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Οκτώβριος 2020 – Αλλαγές στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που 
ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής.  

Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι 
υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων 2019 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.  

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει προσθήκη που περιέχει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τις 
ακροάσεις του Οκτωβρίου του 2020. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi/introduction
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

FRANS TIMMERMANS 
Ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Ο ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Frans Timmermans εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
8 Οκτωβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται 
στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης 
αποστολής που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των 
οποίων: 

 Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και 
 Δράση για το κλίμα. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος απέστειλε επίσης ορισμένες 
γραπτές ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στην οποία παρέσχε γραπτές απαντήσεις.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60706/frans-timermans-ollandia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία  

«[...] η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία πρέπει να βάλει την 
Ευρώπη στον σωστό δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον και να 
διασφαλίσει ότι συμμετέχει κάθε Ευρωπαίος και ότι κανείς δεν 
θα μείνει πίσω. Η φιλοδοξία μας είναι να καταστήσουμε την 
Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη από πλευράς κλίματος ήπειρο 
στον κόσμο. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό έως το 2050 με 
σωστό προγραμματισμό και αρχίζοντας αμέσως.» 

«Αποτελεί καθήκον μας να επιδείξουμε με σαφήνεια και  
συγκεκριμένα στους πολίτες μας ότι η πράσινη συμφωνία 
μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων και να 
βελτιώσει τη ζωή τους τώρα και όχι μόνο 20 ή 30 χρόνια μετά.» 

«Εθνικές πρωτοβουλίες και τοπικές θέσεις εργασίας, 
υποστηριζόμενες από δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση 
και από ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, για την 
ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων. Έτσι μπορεί, κατά τη 
γνώμη μου, μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία να 
λειτουργήσει άμεσα προς όφελος των ανθρώπων.» 

«[...] Νομίζω ότι ένα από τα πιο περίπλοκα καθήκοντα που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσω είναι να διασφαλίσω ότι υπάρχει  
κοινή σκέψη, υπάρχει συνέπεια [στις πολιτικές μας] [...]. Δεν 
έχω την ψευδαίσθηση ότι θα καταφέρω να λύσω τα πάντα 
μέσα σε 100 ημέρες. Το να εντοπίσω όμως πού υπάρχει  
έλλειψη συνέπειας και, στη συνέχεια, να προτείνω δράσεις και  
νομοθετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη 
αυτών των ασυνεπειών, νομίζω ότι θα αποτελεί ένα πολύ  
περίπλοκο καθήκον και σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα 
που έχω να αντιμετωπίσω στο χαρτοφυλάκιό μου.» 

«[...] η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση της 
αύξησης της θερμοκρασίας, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι 
επιθέσεις κατά της βιοποικιλότητας είναι πράγματα που  
συμβαίνουν και τα οποία είναι πλέον επείγοντα.» 

«Θα ασχοληθούμε σίγουρα με τη στρατηγική για το 
υδρογόνο, διότι πιστεύω επίσης ότι η Ευρώπη μπορεί  
πραγματικά να ηγηθεί σε αυτό το θέμα. Αν επιταχύνουμε τις 
διαδικασίες, θα έχουμε επίσης πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα 
μέρη του κόσμου. Πιστεύω επίσης σε αυτό επειδή δεν θα 
υπάρχει απώλεια ενέργειας όταν αποθηκεύεται ενέργεια στο 
υδρογόνο.» 

Στόχος μείωσης των εκπομπών για το 2030 
«Επίσης, θα ξεκινήσω αμέσως τις εργασίες για την επίτευξη 
υψηλότερου επιπέδου φιλοδοξίας για το 2030. Θα υποβάλω, 
το συντομότερο δυνατό, νομοθετικές προτάσεις που θα μας 
βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές τουλάχιστον κατά 
50 %, ή ακόμα καλύτερα, κατά 55 %.» 

«Αλλά νομίζω ότι η θέση μου θα είναι ισχυρότερη αν μπορώ  
να το υποστηρίξω με την ανάλυση που κάνουμε τώρα. [...] Και 
πάλι, όμως, θα ήθελα να γίνω σαφής ως προς το εξής: Θα μου 
προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν το αποτέλεσμα δεν ήταν 
μείωση τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030.» 

Ηγετικός ρόλος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 
«Πρέπει να εργαστούμε για να πείσουμε τους άλλους να 
αυξήσουν επίσης τις φιλοδοξίες τους. Είμαι απολύτως 

προσηλωμένος στην ενίσχυση της διεθνούς διπλωματίας για 
το κλίμα και στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης.» 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

«Χρειαζόμαστε ένα ειδικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να 
στηρίξουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητες που  
πλήττονται περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που βρίσκονται σε βιομηχανικές και ανθρακοφόρες περιοχές 
και σε περιοχές έντασης ενέργειας.» 

«[...] όλοι μας πρέπει να έχουμε συνεπή, συνεκτικά σχέδια [...]  
πρέπει να παρέχουμε χρηματοδότηση και όταν [...] δεν 
υπάρχουν δυνάμεις της αγοράς που θα το κάνουν και πρέπει  
να κάνουμε ένα βήμα.» 

«Έτσι, αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε στο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης είναι το εξής: ένας συνδυασμός νέων κονδυλίων 
με συγχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο, συνδέοντάς τα 
επίσης με τους διάφορους πόρους που έχουμε ήδη – είτε 
πρόκειται για το Γεωργικό Ταμείο, για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
είτε για το Ταμείο Συνοχής – και επίσης να διασφαλίσουμε ότι, 
μέσω της ΕΤΕπ που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία στο 
πρόγραμμα InvestEU, υπάρχει τεράστια πρόσβαση σε 
κονδύλια ώστε να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση στην πράσινη 
οικονομία.» 

«Είναι απολύτως σαφές ότι για αυτή τη μετάβαση, ειδικά στις 
χώρες που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τον άνθρακα, θα χρειαστούμε πολύ, πολύ περισσότερους  
πόρους από ό,τι μπορεί να συγκεντρώσει ένα Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, φρονώ ότι είναι επίσης απολύτως σαφές 
πως δεν υπάρχει μέλλον στον άνθρακα.» 

Προστασία της βιοποικιλότητας 

"[...] θα παρουσιάσουμε μια ισχυρή και φιλόδοξη στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα για το 2030 και [...] η ΕΕ πρέπει να 
υποστηρίξει όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις κατά 
την προσεχή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιοποικιλότητα στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2020.» 

«Αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνεργαστώ με την 
επιστημονική κοινότητα για να βεβαιωθώ ότι είμαστε σε θέση 
να βρούμε ορισμένα σημεία αναφοράς με τα οποία μπορούμε 
να χαράξουμε τις πολιτικές μας και πρέπει να το κάνουμε αυτό 
πριν πάμε στο Πεκίνο.» 

«Θέλω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εξαιρετικά καλά 
προετοιμασμένη, μέσω εντατικού διαλόγου με αυτό το 
Κοινοβούλιο, για την προσεχή διάσκεψη για τη 
βιοποικιλότητα [...] ώστε να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις 
για να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο ότι πρέπει τώρα να 
λάβουμε επείγουσα δράση για τη διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητάς μας.» 

«Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για την αναδάσωση, με τέτοιο 
τρόπο όμως που να μην έρχεται σε αντίθεση με άλλους  
στόχους. [...] Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό με λογική 
και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε  
είναι μέσω μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αναδάσωση.» 
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“[...] οι καταναλωτές πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι . 
[...] Θέλω να μπορώ να τους πω, κάποια στιγμή, ότι αυτό το 
[προϊόν] είναι μηδενικής αποψίλωσης. Δεν μπορούμε να το 
πούμε αυτό σήμερα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με 
τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβεί αυτό στο μέλλον, 
διότι σήμερα το 80 % της αποψίλωσης είναι συνέπεια της 
αναζήτησης νέων αροτραίων εκτάσεων για τη δημιουργία 
νέων τροφίμων, τα οποία μερικές φορές, είναι τα τρόφιμα που  
εισάγουμε απευθείας. Μερικές φορές είναι ακόμη και οι 
ζωοτροφές που δίνουμε στα ζώα μας τα οποία παράγονται  
στην Ευρώπη. Επομένως, έχουμε πολλά να κάνουμε για να 
ενημερώσουμε τους καταναλωτές μας και θα πρέπει να 
ρυθμίσουμε και αυτόν τον τομέα.» 

Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης 
«[...] Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει προς ένα περιβάλλον 
μηδενικής ρύπανσης για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης  
του περιβάλλοντος και της ρύπανσης, την αντιμετώπιση της 
ποιότητας του αέρα και των υδάτων, των επικίνδυνων 
χημικών ουσιών, των βιομηχανικών εκπομπών, των 
παρασιτοκτόνων, των ενδοκρινικών διαταρακτών και των 
μικροπλαστικών.» 

«Καθαρό αέρα στις πόλεις μας και καθαρό νερό στα ποτάμια 
και τους ωκεανούς μας – αυτά χρειαζόμαστε για να έχουμε  
υγιέστερη διαβίωση σε έναν πλανήτη που μπορεί να στηρίξει 
όλη την ανθρωπότητα και όπου η οικονομία αναπτύσσεται  
προς όφελος των πολλών, όχι των λίγων, με θέσεις εργασίας  
για όλους.» 

Μεταφορές 
«[...] οι μεταφορές είναι ένας από τους πλέον ρυπογόνους  
τομείς της οικονομίας μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το 
θέμα αυτό κατά μέτωπο. Σε όλη την Ευρώπη, οι άνθρωποι  
εξαρτώνται από τα αυτοκίνητά τους για την ποιότητα της 
καθημερινής ζωής τους, και συχνά μάλιστα ακόμη και για την 
εξασφάλιση του εισοδήματός τους. Το γνωρίζω αυτό και δεν 
θέλω μια Ευρώπη χωρίς αυτοκίνητα. Θέλω αυτοκίνητα χωρίς 
εκπομπές στην Ευρώπη και θέλω οι άνθρωποι να 
χρησιμοποιούν καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες.» 

«Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές στον τομέα των 
αερομεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως 
προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα. 
Αυτό απαιτεί έναν προσεκτικό συνδυασμό εργαλείων. Πρέπει 
να επενδύσουμε, για παράδειγμα, στους σιδηροδρόμου ς  
μας.» 

«Θέλω η Ευρώπη να έχει τα καλύτερα συστήματα μεταφορών 
στον κόσμο.» 

«[...] το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΔΕ) θα πρέπει να 
επεκταθεί και στη ναυτιλία. Χρειαζόμαστε όμως και έναν 
ευρύτερο συνδυασμό πολιτικών. Θέλω να έχουμε πράσινα 
λιμάνια. Θέλω να είμαστε σε θέση να υποχρεώσουμε τη 
ναυτιλία να χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που τους 
προσφέρεται στα λιμάνια αντί να καίει τα πιο φρικτά 
πράγματα όταν βρίσκονται στις πόλεις.» 

«Χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς. Μπορούν να 
αποτελέσουν εποικοδομητικό μέρος του ενεργειακού μας 
συνδυασμού, διότι σε ορισμένες περιοχές, όπως για 
παράδειγμα η αεροπορία, θα χρειαστούμε πιθανώς 
περισσότερα βιοκαύσιμα. Μπορεί να μην έχω αρκετή 
φαντασία, αλλά δεν βλέπω να γίνονται πτήσεις ηλεκτρικώ ν 
αεροπλάνων σε μεγάλη κλίμακα σύντομα.» 

Κυκλική οικονομία 
«Πρέπει να αναγάγουμε το έργο μας για την κυκλική οικονομία 
σε νέο επίπεδο, εστιάζοντας στα βιώσιμα προϊόντα και την 
πρόληψη των αποβλήτων. Πρέπει να τα μειώσουμε, να τα 
επαναχρησιμοποιούμε και να τα ανακυκλώνουμε για να 
απελευθερώσουμε όλο το δυναμικό τους για μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα προτείνουμε  
ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο θα 
έχει ως επίκεντρο τα βιώσιμα προϊόντα και τη χρήση των 
πόρων, ειδικά σε τομείς έντασης πόρων, όπως τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και οι κατασκευές.» 

Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τα 
βιώσιμα τρόφιμα 
«[...] Θέλω να υπογραμμίσω το εξής – χωρίς τους αγρότες μας, 
δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα και  
πρέπει να βρούμε μια κοινή γεωργική πολιτική που να τους 
υποστηρίζει και να οδηγεί επίσης σε θεμιτό ανταγωνισμό για 
τους αγρότες μας, και σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι οι 
μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησε ο Phil Hogan έκαναν 
σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και θα πρέπει  
να ελέγξουμε πού μπορούμε να τις βελτιώσουμε 
χρησιμοποιώντας την αρχή «από το αγρόκτημα στο πιάτο».» 

«[...] αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάσουμε την 
κοινή γεωργική πολιτική σε αυτό το πλαίσιο [της 
χρηματοδότησης της εντατικής καλλιέργειας], πώς μπορούμε 
να εγγυηθούμε ένα μέλλον για τους ευρωπαίους αγρότες και  
να παράγουμε τρόφιμα που δεν προκαλούν πλέον μόλυνση. 
[...] που έχει ήδη ενταχθεί στις μεταρρυθμίσεις κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Juncker, αλλά και που θα είναι επίσης 
το επίκεντρο της πολιτικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».» 

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι βάζουμε βιώσιμα τρόφιμα στο 
τραπέζι μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε στους 
γεωργούς τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις αγροτικές μας 
περιοχές και ότι μπορεί να υπάρχει εποικοδομητική σχέση 
μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των περισσοτέρων 
μητροπολιτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς τους αγρότες.» 

«Πρόθεσή μου είναι να διασφαλίσω ότι η πολιτική είναι 
πλαισιωμένη, [...] ότι η κτηνοτροφία μπορεί να γίνεται και  
γίνεται με τρόπο που είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον. 
Είμαι διατεθειμένος να εργαστώ σκληρά για να διασφαλίσω  
ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ορθή μεταχείριση των 
ζώων και ότι θα γίνουν βελτιώσεις στην ορθή μεταχείριση των 
ζώων είτε πρόκειται για την κτηνοτροφία είτε για τη μεταφορά 
είτε για τη σφαγή ζώων. Αυτά είναι μέτρα που [...] οι 
ευρωπαϊκές αρχές θα έπρεπε πράγματι να λάβουν.» 

