων αποτελεσµατικότερης συνεργασίας εντός του πεδίου
των εσωτερικών υποθέσεων. Οι τρεις Προεδρίες θα συντονίσουν επίσης κοινές τελωνειακές
επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών στον διωκτικό
τοµέα.
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Θεµελιώδη δικαιώµατα
255. Όσον αφορά την προσχώρηση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή σύµβαση για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑ∆), οι τρεις Προεδρίες θα
προσπαθήσουν να στηρίξουν την Επιτροπή στη διαπραγµατευτική της προσπάθεια ούτως
ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν συντοµότερα οι συζητήσεις στους κόλπους του
Συµβουλίου για απόφαση που θα επιτρέπει τη σύναψη της συµφωνίας προσχώρησης. Επίσης,
θα συνεχίσουν την εξέταση τυχόν νοµοθετικών προτάσεων όσον αφορά τους απαραίτητους
εσωτερικούς κανόνες της ΕΕ που θα συνεπικουρούν την προσχώρηση της Ένωσης στην
ΕΣΑ∆.
256. Οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν επίσης να προωθήσουν την εξέταση της αναµενόµενης
πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε νοµικό πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων.
Προστασία των πλέον ευάλωτων
257. Με βάση αξιολόγηση των δύο υφισταµένων νοµικών πράξεων, το Συµβούλιο θα εξετάσει νέα
πρόταση για νοµοθέτηµα περί των ελαχίστων κανόνων που αφορούν τα δικαιώµατα, τη
στήριξη και την προστασία των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων.
258. Το Συµβούλιο θα εξετάσει επίσης προτάσεις µέτρων για την αµοιβαία αναγνώριση εθνικών
µέτρων προστασίας που θεσπίζονται υπέρ θυµάτων εγκληµατικών πράξεων, µε γνώµονα τις
συζητήσεις που έχουν ήδη γίνει όσον αφορά την πρωτοβουλία των κρατών µελών για οδηγία
σχετικά µε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
259. Ακόµα θα προωθηθούν οι εργασίες για µελλοντικό «χάρτη πορείας» άλλων µέτρων που θα
αφορούν τη θέση των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες και που ήδη δροµολογήθηκαν κατά
τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας.
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260. Η διαπραγµάτευση κανονισµού σχετικά µε τις ανοιχτές τηλεφωνικές γραµµές για τα
εξαφανισµένα παιδιά θα υποστηριχθεί ενεργά. Οι τρεις Προεδρίες θα στηρίξουν ενεργά κάθε
πρωτοβουλία που σχετίζεται µε την καταπολέµηση της βίας κατά γυναικών, της βίας στην
οικογένεια και του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και ιδίως τις
διασυνοριακές τους πτυχές, έχοντας κατά νου και τις εξελίξεις σε άλλα διεθνή όργανα όπως
το Συµβούλιο της Ευρώπης.
Ατοµικά δικαιώµατα σε ποινικές διαδικασίες
261. Σε ευθυγράµµιση µε το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης, οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν
να εξετάσουν µε γοργό ρυθµό τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά έναν «οδικό χάρτη
για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές
διαδικασίες», και ειδικότερα τα αναγγελθέντα µέτρα για την πρόσβαση σε συνήγορο και για
το δικαίωµα γνωστοποίησης της κράτησης σε τρίτους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,
επίσης δε τη δηµόσια διαβούλευση όσον αφορά την προφυλάκιση.
Αµοιβαία αναγνώριση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις
262. Οι αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας.
Οι τρεις Προεδρίες θα προωθήσουν έτι περαιτέρω την υλοποίηση αυτής της αρχής βάσει του
Προγράµµατος της Στοκχόλµης.
263. Όσον αφορά τα ζητήµατα αστικού δικαίου που άπτονται της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, το Συµβούλιο θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις εργασίες της
αναθεώρησης του κανονισµού «Βρυξέλλες Ι» που αποτελεί στυλοβάτη του τοµέα της
αναγνώρισης και εκτέλεσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις. Θα αρχίσουν επίσης οι εργασίες για τον κανονισµό σχετικά µε την
αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων µέσω της δέσµευσης τραπεζικών
λογαριασµών.
264. Η εξέταση του σχεδίου οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις θα
συνεχιστεί. Οι τρεις Προεδρίες θα στηρίξουν επίσης τις διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο την
αναµενόµενη πρόταση της Επιτροπής για την αµοιβαία αναγνώριση χρηµατικών ποινών,
µεταξύ των οποίων οι ποινές για οδικές παραβάσεις.
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265. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την έκδοση του κανονισµού σχετικά µε τη δικαιοδοσία,
το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων και δηµόσιων
εγγράφων σε θέµατα κληρονοµίας και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου.
266. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πρόταση κανονισµού σχετικά µε τη σύγκρουση των
κανόνων δικαίου σε ζητήµατα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, µεταξύ
των οποίων τα ζητήµατα δικαιοδοσίας και αµοιβαίας αναγνώρισης, επίσης δε σε κανονισµό
για τις περιουσιακές συνέπειες της διάλυσης εγγάµων ή καταχωρηµένων συµβιώσεων.
267. Οι τρεις Προεδρίες θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν πιστά τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή των νοµοθετηµάτων περί
αµοιβαίας αναγνώρισης, να παρακολουθήσουν δε πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα για τον
εκσυγχρονισµό του ιστοτόπου του EJN (Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου).
268. Προκειµένου να υλοποιηθεί το πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήµατος πληροφοριών ποινικού
µητρώου (ECRIS) έως τον Απρίλιο του 2012, οι τρεις Προεδρίες θα κατευθύνουν τη
συζήτηση µε αντικείµενο τη µεταφορά των γενικών τεχνικών κανόνων στα εθνικά συστήµατα
και την κατάρτιση εγχειριδίου για τους επαγγελµατίες του τοµέα.
Ελάχιστοι κανόνες
269. Η δηµιουργία διαδικαστικών εργαλείων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση κοινών
ελάχιστων κανόνων, µε επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών. Σε αυτή την προσπάθεια θα
πρέπει να συνεκτιµηθούν οι διαφορές µεταξύ νοµικών συστηµάτων και δικαιικών
παραδόσεων των κρατών µελών.
270. Το Συµβούλιο θα εξετάσει τις εκθέσεις για την εφαρµογή των διαφόρων πράξεων που έχουν
εκδοθεί στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, καθώς και οι τυχόν
νοµοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν εν συνεχεία των εκθέσεων αυτών και δη στον
τοµέα της επίδοσης δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων.
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271. Το Συµβούλιο θα αρχίσει τις εργασίες µε αντικείµενο την πρόταση νοµικής πράξης σχετικά
µε προαιρετική νοµοθεσία των συµβάσεων. Σε αυτόν τον τοµέα το Συµβούλιο θα προωθήσει
λύσεις που θα παρέχουν προστιθέµενη αξία στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
272. Οι τρεις Προεδρίες θα τονώσει τις συζητήσεις για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
την εκπαίδευση των επαγγελµατιών της δικαιοσύνης.
273. Οι Προεδρίες θα δροµολογήσουν από κοινού µε την Επιτροπή τις εργασίες για σχέδια ΤΠ
στον τοµέα της δικαιοσύνης.
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη
274. ∆εδοµένης της οριζόντιας σηµασίας της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, θα συνεχιστούν οι
εργασίες για τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας της, σύµφωνα µε το πολυετές σχέδιο δράσης
για το διάστηµα 2009-2013.
275. Επί πλέον θα συνεχιστούν και οι εργασίες για την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες στον
τοµέα της δικαιοσύνης, την αποϋλοποίηση διαδικασιών, όπως επίσης για την απλοποίηση και
βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ δικαστικών αρχών. Ακόµα οι τρεις Προεδρίες θα
εξετάσουν τη διασύνδεση των µητρώων αφερεγγυότητας, την διασύνδεση άλλων µητρώων
και τη παροχή πρόσθετων λειτουργικών δυνατοτήτων στο σύστηµα ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥ
276. Η ενσωµάτωση εξωτερικών στοιχείων της ∆ΕΥ σε άλλες ενωσιακές πολιτικές µε σκοπό να
εξασφαλιστεί η συνοχή της όλης πολιτικής θα παραµείνει βασικός στόχος, ιδίως προκειµένου
να εξασφαλιστεί η συνοχή µε άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ενωσης.
277. Οι τρεις Προεδρίες θα ενισχύσουν την εξωτερική διάσταση των πολιτικών ∆ΕΥ ούτως ώστε
να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και να παγιωθεί η εσωτερική
και η διεθνής ασφάλεια. Η παγκόσµια προσέγγιση της µετανάστευσης θα συνεχίσει να
καθοδηγεί τις σχετικές εργασίες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της
παγκόσµιας προσέγγισης της µετανάστευσης θα πρέπει να παράσχει χρήσιµες εισηγήσεις για
την περαιτέρω προώθηση και σύσφιξη των σχέσεων µε τρίτες χώρες όσον αφορά τη
διαχείριση της µετανάστευσης. Το Συµβούλιο θα επιδιώξει ειδικότερα να εντείνει τις
προσπάθειες για να αντιµετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια των µεταναστευτικών ροών και
της λαθροµετανάστευσης, µεριµνώντας για καλύτερο συντονισµό των ενωσιακών και των
εθνικών προσπαθειών, ενδεχοµένως δε και για δηµιουργία ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.