Φορολογικές πολιτικές για το κλίμα 

«Φρονώ ότι θα πρέπει να πούμε στους διεθνείς εταίρους μας 
ότι πραγματοποιούμε αυτή τη μετάβαση για μια ουδέτερη 
από πλευράς κλίματος ήπειρο έως το 2050. Για να το 
επιτύχουμε αυτό, θα λάβουμε αυτά τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα 
θα έχουν προφανώς αντίκτυπο στην οικονομία μας. Εάν 
λάβετε τα ίδια ή συγκρίσιμα μέτρα, αλλά κινούμαστε στην ίδια 
κατεύθυνση, θα κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Εάν όχι, τότε 
φυσικά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προστατεύσουμε  
την κοινωνία μας και την οικονομία μας και, γι’ αυτό, θα πρέπει  
να επιβάλλουμε φόρο άνθρακα στα σύνορα.»  
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«Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι πρέπει να μειώσουμε και  
να καταργήσουμε τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να 
χορηγούνται για τα ορυκτά καύσιμα. Αναγνωρίζω ότι 
χρειαζόμαστε ένα πολύ πρακτικό χρονοδιάγραμμα με 
ορόσημα, βήμα προς βήμα, το οποίο μπορεί να συζητηθεί με 
τα κράτη μέλη. Αλλά αυτή είναι μια από τις πιο εμφανείς, πιο 
κατάφωρες αντιφάσεις που πρέπει να αποφύγουμε.» 

«Η οδηγία για την ενέργεια απέχει μακράν από το σημείο που  
θα έπρεπε να βρίσκεται και πρέπει να το επανεξετάσουμε  
αυτό. Και θέλω να έχω τη δυνατότητα να έχω τουλάχιστον τη 
δυνατότητα να προβλέψω τη φορολόγηση της κηροζίνης , 
διότι δεν βλέπω το λόγο γιατί αυτή η πηγή ενέργειας πρέπει  
να απαλλάσσεται από τη φορολογία.» 

Επιβολή και εφαρμογή 
«Οι κανόνες [της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού  
αέρα και παρόμοιας νομοθεσίας] είναι πολύ σαφείς και νομίζω  
ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την επιβολή των 
κανόνων στα κράτη μέλη μας. [...] Πρόκειται για μια νομοθεσία 
που είναι επειγόντως αναγκαία, αλλά δεν εφαρμόζεται σε 
πολλά κράτη μέλη. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να γίνει 
πιο αυστηρή όσον αφορά την έναρξη διαδικασιών επί 
παραβάσει και πιστεύω ότι είναι προσωπική ευθύνη μου να 
διασφαλίσω ότι θα συμβεί αυτό.» 

«[...] θα επιβάλλουμε τη νομοθεσία για τις εκπομπές με κάθε  
μέσο που διαθέτουμε. Νομίζω ότι η αυτοκινητοβιομηχανί α 
δεν βρίσκεται πλέον σε άνετη θέση. Πρέπει να ενεργήσει. Δεν 
ενήργησε στο παρελθόν, πρέπει να ενεργήσει και η Επιτροπή 
θα επιβάλει τα δέοντα για να ενεργήσει.» 

«[...] [Όσον αφορά] τι θα επιβάλω εγώ για την άρση των 
αντιφάσεων στις πολιτικές που έχουμε. Ήδη, πιστεύω, ότι 
έχουμε κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον 
αφορά το φοινικέλαιο με την απόφαση που ελήφθη από την 
παρούσα Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε 
περισσότερα από αυτά τα προϊόντα για να βεβαιωθούμε ότι 
καταργούμε δράσεις που συμβάλλουν στην αποψίλωση. 
Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη διαφάνεια για να 
γνωρίζουμε πού ακριβώς οδεύει, αλλά για να το κάνουμε  
αυτό, θα χρειαστεί επίσης διάλογος με τις χώρες προέλευσης . 
Βέβαια, οι χώρες αυτές έχουν τις δικές τους απαιτήσεις όσον 
αφορά το δίκαιο εμπόριο και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.» 

Δράση για το κλίμα 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα 
«Θα προτείνω έναν νόμο για το κλίμα μέσα σε 100 ημέρες από 
την ανάληψη των καθηκόντων μου, ώστε να ενσωματωθεί στη 
νομοθεσία ο στόχος της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα 

έως το 2050. Αυτός ο νόμος θα καθορίσει τη μακροπρόθεσμη 
πορεία όλων των πολιτικών μας.» 

"[...] Θέλω να παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο νόμου  
για το κλίμα που θα προβλέπει όσο το δυνατόν περισσότερα 
όσον αφορά όχι μόνο το πού πρέπει να βρισκόμαστε το 2050, 
αλλά και τι πρέπει να κάνουμε με ενδιάμεσα βήματα για να 
φτάσουμε εκεί μέχρι το 2050.» 

«Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτός ο νόμος για το κλίμα θα μας 
παράσχει το πλαίσιο το οποίο χρειαζόμαστε επειγόντως για να 
επιβάλλουμε στα κράτη μέλη να καταρτίσουν αρκετά 
συγκεκριμένα σχέδια ώστε να εξετάσουμε τα στάδια που θα 
πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να 
έχουμε φτάσει το 2050. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κάνει  
κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πολλά κράτη 
μέλη εξακολουθούν να πρέπει να το κάνουν. Με αυτή την 
έννοια, νομίζω επομένως ότι αυτό είναι το καλύτερο πλαίσιο 
που μπορούμε να έχουμε για το κοινό μέλλον μας.» 

Εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων 
«Θα επανεξετάσουμε και θα επικαιροποιήσουμε την 
υφιστάμενη νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια. Είναι  
επίσης σαφές ότι πρέπει να εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα για 
την επίτευξη των στόχων μας για καθαρότερες μεταφορές, 
κτίρια με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και πιο βιώσιμο 
σύστημα τροφίμων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της 
εφησυχασμού.» 

«Πιστεύω ότι πρέπει να επεκτείνουμε το σύστημα εμπορίας  
εκπομπών (ΣΕΔΕ) σε άλλους τομείς, όπως η αεροπορία και ο 
ναυτιλιακός τομέας, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε στην 
υπάρχουσα νομοθεσία τη δυνατότητα να αναζητήσουμε 
αυστηρότερα πρότυπα, εάν αυτό είναι απαραίτητο, πρότυπα 
για τις εκπομπές ή σε άλλους τομείς. Θα πρέπει επίσης να 
επανεξετάσουμε τις οδηγίες μας για την ενέργεια και άλλες  
οδηγίες.» 

«Επομένως, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της 
νομοθεσίας. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για πιο ειδικά 
σχεδιασμένη νομοθεσία. Πιστεύω επίσης ότι, κάνοντας  
σωστές εκτιμήσεις επιπτώσεων, διαθέτοντας μια επιτροπή 
ρυθμιστικού ελέγχου που θα τις εξετάζει, θα έχουμε επιτύχει 
ήδη βελτίωση της νομοθεσίας. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να 
εξετάσουμε πολλούς υπάρχοντες κανονισμούς σε πολλούς  
τομείς για να δούμε αν είναι κατάλληλοι για τον σκοπό τους.» 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα 
«Το Σύμφωνο για το Κλίμα θα συνδυάσει πρωτοβουλίες και  
δεσμεύσεις από κοινότητες, επιχειρήσεις και γειτονιές, που θα 
μοιράζονται τις γνώσεις και τα δεδομένα, βοηθώντας και  
εμπνέοντας η μία την άλλη με βέλτιστες πρακτικές και  
συγκεκριμένα αποτελέσματα.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της 

MARGRETHE VESTAGER 
Ορισθείσα Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ευρώπη 
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 

Η ορισθείσα Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
8 Οκτωβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις Επιτροπές 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που 
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων: 

 Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή και 
 Ανταγωνισμός 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Εκτελεστική Αντιπρόεδρος απέστειλε επίσης ορισμένες 
γραπτές ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στην οποία παρέσχε γραπτές απαντήσεις.
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PE 629.837 

Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 
Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον 
της Ευρώπης 
 «Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της 
Ευρώπης που θα βασίζεται σε αυτό που κάνει την Ευρώπη 
ισχυρή: ο ανοικτός χαρακτήρας και η ποικιλομορφία μας. Η 
βιομηχανική στρατηγική πρέπει επομένως να είναι για όλους: 
πρέπει να είναι πράσινη και να βασίζεται στον θεμιτό 
ανταγωνισμό.» 

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια βιομηχανική στρατηγική που να 
μην ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του οικολογικού  
προσανατολισμού της οικονομίας μας και τη μετάβαση σε μια 
ήπειρο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Πρέπει να είναι οι δύο 
πλευρές του ίδιου νομίσματος.» 

«Η ψηφιοποίηση έχει τεράστιες δυνατότητες να βελτιώσει τη 
ζωή μας, αλλά για να απελευθερώσουμε αυτές τις 
δυνατότητες χρειαζόμαστε τους σωστούς κανόνες , 
προκειμένου να εμπνεύσουμε στους πολίτες εμπιστοσύνη 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τους 
πολίτες. Θα πρέπει να σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες μας.» 

«Αν προωθήσουμε την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου  
του τρόπου με τον οποίο οργάνωσής μας, θα μπορούσαμε να 
αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα την τεχνολογία που έχουμε  
ήδη και αυτό θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τον τρόπο με 
τον οποίο καταπολεμούμε την αλλαγή του κλίματος. Μέρος 
αυτού μπορεί να γίνει με ψηφιακά μέσα επειδή θα μπορείτε να 
παρακολουθείτε τους πόρους σε διαφορετικό βαθμό από ό,τι 
μπορούσατε πριν.» 

«Θα συντονίσουμε ολόκληρες αλυσίδες αξίας - πανεπιστήμια, 
προμηθευτές, κατασκευαστές – όλους όσοι βρίσκονται στη 
διαδρομή μέχρι αυτούς που ανακυκλώνουν τις πρώτες ύλες 
που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση.» 

«Αυτή η στρατηγική [...] πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της 
ενιαίας αγοράς.» 

«Μια καλή βιομηχανική στρατηγική καθιστά επίσης την 
Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή.» 

Νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ 
«Αυτό το έργο [σχετικά με τη βιομηχανική στρατηγική] θα 
περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής για την 
υποστήριξη της καρδιάς της ευρωπαϊκής οικονομίας – των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.» 

«Το πρώτο που πρέπει να γίνει, βεβαίως, είναι να 
διασφαλίσουμε ότι μια τέτοια στρατηγική δεν θα είναι μόνο 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι η Ευρώπη δεν έχει μόνο 
μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για τη βιομηχανία. 
Πολλές επιχειρήσεις έχουν υπεργολάβους, έχουν 
περισσότερους από έναν υπεργολάβους, και αυτή είναι η 
σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού ιστού της βιομηχανίας, ότι 
είναι ακριβώς έτσι, οπότε το ίδιο πρέπει να ισχύει για το 
σύνολο της βιομηχανίας.» 

«Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μέσα 
που μπορούν να προβλέπουν χρηματοδότηση. Το επενδυτικό 
σχέδιο Juncker προέβλεπε τη χρηματοδότηση 900 000 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και νομίζω ότι είναι η 

σωστή κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να 
βεβαιωθούμε ότι μπορεί πραγματικά να παρασχεθεί  
χρηματοδότηση και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να 
αναπτυχθούν.» 

Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
«[...] χρειαζόμαστε κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι η 
Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται με ηθικά αποδεκτό 
τρόπο, με σκοπό να στηρίξει τη λήψη αποφάσεων από τους 
ανθρώπους και όχι να την υπονομεύσει. Θα υποβάλω  
προτάσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής προσέγγισης για 
την Τεχνητή Νοημοσύνη εντός των 100 πρώτων ημερών της 
θητείας μου.» 

«Επομένως, έχουμε πράγματι κάτι στο οποίο μπορούμε να 
βασιστούμε, όχι απαραίτητα μόνο για να καλύψουμε τα κενά, 
αλλά και για να το αναπτύξουμε, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, 
την κβαντική υπολογιστική. Όπου διαθέτουμε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, προφανώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. 
Έτσι σας ζητώ και πάλι να μας βοηθήσετε να περάσουμε τον 
προϋπολογισμό, ώστε να μην χάσουμε χρόνο για αυτές τις 
κρίσιμες επενδύσεις.» 

«[...] ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε 
είναι να αναπτύξουμε μια Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορούμε 
να εμπιστευτούμε. Να αναπτύξουμε μια Τεχνητή Νοημοσύνη 
που βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες.» 

 «[...] αυτό το ερώτημα για το πώς να αποφύγουμε τις 
προκαταλήψεις είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα κατά τη 
συζήτηση για το πώς θα καθορίσουμε ένα πλαίσιο που θα μας 
επιτρέψει να εμπιστευτούμε την τεχνολογία.» 

«Και θα έχουμε τα αποτελέσματα [της αξιολόγησης των 
κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την αξιόπιστη 
Τεχνητή Νοημοσύνη] έως τον Δεκέμβριο. Από αυτά θα 
εξαρτηθούν, φυσικά, και οι εργασίες μας [...].» 

«Γιατί, προφανώς, χρειάζεται να γίνουν περισσότερες  
επενδύσεις. Η Ευρώπη βρίσκεται πίσω, θεωρώ, σε τρεις ή 
τέσσερις παράγοντες όσον αφορά τις επενδύσεις στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη [...].» 

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
«[...] πρέπει να ασχοληθούμε με τις ανησυχίες των ανθρώπων 
σχετικά με την τεχνολογία και, στο πλαίσιο αυτό, να 
καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη. Θα διαμορφώσω τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες έτσι ώστε να περιλαμβάνει την 
αναβάθμιση των κανόνων μας περί ευθύνης και ασφάλειας  
στις ψηφιακές πλατφόρμες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. 
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ρυθμίσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο οι εταιρείες συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται  
τα δεδομένα, έτσι ώστε να ωφεληθεί το σύνολο της 
κοινωνίας.» 

 «[...] είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο ό,τι 
έχουμε, διότι δεν έχουμε χρόνο. Είναι σημαντικό να γίνει 
απολογισμός όσον αφορά αυτό που θα αποκαλούσα ψηφιακά 
δικαιώματα των πολιτών – τον ΓΚΠΔ –έτσι ώστε οι εθνικές 
αρχές να μπορέσουν να τα επιβάλλουν πλήρως και ευελπιστώ 
ότι θα έχουμε επίσης ανταπόκριση από την αγορά, έτσι ώστε 
να επιτύχουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ 
κατασκευής [...].» 
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Ψηφιακή φορολογία, ΚΒΦΕ, υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα 
«Δεν τα καταφέραμε στις πρώτες πιέσεις που ασκήθηκαν για 
έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη το ανέλαβαν 
τα ίδια μεμονωμένα. Το θαυμάζω αυτό, γιατί προφανώς είναι 
εξαιρετικό αυτό που κάνουν. Ελπίζω ότι, αρχικά, θα ασκήσει  
την απαραίτητη πίεση και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια 
παγκόσμια λύση, μια παγκόσμια συμφωνία ως προς τον τρόπο 
με τον οποίο γίνεται αυτό. Εάν δεν συμβεί αυτό, νομίζω ότι 
πρέπει να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εάν δεν υπάρξει 
παγκόσμια συμφωνία έως τα τέλη του 2020, προφανώς, 
δεσμευόμαστε να καταρτίσουμε πρόταση.» 

«[...] έχουμε δύο πολύ σημαντικές νομοθετικές πράξεις που  
δεν έχουν εγκριθεί. Η μία είναι η κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών και αυτό είναι σημαντικό επειδή, ακόμα 
και αν αρχίσουμε να μιλάμε για έναν ελάχιστο εταιρικό φόρο, 
αν μπορεί κάποιος να παίξει με τη φορολογική βάση, τότε το 
ελάχιστο επίπεδο του φόρου ίσως να μην σημαίνει τίποτα, 
οπότε χρειαζόμαστε και τα δύο αν θέλουμε να προχωρήσουμε 
σε αυτόν τον τομέα. Το δεύτερο πράγμα που μας λείπει ακόμα 
είναι η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Πρόκειται για 
μια διαδικασία που λειτουργεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Την τελευταία φορά που κοίταξα, εξακολουθούσαμε να 
έχουμε χρηματοπιστωτικό τομέα, οπότε δεν φαίνεται να είναι 
πολύ επιζήμια. Νομίζω ότι κάθε Διευθύνων Σύμβουλος θα 
μπορούσε να ανακοινώσει με υπερηφάνεια τον αριθμό των 
εργαζομένων, των δραστηριοτήτων, του κύκλου εργασιών, 
των κερδών και των φόρων που καταβάλλονται. Και αυτό θα 
μας επιτρέψει επίσης να έχουμε μια εντελώς διαφορετική 
προοπτική για τη φορολογία, και σε ατομικό επίπεδο.» 

«Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματι δυνατότητες χρήσης του 
άρθρου 116. Πλέον έχουμε μια διαδικασία όπου όλα 
προφανώς τα κράτη μέλη καλούνται να συμμετάσχουν, αλλά 
το άρθρο 116 θα μας πει: εάν ένα κράτος μέλος ή ορισμένα 
κράτη μέλη διαθέτουν διατάξεις που είναι επιζήμιες για τον 
ανταγωνισμό, μπορείτε να αρχίσετε διαπραγματεύσεις με το 
εν λόγω κράτος μέλος για να αλλάξει αυτές τις διατάξεις. Αν 
δεν είναι επιτυχείς, μπορείτε να υποβάλετε προτάσεις και  
αυτές οι προτάσεις μπορούν να αποφασιστούν στο πλαίσιο 
της κανονικής ή της συνήθους νομοθετική διαδικασία λήψης  
αποφάσεων και πιστεύω αναμφισβήτητα ότι θα πρέπει να 
αρχίσουμε να διερευνάμε τι θα συνεπαγόταν αυτό. Δεν νομίζω  
ότι είναι δεδομένο ότι θα είναι επιτυχείς, αλλά νομίζω ότι είναι 
σημαντικό να πάρουμε τα διάφορα εργαλεία που μας παρέχει  
η Συνθήκη και να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί.» 

Ανταγωνισμός 
Επιβολή της ενίσχυσης του ανταγωνισμού 
«Οι αγορές κινούνται γρήγορα, η νομοθεσία κινείται με τον 
τρόπο που κινείται η νομοθεσία. Προφανώς υπάρχει εδώ μια 
εγγενής ασυμμετρία σε κάποιον βαθμό. Υπάρχει ένα όριο ως 
προς το πόσο γρήγορα μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός  
επιβολής της νομοθεσίας, διότι δεν θα κάνουμε ποτέ 
συμβιβασμούς ως προς την τήρηση της νομιμότητας. Από την 
άλλη πλευρά, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εργαστούμε  
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, έχουμε  
αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτό που ονομάζουμε προσωρινά μέτρα, 
με βάση τα οποία λέμε σε μια επιχείρηση: πρέπει να 
σταματήσετε αυτό που κάνετε επειδή θεωρούμε ότι βλάπτετε 

τον ανταγωνισμό και αφού σταματήσετε, θα αναλύσουμε , 
φυσικά, έπειτα όλα τα περιστατικά για να αποδείξουμε τη 
ζημιά που έχει γίνει. Αυτό το εγχείρημα είναι, βέβαια, το πρώτο 
που γίνεται εδώ και 20 χρόνια, αλλά νομίζω ότι 
αντικατοπτρίζει καλά το γεγονός ότι θεωρούμε πολύ υψηλή 
προτεραιότητα να επισπεύσουμε τις ενέργειές μας.» 

«Σχετικά με το ζήτημα της διάλυσης των εταιρειών, είναι ένα 
εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας: μπορεί να γίνει. Το 
θέμα είναι ότι οφείλω να χρησιμοποιήσω το λιγότερο επαχθές 
εργαλείο για να αποκαταστήσω τον θεμιτό ανταγωνισμό και  
δεδομένου ότι είναι πολύ σοβαρό το να διαλυθεί μια εταιρεία, 
προφανώς οφείλω να δοκιμάσω οτιδήποτε άλλο μπορεί να 
αποτελεί καλό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.» 

Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρώπης 
«Οι καιροί αυτοί είναι δύσκολοι και είναι επίσης δύσκολοι από 
την άποψη της επιβολής του ανταγωνισμού, επειδή οι αγορές  
αλλάζουν γρήγορα και έρχονται ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές  
στο μέλλον. Η ανθρώπινη φύση, βασικά κίνητρα της οποίας 
είναι η απληστία και ο φόβος, δεν αλλάζει όμως. Επομένως, οι 
αρχές που καθοδηγούν τους κανόνες ανταγωνισμού μας είναι 
τόσο επίκαιρες σήμερα όσο και όταν υπεγράφη η Συνθήκη της 
Ρώμης εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Πρέπει όμως να 
διασφαλίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε αυτές 
τις αρχές είναι κατάλληλος για έναν κόσμο που αλλάζει  
γρήγορα. Συνεπώς, θα προχωρήσω στην επανεξέταση των 
κανόνων μας για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, τις 
συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις που ξεκινήσαμε. Σε 
αυτή τη διαδικασία, θα μας καθοδηγήσουν και θα μας 
βοηθήσουν οι γνώσεις που αποκτήσαμε εξετάζοντας πώς η 
ψηφιοποίηση επηρεάζει τον ανταγωνισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης έκθεσης τριών 
ειδικών συμβούλων, τις οποίες παρουσίασαν στις αρχές του 
τρέχοντος έτους.» 

«[...] ξεκινήσαμε έναν πλήρη πρώτο έλεγχο καταλληλότητας  
και τελικά μια επανεξέταση ενός τεράστιου αριθμού των 
οδηγιών μας. Σε ένα πράγμα προπορευόμαστε σε αυτό το 
πρόγραμμα, και αυτό είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, το ΣΕΔΕ. Ο λόγος είναι επειδή 
θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει η νέα περίοδος  
εμπορίας. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα αρχίσουμε  
μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το θέμα αυτό σε 
σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.» 

«[...] θα συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα ανοικτές υποθέσεις και  
μόλις ζητήσαμε από όλα τα κράτη μέλη να μας δώσουν μια 
κατάσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιού ν 
τις φορολογικές αποφάσεις για να ενημερώσουμε όλο το 
υλικό που έχουμε από τότε που το κάναμε για τελευταία φορά 
πριν από μερικά χρόνια.» 

Βιομηχανική στρατηγική 
«[...] εδώ έχουμε μια διπλή πρόκληση: αφενός, να 
εξασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά 
μας, ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι πελάτες και οι 
καταναλωτές και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας όταν έρχονται αντιμέτωπες με 
αθέμιτο ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης.»
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«Η αγορά των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη αντιστοιχεί 
στο 14-15 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ανέρχεται στα 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα 2 με 12 μηδενικά σε ευρώ. 
Είναι πολλά χρήματα. Καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν και  
να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά εμάς δεν μας καλεί κανείς. Και 
στα μέρη μου, αν κάποιος δεν σου ανταποδίδει την 
πρόσκληση, τότε σταματάς να τον καλείς και εσύ.» 

Ξένη κρατική ιδιοκτησία και επιδοτήσεις 
«Προφανώς, οι επενδυτές είναι για εμάς ευπρόσδεκτοι, αλλά 
πρέπει να έρθουν εδώ για επιχειρηματικούς λόγους. Ένα από 
τα ερωτήματα που παραμένει ανοικτό είναι βέβαια να 
διασφαλίσουμε ότι αν μια κρατική εταιρεία από το εξωτερικό 
αγοράσει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, δεν θα εισέλθει στην 
Ευρώπη ξένη κρατική βοήθεια η οποία θα υπονομεύσει τους 
ίσους όρους ανταγωνισμού που ισχύουν εδώ. Για το θέμα 
αυτό, συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας που  
ασχολούνται με το εμπόριο και την ενιαία αγορά, προκειμένου  
να αποκτήσουμε ένα λειτουργικό εργαλείο, διότι δυστυχώς 
δεν έχουμε ακόμη ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά είναι θέμα 
υψηλής προτεραιότητας.» 

Διαχείριση διπλού χαρτοφυλακίου 
«[...] η ανεξαρτησία στην επιβολή του νόμου είναι 
αδιαπραγμάτευτη, διότι στηρίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία 
της υπόθεσης, στα γεγονότα, στη νομολογία, όχι σε ποια χώρα 
βρισκόμαστε, όχι στο μέγεθος ή σε οτιδήποτε άλλο.» 

«[...] έχουμε τις ανεξάρτητες συμβουλές του επικεφαλής  
οικονομολόγου μας και έχουμε τις συμβουλές της Νομικής  
Υπηρεσίας.» 

«Είμαι ακόμα υπεύθυνος απέναντι στους συναδέλφους μου. 
Όταν έχουμε μια σημαντική απόφαση, προφανώς προέρχεται  
από το Σώμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει στο Σώμα 
διεξοδικός διάλογος για τις αποφάσεις περί ανταγωνισμού, 
αλλά προφανώς ακολουθούμε τις προβλεπόμενες  
διαδικασίες. Διανύουμε τα διάφορα στάδια της εβδομαδιαίας  
συνόδου των επικεφαλής των γραφείων προτού φτάσουμε  
εκεί, έτσι ώστε να είναι πραγματικά συλλογικές αποφάσεις, 
γιατί έτσι υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει.» 

«[...] Νομίζω ότι θα έχω ένα πολύ εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο. 
Αλλά οι νομοθετικές προτάσεις θα διατυπωθούν μαζί με τους 
συναδέλφους μου. Θα διατυπωθούν μαζί με τον συνάδελφό 
μου από τις ενιαίες αγορές, τις εσωτερικές υποθέσεις. Δεν θα 
τις διατυπώσω μόνη μου. Θα συνεργαστώ μαζί τους, πράγματι, 
αλλά όσον αφορά τις μεμονωμένες προτάσεις, αυτές θα τις 
διατυπώσουν οι συνάδελφοί μου.» 

 «Ελπίζω επίσης να δείξετε κατανόηση, αν επανέλθω και σας 
ρωτήσω, τι πιστεύετε; Επειδή για κάποιες από αυτές τις 
ερωτήσεις, δεν υπάρχει εκ των προτέρων απάντηση. Θα 
ζητήσω τη γνώμη σας, όπως θα ζητήσω και τη γνώμη των 
ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας.» 

«[...] Θα συνεχίσω αυτόν τον ανοικτό και συνεργατικό τρόπο 
επικοινωνίας με [το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] σε κάθε βήμα 
της νομοθετικής διαδικασίας.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

VALDIS DOMBROVSKIS 
Ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Μια οικονομία προς όφελος των ανθρώπων 

Ο ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
8 Οκτωβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής (ECON) και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, 
ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το 
χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης αποστολής που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, 
εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων: 

 Μια οικονομία προς όφελος των ανθρώπων· 
 Οικονομική διακυβέρνηση· και 
 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και Ένωση Κεφαλαιαγορών. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος απέστειλε επίσης ορισμένες 
γραπτές ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στην οποία παρέσχε γραπτές απαντήσεις.
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Μια οικονομία προς όφελος των ανθρώπων  

Στόχοι 

«[...] θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μια συνεκτική και βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θέλουμε να δούμε έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ της 
οικονομικής ανάπτυξης, των κοινωνικών ανησυχιών και της 
βιωσιμότητας. Είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόμαστε την 
οικονομική ανάπτυξη αυτή καθαυτή, αλλά για χάρη της 
ευημερίας του λαού.» 

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων - 
σχέδιο δράσης 

«Θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ.» 

«Γι’ αυτό, επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένες  
συγκεκριμένες προτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. [...] μια 
νομική πρωτοβουλία σχετικά με τους δίκαιους κατώτατους 
μισθούς, η οποία αναλήφθηκε μάλιστα τις πρώτες 100 ημέρες 
της θητείας: ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά· ενισχυμένη 
εγγύηση για τη νεολαία· ευρωπαϊκό σύστημα [αντ-
]ασφαλίσεως παροχών ανεργίας [...]· επικαιροποιημένη 
ημερήσια διάταξη για τις δεξιότητες· βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας για τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα [...] καθώς 
και νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη δεσμευτική 
μισθολογική διαφάνεια.» 

Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου  

«[...] σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον 
κοινωνικό διάλογο.» 

«Είμαστε βέβαια ανοικτοί να συζητήσουμε πιθανές 
νομοθετικές τροποποιήσεις στο θέμα αυτό, αλλά [...] οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ήδη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
[...].» 

«[...] συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, διαβουλεύσεις για 
βασικές προτάσεις πολιτικής [...], στήριξη για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και θα συνεχίσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις.» 

«[...] δίναμε πάντοτε μεγάλη έμφαση στο ότι θέλουμε να 
σεβόμαστε τα μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
διάφορα κράτη μέλη, ειδικά όταν αυτά τα μοντέλα 
λειτουργούν πολύ καλά, όπως στις σκανδιναβικές χώρες. [...]  
αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή μας και θα συνεχίσει να είναι 
και στο μέλλον.» 

«Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και  
τη λειτουργία του διατομεακού και τομεακού-κοινωνικού  
διαλόγου [...].» 