278. Θα συνεχισθούν επίσης οι προσπάθειες στον τοµέα της αντιτροµοκρατίας, µε ιδιαίτερη
προσοχή στην καταπολέµηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στις περιοχές
πολεµικών συγκρούσεων και εσωτερικών ταραχών. Η καταπολέµηση του οργανωµένου και
διακρατικού εγκλήµατος, καθώς και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές
υποθέσεις και η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων θα παραµείνουν βασικοί στόχοι.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον επανακαθορισµό στρατηγικής για την παρουσία της ΕΕ
στον τοµέα του αστικού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις της Ένωσης και των κρατών
µελών της σε αυτόν τον τοµέα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές.
279. ∆ιατηρουµένης της γεωγραφικής και στρατηγικής ισορροπίας, θα συνεχισθούν οι
διεξαγόµενοι διάλογοι και η συνεργασία µε εταίρους τρίτων χωρών, µεταξύ άλλων µέσω της
διαδικασίας δηµιουργίας συµπράξεων στον τοµέα της µετανάστευσης (BMP), µε επίκεντρο
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου.
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280. Όσον αφορά τις σχέσεις µε τις ΗΠΑ, η συνεργασία θα εστιάσει, µεταξύ άλλων, στην
κινητικότητα, την ασφάλεια, την αντιτροµοκρατική δράση, την αντίσταση στις απειλές και τη
δικαστική συνεργασία. Οι σχέσεις µε τη Ρωσία θα καλύπτουν την κινητικότητα, την
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και την
περαιτέρω πορεία προς τον µακροπρόθεσµο στόχο ενός καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις. Η
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων µε αµφότερες τις χώρες αυτές θα
παραµείνει βασικός στόχος.
281. Η συνεργασία µε τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα αποκτήσει επίσης αυξηµένη
σηµασία. Τα θέµατα κινητικότητας και συνεργασίας στην επιβολή του νόµου θα είναι τα
κύρια στοιχεία του διαλόγου µε τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, η ΕΕ
θα παρακολουθεί την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης του Προγράµµατος της Στοκχόλµης
όσον αφορά τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης.
282. Οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων θα παροτρυνθούν να ενισχύσουν την περιφερειακή τους
συνεργασία, ενώ η ΕΕ θα συνεχίσει να τις προωθεί και να τις επικουρεί στη µεταφορά του
κεκτηµένου της ΕΕ, µε την προοπτική της ένταξής τους στην ΕΕ. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί
περαιτέρω ανάλογα µε τις ανάγκες η συνεργασία µε άλλες περιοχές του κόσµου µε τις οποίες
έχει ιδιαίτερη σηµασία η συνεργασία σε θέµατα ∆ΕΥ.
283. Στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών, θα συνεχισθούν οι δραστηριότητες όσον αφορά τη
Σύµβαση του Λουγκάνο, τη ∆ιάσκεψη της Χάγης και το Unidroit (∆ιεθνές Ινστιτούτο για την
Ενοποίηση του Ιδιωτικού ∆ικαίου). Όσον αφορά τη Σύµβαση του Λουγκάνο, θα
υποστηριχθούν οι προσπάθειες αξιολόγησης της συµµετοχής τρίτων χωρών στη Σύµβαση.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
284. Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων αντίδρασης
των κρατών µελών για την αντιµετώπιση καταστροφών και κρίσεων, τόσο στην ΕΕ όσο και
σε τρίτες χώρες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαία ισορροπία µεταξύ πρόληψης,
ετοιµότητας και αντίδρασης.
285. Ενώ θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόληψης, οι τρεις Προεδρίες θα
εξακολουθήσουν, στο πλαίσιο της συνέχειας στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης
Οκτωβρίου 2010 «Αναβάθµιση της ευρωπαϊκής αντιµετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της
πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας «, τις εργασίες που ξεκίνησαν κατά τις
προηγούµενες Προεδρίες µε σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αντίδρασης.
286. Ειδικότερα, οι εργασίες θα εστιάσουν στην αξιολόγηση και ενδεχόµενη προσαρµογή των
κυριότερων νοµοθετικών µέσων στον τοµέα της πολιτικής προστασίας (του Μηχανισµού
Πολιτικής Προστασίας και του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου), µε σκοπό την καλύτερη
προετοιµασία της ΕΕ για την αντιµετώπιση µειζόνων καταστροφών ανά τον κόσµο.