«[...] σκοπεύουμε να συνεργαστούμε στενά με την ευρωπαϊκή 
επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τις κατασκευές.» 

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης  

«[...] αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι [...] οι 
άνθρωποι, ακόμη και στην ψηφιακή οικονομία και τις 
πλατφόρμες [...] συμβάλλουν στα κοινωνικά συστήματα και  
καλύπτονται από τα κοινωνικά συστήματα.» 

«[Όσον αφορά] [...] τη δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων 
σε διασυνοριακές περιπτώσεις [...], αυτό είναι ένα δικαίωμα 

που θα πρέπει να διατίθεται στους διακινούμενους  
εργαζόμενους. Έτσι είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για να 
βελτιώσουμε την κατάσταση στην πράξη.» 

Καταπολέμηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες  

«[...] θα συνεχίσουμε να προωθούμε το επαρκές εισόδημα και  
την εισοδηματική στήριξη [...] σε όσους έχουν ανάγκη. [...]  
υπάρχει η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να την εφαρμόζει αυστηρά.»  

«Όσον αφορά το φύλο, θα υπάρξει ειδική στρατηγική, μεταξύ 
άλλων, εξετάζοντας, για παράδειγμα, την πρόσβαση των 
γυναικών στις αγορές εργασίας, καθώς και τη μισθολογική 
διαφορά.» 

«[...] η περαιτέρω στήριξη των ατόμων με αναπηρίες είναι 
επίσης κάτι που θα βρίσκεται στην ατζέντα της Επιτροπής.» 

Φορολογική δικαιοσύνη 

«[...] δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς φορολογική 
δικαιοσύνη.» 

"Θα διατηρήσω την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην 
ατζέντα μου [...]. Οι πολυεθνικές πρέπει να φορολογούνται  
αποτελεσματικά, έτσι ώστε οι πολίτες μας και οι ΜΜΕ να μην 
υφίστανται αδικαιολόγητη φορολογική επιβάρυνση.» 

Στήριξη για τον πράσινο και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

«Ο στόχος μου [...] θα είναι η χρήση δημοσιονομικών, 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών για την 
υποστήριξη του πράσινου και του ψηφιακού  
μετασχηματισμού.» 

«Ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να 
επιτύχει μόνο εάν θεωρηθεί κοινωνικά δίκαιος. [...] Στόχος μου 
[...] είναι να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικές μας πολιτικές θα 
εξελιχθούν ώστε να συνοδεύουν αυτούς τους 
μετασχηματισμούς.» 

«Αυτό το [ψηφιακό χάσμα] αποτελεί σημαντικό μέρος της 
ατζέντας των δεξιοτήτων μας, διότι για να εξοπλίσουμε τους 
ανθρώπους για την ψηφιακή εποχή, χρειαζόμαστε προφανώς  
ψηφιακές δεξιότητες και υπάρχει σαφώς έλλειψη.» 

«[...] θα βοηθήσουμε στην παροχή στήριξης στους ανθρώπους  
και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τον 
πράσινο μετασχηματισμό μέσω ενός νέου Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης.» 

«[...] θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
[...] για να δούμε ποια πρόσθετα στοιχεία χρειάζονται και πώς 
μπορούν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο του ΠΔΠ – για 
παράδειγμα το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.» 

Βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη 

«[...] θα υπάρχουν πολλοί άξονες εργασίας. Ο πρώτος, λοιπόν, 
είναι ο χρηματοοικονομικός άξονας εργασίας: στήριξη από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για την 
προσέλκυση επενδύσεων και επίσης συμβουλευτική 
υποστήριξη για τη δημιουργία μιας δεξαμενής επιλέξιμων 
έργων. Επειδή δεν χρειάζεται μόνο να κινητοποιήσουμε  
χρήματα, χρειάζονται επίσης έργα καλής ποιότητας που θα 
επιτρέψουν πραγματικά τη βιώσιμη μετάβαση.» 
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«[...] ο στόχος είναι να κινητοποιήσουμε ένα τρισεκατομμύριο 
ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις με την αξιοποίηση των 
ιδιωτικών πόρων μέσω του προγράμματος InvestEU, μέσω της 
ΕΤΕπ, όπου, όπως γνωρίζετε, σκοπεύουμε να προωθήσουμε 
αυτόν τον στόχο για τη χρηματοδότηση του κλίματος από το 
25 % στο 50 %. Αυτό θα γίνει με νέα κονδύλια και μέσω άλλων 
συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.» 

«[...] όταν αναφέρθηκα στους στόχους για τα δάνεια της ΕΤΕπ, 
πρόκειται για νέα κονδύλια για λόγους σύγκρισης με την 
υφιστάμενη κατάσταση που ανέρχονται σε πολλές δεκάδες  
δισεκατομμύρια ευρώ.» 

«Θα ενθαρρύνουμε επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν έως 
και το 5 % των κεφαλαίων τους στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο θα μας 
επιτρέψει και πάλι να αξιοποιήσουμε σημαντικά ποσά από τα 
νέα κονδύλια.» 

Η ΕΤΕπ ως κλιματική τράπεζα 

«[...] το σημαντικότερο μέρος της μετατροπής της ΕΤΕπ σε 
κλιματική τράπεζα είναι η αύξηση του ποσοστού της 
χρηματοδότησής της που διατίθεται για το κλίμα από το 
υφιστάμενο 25 % στο 50 % [έως το 2025]. Αυτό είναι επομένως  
ένα πρώτο σημαντικό βήμα και η σταδιακή κατάργηση της 
χρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής.» 

«Όσον αφορά τις εκτιμήσεις, αναφέρατε το ποσό των 50 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Λοιπόν, με επιπλέον 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, μπορείτε κανονικά να 
χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον τα δύο τρίτα που προέρχονται  
και από τους εταίρους του έργου, δηλαδή τουλάχιστον 45 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επομένως, εφόσον μιλάμε για 
ένα χρονικό διάστημα 10 ετών, θα έχουμε φτάσει ήδη στα 450 
[δισεκατομμύρια ευρώ].» 

Οικονομική διακυβέρνηση  

Επαναπροσδιορισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο. Οι κοινωνικές παράμετροι αντιπροσωπεύουν ήδη 
σχεδόν το ήμισυ των συστάσεων ανά χώρα μας. Σκοπεύω να 
διατηρήσω αυτή την εστίαση στη μελλοντική μας οικονομική 
διακυβέρνηση. Επίσης, θα ενσωματώσουμε τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στους στόχους του Εξαμήνου  
για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς.» 

«Θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η πρόοδος προς την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων 
εντός του Εξαμήνου. Θα προωθήσουμε επίσης συστημικές 
παραμέτρους στις πολιτικές που αφορούν την πράσινη 
μετάβαση, όπως οι πράσινες επενδύσεις, η κυκλική οικονομία, 
η αποδοτικότητα των πόρων και η δίκαιη μετάβαση σε όλους 
τους τομείς πολιτικής.» 

«[...] θα αξιολογήσουμε τον τρόπο ενσωμάτωσης της 
βιωσιμότητας στη διαδικασία μακροοικονομικώ ν 
ανισορροπιών, αλλά έχουμε επίσης δεσμευτικούς στόχους 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα, π.χ. στόχους μείωσης των 
εκπομπών σε άλλες πολιτικές, όπως στην Ενεργειακή Ένωση, 
και θα εδραιώσουμε τις δεσμεύσεις μας για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας του Παρισιού.» 

Απλούστευση του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης 

«[...] θα εργαστούμε βάσει της έκθεσης του Ευρωπαϊκού  
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η οποία παρουσιάζει ορισμένες  
ιδέες για την απλούστευση των κανόνων του Συμφώνου  
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να απλουστευτεί η 
εφαρμογή και η επεξήγησή τους στο ευρύτερο κοινό, διότι επί 
του παρόντος οι κανόνες είναι, όπως γνωρίζουμε, πολύ  
περίπλοκοι.» 

«[...] σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, 
μπορούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε τις εργασίες του 
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με τη 
συγκριτική αξιολόγηση των δαπανών σε σχέση με το χρέος 
και, όπως το έχω θέσει, έναν περιορισμένο χρυσό κανόνα», ως 
βάση για τις εκτιμήσεις μας. Θα είναι βεβαίως σημαντικό να 
καλλιεργήσουμε μια ευρεία συναίνεση, ώστε να 
συμφωνήσουμε στον τρόπο προσαρμογής και απλούστευσης  
των δημοσιονομικών κανόνων μας.» 

«[Όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές σε σχέση με την ευελιξία 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης], νομίζω ότι, ως 
γενική αρχή στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποφεύγουμε να 
χαράσσουμε υπερβολικά πολλές κόκκινες γραμμές, αλλά να 
λειτουργούμε με πνεύμα συμβιβασμού. Έτσι λειτουργεί η ΕΕ.» 

Ευρωπαϊκή λειτουργία σταθεροποίησης  

«[...] καταθέσαμε δύο προτάσεις. Η μία είναι το πρόγραμμα 
στήριξης της μεταρρύθμισης, βάσει του οποίου συζητούμε  
τώρα ένα δημοσιονομικό μέσο για την ανταγωνιστικότητα και  
τη σύγκλιση. [...] Και η άλλη πρόταση αφορούσε τη λειτουργία 
σταθεροποίησης: παρουσιάσαμε συγκεκριμένη πρόταση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή λειτουργία σταθεροποίησης των 
επενδύσεων [...]. Τώρα εξετάζουμε σε ποιον βαθμό μπορούμε 
να επιτύχουμε συνέργεια με [...] την πρόταση για τη λειτουργία 
σταθεροποίησης και ένα ευρωπαϊκό σύστημα [αντ-
]ασφαλίσεως ανεργίας.» 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και Ένωση 
Κεφαλαιαγορών 

Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης 

«[...] η οριστικοποίηση της τραπεζικής ένωσης θα κατέχει 
εξέχουσα θέση στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» 

«Από την πλευρά της Επιτροπής [...], θα συνεχίσουμε να 
εξετάζουμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σημερινό 
αδιέξοδο ή την πολύ αργή πρόοδο που σημειώνεται στο EDIS 
[ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων], αλλά και, μέχρι 
στιγμής, όπως πρέπει να αναφέρουμε, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. [...] Θα είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε τη 
διαδικασία αυτή, θέτοντας, αν χρειαστεί, νέα στοιχεία στο 
τραπέζι για να διευκολύνουμε τις συζητήσεις.» 

«[...] πρέπει να βρούμε λύση στο ζήτημα της ρευστότητας στο 
ψήφισμα, συνεπώς θα συνεργαστούμε επίσης με τα κράτη 
μέλη και την ΕΚΤ για αυτό το θέμα.» 

«Σχετικά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιουσιακού  
στοιχείου, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει υποβάλει  
νομοθετική πρόταση σχετικά με τους τίτλους που  
υποστηρίζονται από κρατικά ομόλογα. Δυστυχώς, το 



 IPOL EXPO | Θεματικά Τμήματα, Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης 

 

Συμβούλιο δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, 
επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να 
προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε αυτή τη συζήτηση.» 

Χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και κρυπτογραφικά 
στοιχεία ενεργητικού (crypto-assets) 

«Θα παρουσιάσω μια νέα στρατηγική για την Ευρώπη, ώστε να 
αποκομίσουμε όσο τον δυνατόν περισσότερα από τη 
χρηματοοικονομική τεχνολογία και να ανταγωνιστούμε  
παγκοσμίως.» 
«[...] πρέπει να αντιμετωπίσουμε κινδύνους όπως ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι απειλές 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για παράδειγμα, η 
Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση για τα 
κρυπτογραφικά στοιχεία ενεργητικού, όπως το Libra. 
Προτίθεμαι να προτείνω νέα νομοθεσία σχετικά με αυτό το 
θέμα.» 

«[...] θα πρέπει να ρυθμίσουμε το Libra ώστε να το 
εποπτεύουμε σε επίπεδο ΕΕ, τόσο από την άποψη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσο και της προστασίας  
των επενδυτών [...].» 

Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 

«Η νέα Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο ταμείο για να βοηθήσει  
τις ΜΜΕ να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Μαζί με τους 
συναδέλφους μου, θα προτείνω μια στρατηγική για να 
βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που  
σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση και  
την αλλαγή των προτύπων εμπορικών συναλλαγών.» 

«Μια συγκεκριμένη νέα πρωτοβουλία, την οποία σκοπεύουμε  
να προτείνουμε [...], είναι επομένως ένα ειδικό δημόσιο και  
ιδιωτικό ταμείο για την υποστήριξη των αρχικών δημόσιων 
προσφορών των ΜΜΕ [...] και πρέπει φυσικά να εξετάσουμε 
τις συνθήκες και το κόστος της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
συμβατικές κεφαλαιαγορές.» 

Νέα στρατηγική για την πράσινη χρηματοδότηση 

«[...] θα συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι στον τομέα της 
βιώσιμης οικονομίας, το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί μέρος  
της πράσινης μετάβασής μας, ως το ρυθμιστικό της σκέλος.» 

«Η ταξινομία θα αποτελέσει τη βάση για πολλές άλλες δράσεις, 
όπως η ανάπτυξη προτύπων για τα πράσινα ομόλογα, τα 
οικολογικά σήματα και πολλά άλλα στοιχεία. [...] θα 
επεκτείνουμε την ταξινομία και σε άλλους τομείς.»  
«[Σχετικά με] τη δημιουργία ενός προτύπου πράσινων 
ομολόγων της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε 

κάθε τύπο εισηγμένων και μη εισηγμένων ευρωπαϊκών και  
διεθνών εκδοτών[,] θα στηρίξω αυτό το έργο και θα το 
προωθήσω στο πλαίσιο της επόμενης Επιτροπής.»  

«Όσον αφορά τη διαφάνεια, οι εκδότες θα πρέπει να παρέχουν 
λεπτομέρειες για όλες τις προτεινόμενες χρήσεις των εσόδων 
και της στρατηγικής και των διαδικασιών των πράσινων 
ομολόγων των εκδοτών.» 

«Θα δημοσιεύσουμε σύντομα έναν έλεγχο καταλληλότητας  
για την υποβολή εκθέσεων από εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης της οδηγίας για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και  
[...] σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να 
εξορθολογίσουμε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.» 

«Επίσης, επεξεργαζόμαστε τώρα μέτρα που στοχεύουν σε πιο 
βιώσιμους και σφαιρικούς δημοσιονομικούς παράγοντες και  
αριθμητικά δεδομένα, ώστε να επανεξετάσουμε επίσης τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και τους σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση κινδύνους στα καθήκοντα των διαχειριστών 
στοιχείων ενεργητικού και των θεσμικών επενδυτών [...].» 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες 

«[...] οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
εφαρμόζονται άνισα σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς λειτουργεί το πλαίσιό μας. Και, 
στο πλαίσιο αυτό, η ανάθεση ορισμένων καθηκόντων για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  
δραστηριότητες και τον συντονισμό τους σε ένα όργανο της 
Ένωσης έχει πολλά πλεονεκτήματα.»  

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης του 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ: ανταλλαγή πληροφοριών, χρήση 
βέλτιστων πρακτικών αλλά, στην περίπτωση μη συνεργατικών 
προσεγγίσεων, οι αρχές [της ΕΕ] πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να ενεργούν άμεσα.» 

Προληπτική εποπτεία στον τραπεζικό τοµέα 

«[...] κατά την εφαρμογή της ολοκλήρωσης της Βασιλείας ΙΙΙ, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. [...]  
θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον συντελεστή 
υποστήριξης των ΜΜΕ.»  

«Όπως είπε η Επιτροπή της Βασιλείας, η ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας της Βασιλείας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
σημαντική συνολική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.» 
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EL 

 

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/Ορισθείς Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
 

 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/ορισθείς Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell, εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2019 
για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που 
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60709/giozep-mporel-ispania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62426/20190927RES62426.pdf
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PE 629.837 

Πιο στρατηγική, πιο ισχυρή και πιο ενωμένη 
Ευρώπη στον κόσμο 
«Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις εθνικές κυριαρχίες μας για 
να πολλαπλασιάσουμε την ισχύ των μεμονωμένων κρατών 
μελών [...]. [...] χρειαζόμαστε μια πραγματικά ολοκληρωμένη 
εξωτερική πολιτική που να συνδυάζει την εξουσία των κρατών 
μελών, ενεργώντας από κοινού στο Συμβούλιο, με όλες τις 
πολιτικές που διαχειρίζεται η Επιτροπή και με τη δημοκρατική 
νομιμότητα αυτού του Σώματος.» 

«Αν διοριστώ, ο πυρήνας του έργου μου, ως Αντιπρόεδρος και  
Ύπατος Εκπρόσωπος, θα είναι η γεφύρωση της εξωτερικής 
πολιτικής των κρατών μελών με την εξωτερική δράση της 
Επιτροπής.»  

«[...] για να είμαστε γεωπολιτικά ορθοί, χρειαζόμαστε ενότητα, 
πολλή περισσότερη από ό,τι έχουμε. Θα συνεργαστώ με όλα 
τα κράτη μέλη, τόσο μεγάλα όσο και μικρά, για την επίτευξη 
αυτής της ενότητας.» 

«[...] το σύστημα της ΕΕ πρέπει να είναι πιο κατάλληλο για τον 
σκοπό αυτό, ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη ενεργειών και  
η γραφειοκρατική ρουτίνα, παράγοντας μια ισχυρότερη και  
βαθύτερη στρατηγική ανάλυση. Νομίζω ότι δεν το κάνουμε  
αυτό αρκετά. Πρέπει να ανακτήσουμε μια αίσθηση 
πρωτοβουλίας και δράσης. Μπορείτε να ρωτήσετε, μπορείτε 
να περιμένετε, μπορείτε να ελπίζετε να πάρετε κάτι από εμένα 
ακριβώς γι’ αυτό, για να ανακτήσετε μια αίσθηση 
πρωτοβουλίας και δράσης.» 

Λήψη αποφάσεων με ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό 
τρόπο  
«Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων είναι ένα όργανο λήψης αποφάσεων που πρέπει  
αφενός να δίνει έμφαση στη συζήτηση προσανατολισμού , 
αλλά είναι προτιμότερο να φτάσουμε σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και κοινές ενέργειες. Είμαι μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι καθήκον μου να πάω στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να θέσω εκεί τα πιο σημαντικά 
θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι εξαιρετικό προνόμιο 
να μπορώ να το κάνω αυτό και είμαι πρόθυμος να το κάνω.» 

«[...] ο ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου είναι να ενεργεί όχι 
μόνο ως διαμεσολαβητής [...] αλλά να υιοθετεί προορατική 
στάση ώστε να εξαλείψει τις διαφορές που υπάρχουν 
αναπόφευκτα μεταξύ μας. [...] Ως εκ τούτου, θα υπερβούμε τον 
ελάχιστο κοινό παρονομαστή. [...]»  

«Θα αναλάβω τον κίνδυνο να μην δεχτεί το Συμβούλιο τις 
προτάσεις μου. Θα αναλάβω τον κίνδυνο να είμαι μειοψηφία 
μπροστά στους συναδέλφους μου. Θα προσπαθήσω, για 
παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιούμε τις 
διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης, ούτως ώστε να μην 
χρειάζεται πάντοτε να συμφωνούμε εκατό τοις εκατό. Όσον 
αφορά τις κυρώσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
αποστολές ΕΠΑΑ, ίσως δεν χρειαζόμαστε ομοφωνία, διότι η 
Συνθήκη [...] μας το επιτρέπει αυτό. [...]»  

«[...] Ας αρχίσουμε χρησιμοποιώντας την ειδική πλειοψηφία 
στις κυρώσεις, στην περίπτωση της Ρωσίας, για να 
αποφύγουμε την ανάγκη ομοφωνίας, στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στις ειρηνευτικές αποστολές. Στη συνέχεια, 
μπορούμε να προχωρήσουμε, εάν κατορθώσουμε να 

οικοδομήσουμε αυτή τη στρατηγική κοινή κουλτούρα, στο να 
συμφωνήσουμε για αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την 
κυριαρχία. [...] Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε βήμα προς  
βήμα, αλλά ο τελικός σκοπός είναι να ληφθούν αποφάσεις με 
ειδική πλειοψηφία όταν έρθει η ώρα.» 

Εξασφάλιση καλύτερης σύνδεσης των εσωτερικών και 
εξωτερικών πτυχών των πολιτικών μας 
«[...] χρειαζόμαστε συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
πολιτικών και έχουμε τα μέσα για να εφαρμόσουμε πολιτικές 
ισχύος. Αποτελεί πρόκληση για εμάς να τα χρησιμοποιήσουμε  
όλα στην υπηρεσία μίας στρατηγικής.» 

«Πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής είναι ο διαχωρισμός της σε 
στεγανά, που απορρέει από την ίδια τη θεσμική της δομή: η 
Επιτροπή έχει ορισμένες αρμοδιότητες, το Συμβούλιο έχει 
άλλες... Ωστόσο, στον κόσμο στον οποίο ζούμε [...] πρέπει να 
συγκεντρώσουμε όλες τις δυνατότητές μας.» 

«Το άρθρο 18 της Συνθήκης μου παρέχει ρητά το καθήκον να 
συντονίζω την εξωτερική δράση της Επιτροπής. Είναι άλλο 
πράγμα οι εξωτερικές (πλήρως εξωτερικές) πολιτικές και άλλο 
οι εσωτερικές πολιτικές που έχουν εξωτερική διάσταση. Και 
γι΄αυτές θα πρέπει ασφαλώς να συνεργαστώ με τον 
Πρόεδρο.» 

Σχετικά με την ΕΥΕΔ 
«[...] Η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους ακρογωνιαίους  
λίθους των ευρωπαϊκών πολιτικών. [...] Η ισότητα των φύλων 
στην εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει μόνο ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στις ανώτερες θέσεις. Πρέπει να το 
επιτύχουμε αυτό. [...] Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι θα είναι 
αδύνατο να φτάσουμε στο 50 % [έως το 2024]. [...] Ένας καλός  
στόχος, για τον οποίο πρέπει να πασχίσουμε, είναι περίπου το 
40 %. Να θυμάστε ότι το ένα τρίτο των θέσεων της Υπηρεσίας  
Εξωτερικής Δράσης παρέχεται από το εθνικό διπλωματικό 
σώμα και πρέπει επίσης να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις 
σχετικά με τον αριθμό των γυναικών, επομένως υπάρχει  
σήμερα ένα είδος σύγκρουσης για τον σπάνιο αυτό πόρο, τις 
γυναίκες με υψηλά προσόντα στο διπλωματικό σώμα.»  

«Πρέπει να εισαγάγουμε το φύλο ως αξία στις διπλωματικές 
και στρατιωτικές δραστηριότητες.» 

«Το θεσμικό σύστημα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και  
της Επιτροπής είναι, κατά την άποψή μου - και δεν αποτελεί 
κριτική για κανέναν - ελαφρύ από άποψη πολιτικής και βαρύ  
από άποψη διαδικασιών. Νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε  
την παροχή πραγματικής προστιθέμενης αξίας σε ό,τι 
χρειάζονται και θέλουν τα κράτη μέλη.» 

Σχετικά με τις σχέσεις με τα κράτη μέλη 
«Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ  
τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Δεν μπορώ να βρίσκομαι παντού, 
αλλά υπάρχουν 28 – και μάλλον σύντομα 27 – Υπουργοί  
Εξωτερικών που μπορούν να βοηθήσουν, οι οποίοι μπορεί να 
αναλάβουν να ρωτούν, να συζητούν και να ταξιδεύουν ως 
κυρίως αρμόδιοι για συγκεκριμένα θέματα τα οποία οι χώρες 
τους γνωρίζουν πολύ καλύτερα από άλλες. Αυτή η καινοτομία 
μπορεί να ενισχύσει την ανάληψη ευθύνης από τα κράτη μέλη 
για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.» 
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Σχετικά με τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
«Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο [...]  
Διαμορφώνετε πολιτική. Διαμορφώνετε την εξωτερική 
πολιτική της Ένωσης, όσο περισσότερο ακούγεστε τόσο πιο 
κατανοητοί γίνεστε. [...] Στο σημείο αυτό αναλαμβάνω τη 
δέσμευση να συνεχίσω τη θετική δυναμική μετά τη δήλωση 
σχετικά με την πολιτική λογοδοσία από το 2010 και αυτό 
συνεπάγεται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, στην 
Ολομέλεια, στην επιτροπή και στην ειδική επιτροπή, για να 
σας εξηγήσω τα πιο ευαίσθητα στοιχεία της εξωτερικής 
πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας.»  

«Δεσμεύομαι επίσης να εξηγήσω στους βουλευτές όλα τα 
επίπεδα των διαπραγματεύσεων των διεθνών συμφωνιών, 
διότι αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης της Ένωσης να 
διεξάγουν τουλάχιστον πέντε φορές ετησίως κοινές 
διαβουλεύσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού  
της ΚΕΠΠΑ, να αρχίζουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις που  
βρίσκονται σε αδιέξοδο, την ανταλλαγή πληροφοριώ ν 
σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, σύμφωνα με το άρθρο 40 
της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας  
από το 2016.» 

«Θα χαρώ να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, διότι είμαι πεπεισμένος για τις δυνατότητες της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι 
τα ψηφίσματά σας, η διαμεσολάβηση και οι αποστολές  
παρατήρησης εκλογών έχουν θεμελιώδη ρόλο στον 
καθορισμό μιας αξιόπιστης ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής.» 

Ασφάλεια και άμυνα  
«Η ισχύς μας έγκειται στην ικανότητά μας να συνδέουμε τη 
διπλωματία, τη διαμεσολάβηση, τη διαχείριση κρίσεων και τις 
εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας [...].»  

Η άμυνα αποτελεί μέρος της ασφάλειάς μας και μερικές φορές  
οι απειλές ξεκινούν πολύ μακριά από τα σύνορά μας. 
Πρόσφατα θεσπίσαμε μέσα για την ανάπτυξη πιο 
αξιοποιήσιμων ικανοτήτων στον τοµέα της άμυνας. Πρέπει να 
πάμε ένα βήμα παρακάτω.»  

«[...] μας λείπει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα. Έχουμε  
σημειώσει πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση, σε πολιτικό 
επίπεδο με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PECSO), σε 
βιομηχανικό επίπεδο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο με τις αποστολές. Έχουμε σημειώσει 
πρόοδο σε αυτούς τους τρεις τομείς. Δεν αρκεί αυτό.» 

«[...] Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος 
της συλλογικής μας συμμαχίας, της συλλογικής μας άμυνας. 
Με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας, θα ενισχύσουμε  
την Ατλαντική Συμμαχία και προσδίδοντας μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ΝΑΤΟ θα συμβάλουμε σε μια πιο 
ισορροπημένη διατλαντική σχέση.» 

«[...] Το άρθρο [42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας] πρέπει να 
τεθεί σε λειτουργία [...] Το άρθρο αυτό, καθώς και το άλλο 
άρθρο — νομίζω το 212 — που αφορά την κοινή 
αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων, των 
τρομοκρατικών ή φυσικών καταστροφών [...] θα πρέπει να 
πρωτοκολληθούν. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο τρόπος 
εφαρμογής τους και, φυσικά, όπως είπα και πριν, εσείς [το ΕΚ] 

είστε «διαμορφωτές» της εξωτερικής πολιτικής [...] Θα πρέπει  
να έχουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.»  

«Τα κράτη μέλη διαθέτουν 35 000 γυναίκες και άνδρες ανά τον 
κόσμο σε διάφορους τύπους διεθνών αποστολών. Αυτό είναι 
εντυπωσιακό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα.» 

«Οι στρατιωτικές μας δαπάνες είναι περίπου το ήμισυ του 
ΑΕγχΠ του Βελγίου. Περισσότερο από της Κίνας. Πολύ  
περισσότερο από της Ρωσίας. Λιγότερο μόνο από των 
Ηνωμένων Πολιτειών. [...] αλλά η ικανότητά μας είναι πολύ  
μικρότερη εξαιτίας του κατακερματισμού και της 
αλληλεπικάλυψης. Πρέπει να δαπανούμε μαζί.» 

«Πρέπει να είμαστε πιο λειτουργικοί στην πράξη. Πρέπει να 
αναπτύξουμε δυνάμεις, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.» 

«[...] συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων, το 
οποίο προσδιορίζει 11 προτεραιότητες στον τομέα της 
άμυνας. Αυτές περιλαμβάνουν [...] επιχειρήσεις που  
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κυβερνοχώρου, τον 
εναέριο ανεφοδιασμό καυσίμων και την άμυνα κατά 
βαλλιστικών πυραύλων. [...] «... αυτές τις ικανότητες τις 
χρειαζόμαστε για την επιχειρησιακή μας δέσμευση και πρέπει  
να λάβουμε επίσης υπόψη τη συμβατότητα και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ.»  

«Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μας κοστίζει περίπου 30 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρέπει να αναπτύξουμε την 
PESCO και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.»  

«Πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στην πολιτική διοίκηση 
που για εμένα είναι εξίσου σημαντική με τις στρατιωτικές 
αποστολές και για αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη, διαφορετική 
ικανότητα: αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς και άλλους  
εμπειρογνώμονες.» 

«[...] οι [...] ομάδες μάχης [...] παραμένουν το πρωταρχικό 
εργαλείο για την ταχεία στρατιωτική ανταπόκρισή μας και  
είναι οι μόνες στρατιωτικές δυνάμεις σε κατάσταση 
ετοιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρόκειται να 
αναπτυχθούν σύντομα. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την 
κοινή χρηματοδότηση, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται  
υπό συζήτηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για 
την ειρήνη [...] ώστε να δοθεί κίνητρο για μελλοντικές  
αναπτύξεις [...].» 

Μη διάδοση και έλεγχος των εξαγωγών όπλων 
«[...] μπαίνουμε σε μια εποχή πυρηνικής αστάθειας, επειδή 
όλες οι συμφωνίες που είχαν δημιουργήσει ένα δίχτυ 
ασφαλείας ενάντια στη διάδοση και την πιθανή χρήση αυτών 
των όπλων κατέρρευσαν, η μία μετά την άλλη. Από αυτή την 
άποψη, πρέπει εμείς στην ΕΕ να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε  
στην επέκταση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των 
Πυρηνικών Όπλων. Την υποστηρίζουμε μέσω των τριών 
πυλώνων της: τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό και την ειρηνική 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας.» 

«Όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, πιστεύω όχι μόνο ότι 
πρέπει να διατηρήσουμε την [κοινή θέση] του 2008, αλλά και  
ότι πρέπει να την επικαιροποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό. 
Επειδή το 2008 είναι πλέον παρελθόν. Και αυτός ο κοινός  
κανόνας των ευρωπαϊκών χωρών για τον έλεγχο των 
εξαγωγών όπλων πρέπει να αναθεωρηθεί.»  
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Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία του 2008, 
προκειμένου πρώτα να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πρέπει 
να γνωρίζουμε τι κάνει η κάθε χώρα, τι εξαγωγές κάνει, σε 
ποιον, πώς και, όπως κάνουν ορισμένες χώρες, να 
παρακολουθούμε τη χρήση αυτών των όπλων.» 

Απειλές 
«Έχουμε υβριδικές απειλές, όπως εκστρατείες 
παραπληροφόρησης και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που  
θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία μας. Έχω επίγνωση της 
σοβαρότητας αυτών των απειλών και θα προωθήσω τη λήψη 
μέτρων.» 

«Η τρομοκρατία αποτελεί προφανώς μια μεγάλη, τεράστια 
απειλή. [...] Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ [...] για την αντιμετώπισή 
της; Διαθέτουμε μια ολόκληρη σειρά μέσων, όπως η 
διπλωματία, οι σχέσεις με τις χώρες αυτές, οι οποίες στο 
παρελθόν αποτελούσαν την αιτία αυτής της τεράστιας 
απειλής εναντίον μας, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την 
αντιμετωπίσουμε μόνοι μας...» 

«[...] υπάρχει μια διαδικασία παραπληροφόρησης που  
επηρεάζει σοβαρά τη δημοκρατική υγεία των χωρών μας. Και 
η παραπληροφόρηση θα είναι [...] ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε με την τεχνητή 
νοημοσύνη. [...] Έχουμε τρεις άξονες, ο ένας από τους οποίους 
είναι αφιερωμένος στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε το 
κύτταρο ταχείας αντίδρασης ενάντια στην 
παραπληροφόρηση. Έχουμε μειωμένη ικανότητα 
παρέμβασης. Πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερα, γιατί το 
πρόβλημα θα επιδεινωθεί...» 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
«[...] Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το φως που μας καθοδηγεί  
στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Και 
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών μας. 
Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα θέμα 
εξωτερικής πολιτικής που δεν θα πρέπει να παραγκωνίζεται , 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο.» 

«[...] οι χώρες που επωφελούνται από εμπορικές προτιμήσεις 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.»  

«[...] Σας διαβεβαιώ: για εμένα, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
είναι μόνο το κερασάκι στην κορυφή μιας εμπορικής  
συμφωνίας. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, όχι μόνο κατά 
τη σύνταξη της συμφωνίας, αλλά και κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της.» [...] Πιστεύω ότι σε όλες 
τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνεται ρήτρα 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα [...]». «Έχουμε ένα σχέδιο 
δράσης [για τα ανθρώπινα δικαιώματα] για την περίοδο 2020 
έως 2024. [...] Τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να 
υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια με συγκεκριμένους όρους. Και 
ζητώ από το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί μου για να 
διασφαλίσουμε την υλοποίησή τους και ότι η ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί παράδειγμα για την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.» 

Προτεραιότητες και προκλήσεις  
Γειτονία και διεύρυνση 
«Επιτρέψτε μου να επισημάνω από την αρχή την πρόθεσή μου 
να συμμετάσχω στις μεταρρυθμίσεις και τις διαδικασίες 
ενσωμάτωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, στη στήριξη της 
δημοκρατίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής της Νότιας 
Γειτονίας [...], στην ανάπτυξη μιας νέας συνολικής στρατηγικής  
για την Αφρική, αναπτύσσοντας μια πολιτικά στρογγυλεμένη 
στρατηγική εντός και με την Ασία, εντείνοντας την συνεργασία 
μας με τη Λατινική Αμερική και επανακαθορίζοντας τις 
διατλαντικές σχέσεις.» 

«Πιστεύω πραγματικά ότι τα Βαλκάνια και τα ανατολικά 
σύνορα της Ευρώπης είναι οι κύριες προτεραιότητες της 
εξωτερικής μας πολιτικής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε 
γεωπολιτικοί εάν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματ α 
στις άμεσα γειτονικές χώρες μας. [...] Δεν γνωρίζουμε ίσως την 
τεράστια απειλή που θα αποτελούσε μια 
αποσταθεροποιημένη Βόρεια Αφρική.»  

«[...] το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στα Βαλκάνι α 
είναι να ανοίξουμε σύνορα τα [...].» 

«Ένα πράγμα είναι σαφές: Το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία 
πρέπει να συμφωνήσουν. [...] Θα καταβάλω κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να εκπληρώσω αυτή την προτεραιότητα. Και 
μάλιστα, η πρώτη μου επίσκεψη θα είναι στην Πρίστινα.» 

Μετανάστευση και κλιματική αλλαγή 
«Οι ευρωπαίοι πολίτες λένε ότι οι δύο μεγαλύτερες  
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι η κλιματική αλλαγή και  
η μετανάστευση. Και οι δύο είναι γεωπολιτικές προκλήσεις , 
διότι δεν μπορούμε να τις λύσουμε μόνοι μας. [...] Η αλλαγή 
του κλίματος [...] είναι η κινητήρια δύναμη της αστάθειας και  
των μεταναστευτικών πιέσεων που θα αντιμετωπίσουμε τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό και είναι 
γεωπολιτικά ζητήματα.» 

Η μετανάστευση και το άσυλο έχουν σοβαρές γεωπολιτικές 
επιπτώσεις [...] Η μετανάστευση πρέπει να ενσωματωθεί 
πλήρως στην εξωτερική πολιτική.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

MAROS ŠEFCOVIC  
Ορισθείς Αντιπρόεδρος Διοργανικές Σχέσεις και 
Διερεύνηση Προοπτικών 

Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Δευτέρα, 30 
Σεπτεμβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Συνταγματικών 
Υποθέσεων, Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και Αναφορών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες 
δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως 
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  

 Διοργανικές σχέσεις και διερεύνηση προοπτικών· και 
 Καθορισμός της διερεύνησης προοπτικών ως προτεραιότητας για την καλύτερη 

χάραξη πολιτικής. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες παρέσχε γραπτές απαντήσεις. 
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PE 629.837 

Διοργανικές σχέσεις  
Ενίσχυση της ειδικής εταιρικής σχέσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο  

 «Αποτελεί προτεραιότητά μου να συνεχιστεί η συνεργασία 
μας σε μια ειδική εταιρική σχέση βασισμένη στην 
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, καθώς και με τους πολίτες μας. 
Συγκεκριμένα, θα προτείνω η εταιρική μας σχέση να 
επεκταθεί και πέρα από τον νομοθετικό τομέα. Θα πρέπει να 
εφαρμοστεί πληρέστερα σε ολόκληρο τον πολιτικό κύκλο.» 

Ενίσχυση της συνεργασίας κατά το στάδιο καθορισμού 
της ατζέντας 

 «[...] Προβλέπω στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας 
οργάνων στο στάδιο καθορισμού της ατζέντας. Όπως 
γνωρίζετε, πρέπει να υποστηρίξω τον εκλεγέντα Πρόεδρο με 
την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. 
Αυτό θα είναι θέμα προτεραιότητας [...]. Ως εκ τούτου, από την 
πρώτη μέρα θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου στην 
Επιτροπή και θα απευθύνω έκκληση σε εσάς, σε πολιτικές 
ομάδες και στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στο 
Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη βάση, θα πρέπει επίσης να 
εγκρίνουμε μια κοινή δήλωση για τις νομοθετικές 
προτεραιότητες μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων μας.» 

Δέσμευση ανάληψης δράσης βάσει των ψηφισμάτων του 
άρθρου 225 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες 

«[...] δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
που θα σημάνει την έναρξη μιας νέας θεσμικής εποχής. Όπως 
ανακοίνωσε η εκλεγείσα Πρόεδρος, όταν το Κοινοβούλιο, 
αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του, ζητά μια 
νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα απαντήσει με 
νομοθετική πράξη, τηρώντας πλήρως τις αρχές της 
αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης του 
νομοθετικού έργου.» 

«Για την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων, θα προτείνω τα 
θεσμικά μας όργανα να συμμετέχουν στις πρώτες φάσεις της 
σύλληψης των κοινοβουλευτικών ψηφισμάτων και να 
συνεργάζονται μεταξύ τους σε κάθε στάδιο σχεδιασμού τους. 
Θέλω να δημιουργήσω έναν μηχανισμό έγκαιρης  
προειδοποίησης για να εξασφαλίσουμε συνεχή διάλογο 
μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.» 

«Μόλις εγκριθεί ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα, θα 
διασφαλίσω ότι το Σώμα των Επιτρόπων θα διεξαγάγει 
πολιτική συζήτηση επί του θέματος [...].» 

Δέσμευση για εκ νέου έναρξη διοργανικών 
διαπραγματεύσεων σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των 
πραγμάτων του Κοινοβουλίου  

«[...] Θα ενθαρρύνω την επανέναρξη των συζητήσεων σχετικά 
με εκκρεμείς θεσμικές υποθέσεις, ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων. Κατανοώ πλήρως τις 
προσπάθειες του Κοινοβουλίου να επανεξετάσει τον 
κανονισμό. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις όσον αφορά θεσμικά 
και νομικά θέματα έχουν περιέλθει σε τέλμα, προτίθεμαι να 
συμμετάσχω σε τριμερείς συζητήσεις.» 

Ενθάρρυνση του Συμβουλίου να συμμετάσχει στη 
συμφωνία πλαίσιο του 2010 

«[...] αυτό που θα κάνω είναι να προσεγγίσω ξανά το 
Συμβούλιο. Εν προκειμένω έχουμε μια συμφωνία-πλαίσιο, ας 
την εξετάσουμε για να δούμε [...] τι χρειάζεται να 
επικαιροποιηθεί και πώς μπορούμε να πείσουμε το Συμβούλιο 
να συνεργαστεί πιο στενά μαζί μας, επίσης βάσει αυτής της 
συμφωνίας.» 

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης 

«[...] όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, 
πρέπει σαφώς να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Η εκλεγείσα 
Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής ότι είναι απολύτως έτοιμη να 
συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι 
έτοιμη να δεχθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ηγηθούν αυτής της 
διάσκεψης.» 

Διαφάνεια 
Διεθνείς διαπραγματεύσεις 

«Όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, θα συνεργαστώ  
με τους αρμόδιους Επιτρόπους για να διασφαλίσω ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά, ιδίως πριν 
από σημαντικά γεγονότα και σε καίρια στάδια των διεθνών 
διαπραγματεύσεων.» 

Αύξηση της διαφάνειας στο Συμβούλιο  

 «Είναι σημαντικό να υπάρχει υψηλός βαθμός διαφάνειας [...] . 
Αυτό που θέλω να κάνω είναι να απευθύνω έκκληση στο 
Συμβούλιο να συζητήσει αυτό το θέμα με τον 
Διαμεσολαβητή.» 

Μητρώο διαφάνειας 

«[...] όσον αφορά το μητρώο διαφάνειας, νομίζω ότι πρέπει να 
ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό σημαίνει να 
βρούμε τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την 
προσπάθεια και είμαι έτοιμος να συμμετάσχω πλήρως, να το 
συζητήσω μαζί σας και να αναζητήσω την καλύτερη δυνατή 
λύση.»  

Επιτροπολογία - Μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων 

 «Προσπαθούμε να καταρτίσουμε το μητρώο ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και το μητρώο επιτροπολογίας. [...] Ελπίζω  
ότι το επόμενο έτος θα μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε μαζί  
και θα δείτε αν αυτό το νέο εργαλείο λειτουργεί προς  
ικανοποίησή σας.» 

Αναφορές 

Δέσμευση βελτίωσης του τρόπου χειρισμού των 
αναφορών από την Επιτροπή 

«Με βάση τις προτάσεις των πολιτών για την ανίχνευση και, 
ενδεχομένως, για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ, θα συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή 
Αναφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και φυσικά θα 
συμμετέχω στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.  
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Επιπλέον, αν δούμε έναν σημαντικό αριθμό αναφορών για ένα 
θέμα, θα ενθαρρύνω την παρουσία των αρμόδιων Επιτρόπων 
για να συζητήσουν τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αρθούν 
οι επιφυλάξεις που εκφράζονται.» 

Έγκαιρη ανταπόκριση από την Επιτροπή 

«Εάν [...] μας στείλετε πράγματι μόνο τις αναφορές για τις 
οποίες η Επιτροπή μπορεί να κάνει κάτι και είναι υπεύθυνη για 
αυτό, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
λάβουν μια καλή απάντηση σε τρεις μήνες ώστε οι Επίτροποι  
να είναι έτοιμοι να παρευρεθούν στην επιτροπή σας.» 

Βελτίωση της νομοθεσίας  
Δέσμευση έγκρισης του πολυετούς προγράμματος  

«Θα προτείνω [...] την έγκριση του πρώτου πολυετούς 
προγράμματος, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία 
του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.»  

Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας  

«[...] Θέλω να συνεργαστώ μαζί σας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και την αποτελεσματική και διαφανή εφαρμογή 
της. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση και η 
εφαρμογή μιας νομοθεσίας που θα είναι ανθεκτική στο 
μέλλον, η οποία θα μπορεί να αντέχει στον χρόνο, η οποία δεν 
δημιουργεί περιττές επιβαρύνσεις και προσφέρει  
αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος. Για τον σκοπό αυτό, θέλω 
να προωθήσω περαιτέρω το θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας.» 

Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και σεβασμός της 
αρχής της επικουρικότητας 

«Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εντολής, σχεδιάζω να 
επισκεφτώ όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να εκτιμήσω 
καλύτερα το σημαντικό τους έργο σε σχέση με την ενεργό 
επικουρικότητα και την αναλογικότητα και θα συζητήσω μαζί  
τους τον πολυετή προγραμματισμό μας.»  

«Αυτή είναι η έννοια της ενεργού επικουρικότητας. Θα πρέπει  
να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε  
να συμβουλευτούμε ή να εισαγάγουμε νωρίτερα στη 
συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων, τα εθνικά κοινοβούλια, 
τις περιφερειακές αρχές ή, εάν υπάρχουν, τα περιφερειακά 
κοινοβούλια.» 

 «Αυτό που εξηγώ στους συναδέλφους μου - και με το οποίο 
προτίθεμαι να ασχοληθώ ακόμη περισσότερο από πολιτικής 
άποψης – είναι ότι μόλις δούμε στην Επιτροπή ότι η πρόταση 
που θα υποβάλλουμε θα προσκρούσει στην αντίθεση άνω του 
50 % των εθνικών κοινοβουλίων, δεν θα την υποβάλουμε  
καν.»  

Ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου για τους 
ανθρώπους και για τις επιχειρήσεις  

Εφαρμογή της νέας αρχής «θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση 
μίας ρύθμισης» 

«Θα εφαρμόσω την αρχή «θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας 
ρύθμισης» (one in, one out), [...], που σημαίνει ότι κάθε  

νομοθετική πρόταση με νέα επιβάρυνση για τους χρήστες θα 
πρέπει να αντισταθμίζεται από ισοδύναμη μείωση μιας άλλης.  

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις και θα διασφαλίσω ότι αυτή η νέα αρχή θα 
εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, [...] λέω ξεκάθαρα 
«όχι» σε μια μηχανική προσέγγιση και στη διακινδύνευση των 
υψηλών προτύπων μας, ιδίως στον κοινωνικό και  
περιβαλλοντικό τομέα.» 

Δέσμευση στενής συνεργασίας με τα κράτη μέλη για να 
αποφευχθεί η πρόσθετη γραφειοκρατία  

«Στόχος μου είναι επίσης να ασχοληθώ πιο ενεργά με τα κράτη 
μέλη για να διασφαλίσω ότι, κατά τη μεταφορά της 
νομοθεσίας της ΕΕ, δεν θα προσθέσουν περιττό διοικητικό 
φόρτο.»  

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να προειδοποιούνται  
όταν ένα κράτος μέλος εισάγει μέτρα που υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και θα εμπλέξω σε αυτό τις 
αντιπροσωπείες της Επιτροπής, ενώ θα διασφαλίσω επίσης ότι 
και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
ενημερώνονται σωστά.» 

Ελάφρυνση της υπερβολικής ρύθμισης για τις ΜΜΕ 

«Προτίθεμαι να συνεργαστώ μαζί σας για να διασφαλίσουμε  
ότι ο τομέας των ΜΜΕ μας είναι ικανοποιημένος από τις νέες 
αλλαγές που θα εισαγάγουμε.» 

Πλατφόρμα REFIT  

Μετονομασία της πλατφόρμας REFIT σε «Πλατφόρμα 
προσαρμοσμένη στο μέλλον» 

«Θα προτείνω να μετονομαστεί η πλατφόρμα REFIT σε 
“Πλατφόρμα προσαρμοσμένη στο μέλλον”. Είμαι πεπεισμένος  
ότι η νομοθεσία μας θα πρέπει να είναι, για παράδειγμα, 
προσαρμοσμένη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την 
ψηφιακή χρήση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα υποβάλω  
έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της 
πλατφόρμας.» 

Συμπερίληψη της τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα 
REFIT 

«[...] θέλουμε επίσης να εισαγάγουμε νέους κανόνες για τον 
τρόπο ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. 
Αλλά, ταυτόχρονα, θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι θα 
προσεγγίσουμε την αντιμετώπιση του διοικητικού φόρτου με 
τη μέγιστη προσοχή, με ευαισθησία και ως ύψιστη 
προτεραιότητα και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 
υποβαθμίσουμε τα πρότυπά μας.» 

«[...] πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα δεδομένα μας 
προστατεύονται σωστά, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά μας 
γίνονται σεβαστά και ότι γνωρίζουμε ποιος είναι υπόλογος, 
ποιος είναι υπεύθυνος και ότι τον έλεγχο πρέπει να έχει πάντα 
ο άνθρωπος.» 
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Εκπροσώπηση της Επιτροπής στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων και στις συζητήσεις για τα 
οριζόντια θέματα στο Κοινοβούλιο  
«Θα ήθελα να είμαι εξίσου κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, διότι πιστεύω ότι ορισμένες φορές βοηθά 
να μεταφράσουμε τις αιτιάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
προς το Συμβούλιο και να εξηγήσουμε εκ νέου τη θέση του 
Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [...].» 

Ενίσχυση της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής  
Κοινό μητρώο αποδεικτικών στοιχείων 

«[...] θέλω να διασφαλίσω την ποιότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων και να ενισχύσω τη διαφάνειά τους. Στην πράξη, θα 
διερευνήσω με τα άλλα θεσμικά όργανα τη δημιουργία ενός 
κοινού μητρώου αποδεικτικών στοιχείων, το οποίο θα είναι 
ανοικτό στο κοινό, όπου θα γνωστοποιούμε τα στοιχεία που  
χρησιμοποιούνται στις νομοθετικές προτάσεις μας.»  

«Θα είναι [...] υπό τον έλεγχό σας, θα είναι διοργανικό [...].» 

Βελτίωση των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής 

«Θα χρειαστεί να εισάγουμε πολλά νέα στοιχεία για τον 
εκσυγχρονισμό των εκτιμήσεων επιπτώσεων και, ως εκ 
τούτου, θα θέλαμε να το συνδυάσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο με τη διερεύνηση προοπτικών [...].»  

«Όσον αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων, πρέπει σαφώς να 
βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα και τη 
διαφάνεια.»  

Ενίσχυση των δημόσιων διαβουλεύσεων 

«[...] θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε δημόσιες διαβουλεύσεις 
πολύ περισσότερο στις χώρες μας, στις περιφέρειές μας, να 
μιλήσουμε με επαγγελματικές ενώσεις, για να διασφαλίσουμε  
ότι θα έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στο μέλλον.» 

Υποστήριξη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου 

«Αυτό που θέλω να κάνω είναι να τους στηρίξω (τους 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες) [...], να τους παρέχω  
περισσότερους πόρους για να εργαστούν ακόμα καλύτερα, 
αλλά και να αξιοποιήσω τις δυνατότητες του Κοινού Κέντρου  
Ερευνών σε ορισμένα θέματα όπου χρειαζόμαστε  
περισσότερα επιστημονικά στοιχεία [...].» 

Στρατηγική πρόβλεψης  

Δέσμευση δημιουργίας ικανότητας πρόβλεψης  

«[...] Θα προτείνω να καταβάλλουμε προσπάθειες για μια 
παγκόσμια προληπτική διακυβέρνηση, να οικοδομήσουμε 
την ικανότητα πρόβλεψης εντός της Επιτροπής για να 
εξυπηρετήσουμε τους πολιτικούς μας στόχους και πρόθεσή 
μου είναι να κινητοποιήσω τους πόρους του Κοινού Κέντρου  
Ερευνών ως αποφασιστικού παράγοντα.» 

Δημιουργία του δικτύου στρατηγικής πρόβλεψης της ΕΕ 

«Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στρατηγικής  
πρόβλεψης της ΕΕ, το οποίο θα συγκεντρώνει τα καλύτερα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.»  
Εκπόνηση ετήσιας έκθεσης πρόβλεψης  

«[...] η επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της εκλεγείσας  
Προέδρου που χορηγεί την εντολή να καταρτίσω ετήσια 
έκθεση πρόβλεψης για τις σημαντικότερες αναδυόμενες  
τάσεις. Αυτή η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση της ομιλίας για 
την κατάσταση της Ένωσης και των προγραμματισμών μας. 
Βάσει αυτής, θα προωθήσω στρατηγικές συζητήσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Θέλω να συμφωνήσουμε στις μεταμορφωτικές 
μεγατάσεις που θα πρέπει να προσεγγίσουμε στρατηγικά και  
να αναπτύξουμε το μακροπρόθεσμο όραμά μας για την 
Ευρώπη [...].» 

Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής σχετικά 
με την ευρωπαϊκή συμμαχία παραγωγών 
συσσωρευτών  

Σύνδεση της ευρωπαϊκής συμμαχίας παραγωγών 
συσσωρευτών με άλλους στρατηγικούς τομείς 

«[...] Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτές τις ευθύνες 
πρόβλεψης για να σας πω σε ποιους άλλους στρατηγικούς  
τομείς θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και να θεσπίσουμε ένα 
τέτοιο βιομηχανικό σύμφωνο, ώστε να μπορέσουμε  
πραγματικά να συμβαδίσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους  
συναγωνιστές μας.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

VERA JOUROVA 
Ορισθείσα Αντιπρόεδρος  
Αξίες και διαφάνεια 

Η ορισθείσα Αντιπρόεδρος Věra Jourová εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2019 
για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και Νομικών Θεμάτων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες 
δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως 
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 Ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας· και  
 Υποστήριξη των αξιών και των δικαιωμάτων της Ευρώπης. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Αντιπρόεδρος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες παρέσχε γραπτές απαντήσεις.
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PE 629.837 

Ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας 

Προώθηση των ζητημάτων σχετικά με το σύστημα των 
κορυφαίων υποψηφίων και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια  

«[...] πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα των κορυφαίων 
υποψηφίων αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, το θέμα των 
υπερεθνικών ψηφοδελτίων. Θα χρησιμοποιήσω τον ρόλο μου 
ως Προέδρου της Ομάδας των Επιτρόπων για μια νέα ώθηση 
για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίσω  
ότι η Επιτροπή θα συμβάλει αποφασιστικά στις εργασίες για 
τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης στα θέματα αυτά και  
θα ενεργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.» 

Δημιουργία ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της διάσκεψης 
για το μέλλον της Ευρώπης 

«[...] Αυτό που θα κάνω στο πλαίσιο του ρόλου μου είναι να 
συγκροτήσω την ομάδα στο πλαίσιο της διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης, όπου θα εξετάσουμε τις πρωτοβουλίες 
και θα συγκρίνουμε τις διάφορες επιλογές για το σύστημα των 
κορυφαίων υποψηφίων και των υπερεθνικών ψηφοδελτίων. 
Θα αναζητήσω έναν μηχανισμό που θα ικανοποιεί τα 
απαραίτητα κριτήρια αριθμητικής κατά την ψηφοφορία, έτσι 
ώστε καμία χώρα να μην βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ή σε 
θέση που μπορεί να διαταράξει την ισορροπία στο εκλογικό 
σύστημα.» 

Κορυφαίος υποψήφιος 

«Ο κορυφαίος υποψήφιος θα πρέπει να είναι υποψήφιος για 
Πρόεδρος της Επιτροπής. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. 
Πρώτα απ’ όλα, θα διεξαχθεί η συζήτηση των 
εμπειρογνωμόνων και μετέπειτα η πολιτική συζήτηση. Με 
βάση ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, υπολογίζω να 
επανέλθω το καλοκαίρι του 2020 με τις πρώτες προτάσεις.» 

Υπερεθνικά ψηφοδέλτια 

«Θα εξετάσω επίσης τη σκοπιμότητα και τη λειτουργικότητα 
του συστήματος υπερεθνικών ψηφοδελτίων.» 

Εκλογικός νόμος 

«[...] θα εργαστούμε για τη νέα ώθηση για δημοκρατία, η οποία 
θα αφορά τις εκλογές και, επομένως, το εκλογικό νόμο, την 
παραπληροφόρηση και τον πλουραλισμό των μέσων 
ενημέρωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.» 

Πληρωμένες πολιτικές διαφημίσεις και χρηματοδότηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 

«[...] θα επεξεργαστώ λύσεις αύξησης της διαφάνειας στις 
πληρωμένες πολιτικές διαφημίσεις και αύξησης της 
σαφήνειας για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων.»  

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών 
συστημάτων μας 

«Στη συνέχεια, θα βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα της 
κοινωνίας και τη χρονική αστάθεια, ιδιαίτερα πριν από τις 
εκλογές. [...] σύμφωνα με διάφορες έρευνες, τα πολιτικά 
κόμματα είναι πολύ δραστήριοι παραγωγοί ψευδών ειδήσεων 
και παραπληροφόρησης [...] και γι’ αυτό θέλουμε να 
εξετάσουμε τους κανόνες για τις πολιτικές εκστρατείες. Είναι  

εμφανές ότι θα υπάρξει πρόοδος με ορισμένα πολύ  
συγκεκριμένα βήματα.» 

Κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση 

«[...] Θα εξετάσω επίσης προσεκτικά εάν οι πλατφόρμες  
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που αποδέχτηκαν βάσει του 
κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση.» 

Συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης 

«Επομένως, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την 
παραπληροφόρηση και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα, 
πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, στην οποία θα 
συμμετέχουν κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, πλατφόρμες , 
δημοσιογράφοι, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και η κοινωνία των 
πολιτών. Και αναπτύσσοντας αυτή τη σημαντική πολιτική, θα 
ήθελα να παραμείνω σε στενό διάλογο μαζί σας και εκτιμώ 
ιδιαιτέρως τη συμβολή σας.»  

Δράση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 

«[...] Θα σχεδιάσω το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή 
δημοκρατία [...] ως μέσο για μια νέα ώθηση στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος, ώστε η 
δημοκρατία μας να είναι πιο ανθεκτική. Αυτό απαιτεί τη 
θέσπιση ενός έξυπνου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και  
συνεκτικών και αλληλένδετων δομών.»  