287. Η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος προστασίας των υποδοµών ζωτικής σηµασίας
(EPCIP) θα παρακολουθείται, ενδεχοµένως µε επανεξέταση του Προγράµµατος. Η
διαδικασία επανεξέτασης της οδηγίας EPCIP 2008/114 θα ξεκινήσει κατά τις αρχές του 2012,
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του
προγράµµατος.
288. Θα συνεχισθούν επίσης οι εργασίες σχετικά µε τους κινδύνους ΧΒΡΠ. Η πρώτη
ολοκληρωµένη έκθεση για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ στον τοµέα ΧΒΡΠ
αναµένεται κατά τα τέλη του 2011, µε επακόλουθη επανεξέταση των προτεραιοτήτων για την
περαιτέρω εφαρµογή του. Επιπλέον, θα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η πρόοδος των
πρωτοβουλιών σχετικά µε τη πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προετοιµασία για την
αντιµετώπισή τους και για την ετοιµότητα αντιµετώπισης των κινδύνων πληµµύρας.
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289. Θα επιδιωχθεί επίσης η ενεργός συµµετοχή των πολιτών. Θα αναπτυχθούν περαιτέρω
πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και την ενεργό εθελοντική συµµετοχή των πολιτών και θα
ενισχυθεί η εφαρµογή των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του προγράµµατος
άντλησης διδαγµάτων.
290. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η ενοποίηση της προσέγγισης ως προς την επικοινωνία σε
καταστάσεις κρίσης προκειµένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι κοινωνικές και τεχνολογικές
της πτυχές.
291. Τέλος, αφού η Επιτροπή και η ΥΕ υποβάλουν την πρότασή τους σύµφωνα µε το άρθρο 222
ΣΛΕΕ, οι τρεις Προεδρίες θα εργασθούν για την εφαρµογή της ρήτρας αλληλεγγύης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κοινή Εµπορική Πολιτική της ΕΕ
292. Μετά από µία άνευ προηγουµένου οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία είχε
βαθύτατες δυσµενείς επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο, η
εµπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παίζει ουσιαστικό ρόλο ως κρίσιµο
στοιχείο της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και προς υποστήριξη του
τριπλού στόχου της στρατηγικής αυτής ήτοι έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης.
293. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εµπόριο, ανάπτυξη και παγκόσµιες
υποθέσεις– Η εµπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της
ΕΕ», η εµπορική πολιτική της ΕΕ, η οποία βασίζεται σε πνεύµα αµοιβαιότητας και οφέλους,
θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά για υπηρεσίες
και επενδύσεις, το περαιτέρω άνοιγµα των δηµοσίων συµβάσεων, την καλύτερη προστασία
και επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την απεριόριστη προµήθεια πρώτων
υλών και ενέργειας και την άρση των κανονιστικών φραγµών σε τρίτες αγορές, µεταξύ άλλων
µε την προώθηση διεθνών προτύπων.
294. Σε αυτή τη συνάρτηση, η ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου, ισορροπηµένου και πλήρους Γύρου
διαπραγµατεύσεων της Ντόχα για την ανάπτυξη θα παραµείνει η βασική προτεραιότητα του
προγράµµατος εµπορικής πολιτικής της ΕΕ, µε την προοπτική της περαιτέρω ανάπτυξης και
ενίσχυσης του πολυµερούς, βασισµένου σε κανόνες, εµπορικού συστήµατος. Εξίσου
σηµαντική είναι η ουσιαστική προώθηση -και ενδεχοµένως ολοκλήρωση- των υπό διεξαγωγή
διαπραγµατεύσεων ΣΕΣ µε βασικούς εµπορικούς εταίρους, και η εµβάθυνση και αναβάθµιση
των εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων µε στρατηγικούς και γείτονες εταίρους.
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295. Επιπλέον, οι Προεδρίες θα αφιερώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη εξέταση προτάσεων
στον τοµέα της επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων διαπραγµατεύσεων
στον τοµέα των επενδύσεων µε βασικούς εµπορικούς εταίρους, και σε πρωτοβουλίες για το
εµπόριο και την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση του Γενικευµένου Συστήµατος Προτιµήσεων
για τις αναπτυσσόµενες χώρες.
296. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά, οι Προεδρίες θα
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόσβασης ευρωπαϊκών
εταιριών, και ιδίως των ΜΜΕ, στις αγορές τρίτων χωρών, καθώς και να παρακολουθούν τους
εµπορικούς φραγµούς και τα προστατευτικά µέτρα σε βασικές αγορές, µε σκοπό την
ενεργοποίηση κατάλληλων µέτρων επιβολής.
297. Επιπλέον, οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της κατάλληλης
εφαρµογής των στόχων της ΕΕ στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αλλαγής του κλίµατος, λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψιν το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών
φιλικών προς το περιβάλλον.

___________________
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