Συμμετοχή των πολιτών 

«[...] Θεωρώ ότι ο ρόλος μου είναι να αποτελώ ισχυρό 
υποστηρικτή του κόσμου. Θέλω να ακούγεται η φωνή τους, 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, όχι να 
αγνοούνται. Θέλω τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά, 
όχι να καταπατώνται.» 

Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Σκοπεύω να εξετάσω πολύ προσεκτικά πώς θα σχεδιάσουμε  
το πρόγραμμα “Δικαιώματα, αξίες και ιθαγένεια” [...] Θέλω να 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα εκεί που χρειάζεται.»  

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

«Θα χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο 
νομοθετικό κείμενο της Πρωτοβουλίας Πολιτών, το οποίο θα 
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. [...] πρέπει να επισπεύσουμε  
το ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με τους διοργανωτές 
και να εξετάσουμε ορισμένες γραμμές βοήθειας και την 
παροχή ενεργού υποστήριξης, ώστε όσοι θέλουν να 
παρουσιάσουν μια πρωτοβουλία να γνωρίζουν τι πρέπει να 
κάνουν για να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις. 
Υπόσχομαι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να το 
αλλάξω αυτό.»  

Πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης 

«[...] Θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη 
χρηματοδότησή μας για ανεξάρτητα έργα παρακολούθησης  
του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης, εντοπισμού  
παραβιάσεων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και  
υποστήριξης των δημοσιογράφων των οποίων η ασφάλεια 
κινδυνεύει. Θα χρησιμοποιήσω όλα τα πολιτικά και νομικά 
εργαλεία που έχω για να προωθήσω ιδέες όπως η έκθεση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την 
Ελευθερία και την Πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης.»  
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Ελευθερία έκφρασης  

«[...] Η ελευθερία αυτή είναι απαραβίαστη, εκτός εάν υπάρχει  
κάποιο περιεχόμενο που απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτή 
είναι η αρχή που τηρούμε, για παράδειγμα, στις δράσεις μας 
κατά των δηλώσεων μίσους στο διαδίκτυο. Δεν θα προωθήσω  
καμία λύση ή πρόταση που να προβλέπει την ύπαρξη κάποιου  
κριτή για το τι πρέπει να γράφεται ή τι πρέπει να 
ανακοινώνεται στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα υπάρξει κανένα 
υπουργείο αλήθειας, κανένας επίτροπος αλήθειας ή 
οτιδήποτε παρόμοιο.»  

Άσκηση αγωγής κατά δημοσιογράφων για δυσφήμιση 

«[...] Θα διερευνήσω όλες τις πιθανές περιπτώσεις 
καταχρηστικής άσκησης αγωγών κατά δημοσιογράφων. [...]  
θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο παροχής νομικής συνδρομής ή 
χρηματοδότησης για τους δημοσιογράφους που υφίστανται 
τέτοια κατάχρηση δικαιωμάτων.»  

Νομοθεσία για την καταπολέμηση των στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP) στο 
σύνολο της ΕΕ  

«Κατά το πρώτο έτος της θητείας μου, θα εργαστώ εντατικά 
για τον σωστό σχεδιασμό του προγράμματος  
χρηματοδότησης που υπάγεται στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» και προορίζεται να υποστηρίξει την 
ανεξάρτητη δημοσιογραφία. [...] πρέπει να καταλήξουμε σε 
συστηματικά μέτρα που θα καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και  
θα παρέχουν καλύτερη προστασία – όχι μόνο σε περιπτώσεις 
όπου τα συστήματα των κρατών μελών θέτουν σε κίνδυνο 
τους δημοσιογράφους, αλλά και σε επιμέρους απειλές σε 
μεμονωμένους δημοσιογράφους. Θα εξετάσουμε επομένως  
την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της χρηματοδότησης.»  

Βελτίωση της διαφάνειας 

«[...] σχετικά με τη διαφάνεια, θα ήθελα να υποβάλλω από 
φέτος τις αρχικές προτάσεις προς το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Επομένως, αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει το 
συντομότερο δυνατόν.» 

Διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας 

«[...] αυτό είναι ένα από τα βασικά καθήκοντά μου, οπότε θα 
πρέπει να αρχίσω να εργάζομαι επί αυτού του θέματος 
αμέσως – και να υπάρξουν ορισμένα μερικά αποτελέσματα 
ίσως κατά το επόμενο εξάμηνο του έτους. [...] Πρέπει να το 
βελτιώσουμε τώρα. Γι’ αυτό, πρέπει να ενεργήσω γρήγορα.» 

Πρόσβαση σε έγγραφα 

«[...] θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα, ιδίως της 
βελτίωσης της πρόσβασης σε έγγραφα με βάση την πρόταση 
του Διαμεσολαβητή. [...] αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα 
που θα πρέπει να συζητήσουμε στον ανανεωμένο διάλογο. 
Πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα ξανά.» 

Διαφάνεια της διαδικασίας απαλλαγής 

«[...] Θα ζητήσω τη συμβουλή των εμπειρογνωμόνων μου για 
το αν αυτή είναι η νομική προϋπόθεση που επιτρέπει στο 

Συμβούλιο να γνωστοποιεί πλήρως τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα. [...] αν δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο, δεν βλέπω  
κανέναν λόγο για τον οποίο το Συμβούλιο δεν πρέπει να 
γνωστοποιεί τις πληροφορίες.» 

Περισσότερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία 

«[...] θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα στάδια και θα πρέπει  
επίσης να εξετάσουμε τη διαδικασία επιτροπολογίας.» 

Διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους 

«[...] ειδικά όσον αφορά τον τριμερή διάλογο ως τελικό στάδιο 
της θέσπισης της νομοθεσίας, θα πρέπει να είμαστε όσο το 
δυνατόν πιο διαφανείς. [...] θα επανέλθουμε στη συζήτηση 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τριμερείς διάλογοι θα 
καταστούν πιο διαφανείς με τις παλαιότερες προτάσεις της 
Επιτροπής. Και πάλι, πρέπει να αφιερώσουμε ενέργεια σε αυτό 
ή να επιτύχουμε ένα καλύτερο μοντέλο.» 

Κοινό μητρώο διαφάνειας 

«[...] θα πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός κοινού  
μητρώου διαφάνειας [...].» 

Δικαίωμα πρωτοβουλίας 

«[...] Διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο θέλει να το επιτύχει αυτό 
με μια επίσημη διαδικασία και αυτό θέλω να υποστηρίξω, 
σύμφωνα με όσα υποσχέθηκε η εκλεγείσα Πρόεδρος.» 

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου 

«Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το θέμα αυτό και να 
δημοσιεύσουμε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, θεωρώ 
ότι αυτό είναι μια πολύ πιθανή λύση.» 

Καθορισμός υψηλών προτύπων διαφάνειας και 
δεοντολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα 

«[...] Θέλω να αγωνιστώ για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων 
στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο 
επιλέγουμε τους ηγέτες της ΕΕ και θέτοντας υψηλά επίπεδα 
διαφάνειας και δεοντολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα.»  

Κοινός ανεξάρτητος οργανισμός δεοντολογίας για όλα τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ 

«[...] Θα αναλύσω ή θα εξετάσω τα συστήματα και τους 
κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης και τους κώδικες  
δεοντολογίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και θα 
προσπαθήσω να φιλτράρω θέματα που θα μπορούσαν να 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οργανισμού δεοντολογίας. 
Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να είναι ένα συμβουλευτικό 
όργανο, ένα όργανο που θα συστήνει τα ενδεχόμενα βήματα 
σε περίπτωση συγκεκριμένων υποθέσεων ή πιθανών 
κυρώσεων κατά των διαφόρων θεσμικών οργάνων. 
Βρισκόμαστε όμως μόνο στην αρχή και επιβεβαιώνω την 
έντονη αποφασιστικότητά μου να αρχίσω να ασχολούμαι με 
αυτό το θέμα πολύ σύντομα.» 
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Συγκέντρωση σχετικών πολιτικών κάτω από την ίδια 
στέγη 

«Θα ήθελα επίσης να συνεργαστώ πολύ στενά με τους 
συναδέλφους μου, ιδιαίτερα με την Επίτροπο Δικαιοσύνης, και  
να χρησιμοποιήσω τον οριζόντιο ρόλο μου για να καταργήσω  
τα στεγανά και να συγκεντρώσω κάτω από την ίδια στέγη όλες 
τις σχετικές πολιτικές.»  

Συνεργασία με το Κοινοβούλιο 

«[...] Θα είμαι πάντα πρόθυμος να συνεργαστώ με το 
Κοινοβούλιο και τις επιτροπές σας ειδικότερα σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και του πολιτικού 
διαλόγου μας με πνεύμα πίστης, εμπιστοσύνης και πλήρους  
διαφάνειας.» 

Υποστήριξη των αξιών και των δικαιωμάτων της 
Ευρώπης 

Νοοτροπία κράτους δικαίου με βάση τον αμοιβαίο 
σεβασμό 

«[...] Γι’ αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία 
κράτους δικαίου με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Θα πρέπει  
να δώσουμε προτεραιότητα στον διάλογο και να 
αποτρέψουμε τις καταστάσεις κρίσης, αλλά πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπου υπάρχουν. Θα τηρώ 
και θα ενεργώ αποφασιστικά, αν χρειαστεί, χρησιμοποιώντας  
όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.»  

Ετήσιος κύκλος επανεξέτασης του κράτους δικαίου 

«[...] Θα ενώσω τις δυνάμεις μου με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης  
για να ενισχύσω περαιτέρω την εργαλειοθήκη για την 
επίτευξη του κράτους δικαίου, ιδίως με τον ετήσιο κύκλο 
αναθεώρησης του κράτους δικαίου.»  

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του άρθρου 7 

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξαιρεθεί από τη διαδικασία του άρθρου 7, 
όταν το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που ενεργοποίησε τη 
διαδικασία του άρθρου 7, αυτό θέλω να πω.» 

Διαφθορά  

«Πρώτον, σχετικά με τη διαφθορά, θέλουμε πράγματι να 
συμπεριλάβουμε μια ετήσια αξιολόγηση της διαφθοράς στην 
ετήσια επισκόπηση για το κράτος δικαίου, διότι ανήκει εκεί. 
[...] Θα εξετάσουμε επομένως τη διαφθορά με συστηματικό 
τρόπο.» 

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

"[...] Θέλω να διασφαλίσω ότι η ΕΕ θα προσχωρήσει στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: αυτό θα 
αποτελέσει μια ισχυρή ένδειξη της δέσμευσής μας για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.» 

Προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

«Έχω πλήρη συνείδηση της ανάγκης προάσπισης των 
ανθρώπων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους κάθε ώρα, 
κάθε μέρα και κάθε φορά που απειλούνται. Δεν θα αφήσουμε 
κανέναν πίσω.»  

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

«Θα επιδιώξω [...] να προωθήσω τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. [...] Θέλω να προαγάγω τα θεμελιώδη 
δικαιώματα σε ό,τι κάνουμε. Θέλω τα θεμελιώδη δικαιώματα 
να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της χάραξης πολιτικής 
της Επιτροπής· είτε πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε 
πρόκειται για τις πολιτικές ψηφιακής μετάβασης ή ισότητας.»  

Επικαιροποίηση σχετικά με τη στρατηγική για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα 

 «Το τρίτο πράγμα στο οποίο θα εργαστούμε είναι η 
επικαιροποίηση της στρατηγικής για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Για εμένα, η “αγία τριάδα” περιλαμβάνει τα εξής 
θέματα: τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη 
δημοκρατία, τα οποία θα καλύψουμε μέσω τριών πτυχών 
εργασίας και όπου βασίζομαι στην πολύ ισχυρή δέσμευση του 
Κοινοβουλίου.» 

Δέσμευση για την καταπολέμηση κάθε είδους 
αντισημιτισμού 

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όσον αφορά το θέμα 
αυτό και να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς το μήνυμα 
ότι είναι απολύτως απαράδεκτος.» 

Διάλογος με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή 
κοινότητες 

«Χαίρομαι που η Συνθήκη προβλέπει τον διάλογο με τις 
εκκλησίες και τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ομάδες. [...]  
Προβλέπεται δύο φορές τον χρόνο. Δεν έχω καταλήξει ακόμα 
στις ρυθμίσεις και τη μέθοδο, αλλά θα χαρώ να συμμετάσχω  
σε αυτόν τον διάλογο.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

DUBRAVKA ŠUICA 
Ορισθείσα Αντιπρόεδρος 
Δημοκρατία και Δημογραφία 

Η ορισθείσα Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Dubravka Šuica εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 
Οκτωβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις 
που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντωνπου της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης· και 
 Υποστήριξη της Ευρώπης κατά τη μεταβατική δημογραφική περίοδο. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες παρέσχε γραπτές απαντήσεις. 
  

 

 

https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=en
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62435/20190927RES62435.pdf
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PE 629.837 

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Συμφωνία σχετικά με την έννοια, τη δομή, το 
χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής 

Η εκλεγείσα Πρόεδρος έχει θέσει ένα φιλόδοξο 
χρονοδιάγραμμα ανακοινώνοντας ότι το συνέδριο θα 
ξεκινήσει το 2020 και θα διαρκέσει δύο έτη. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο [...] θα συνεργαστώ με αυτό το Σώμα, με 
το Συμβούλιο και όλους τους άλλους που συμμετέχουν για να 
συμφωνήσουμε σχετικά με την έννοια, τη δομή, τη μορφή, το 
χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής της διάσκεψης. Θα 
παρουσιάσω τις ιδέες μου από την αρχή της θητείας μου και  
θέλω να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας μαζί με εσάς, 
βουλευτές από ολόκληρο το Σώμα.»  

Μορφή της διάσκεψης 

«[...] αυτή η συμβουλευτική επιτροπή θα προεδρεύει αυτής 
της διάσκεψης. Είναι μια διάσκεψη, αλλά στην 
πραγματικότητα [...] θα είναι μια σειρά διασκέψεων σε όλη την 
Ευρώπη. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε.» 

Συμβουλευτική επιτροπή 

«Θα υπήρχε σίγουρα μια συμβουλευτική επιτροπή, της οποίας 
θα προεδρεύω εγώ, αλλά θα προεδρεύεται από κοινού από 
κάποιον από αυτό το Κοινοβούλιο.» 

Ορισμός των θεμάτων 

«[...] Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτούς τους έξι 
πυλώνες οι οποίοι εντάσσονται στις πολιτικές κατευθύνσεις 
της εκλεγείσας Προέδρου: μια νέα συμφωνία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· κλίμα· ψηφιοποίηση· μια οικονομία προς  
όφελος των ανθρώπων· μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο 
και ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Και, κατόπιν: μια νέα ώθηση για 
την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι 
το πεδίο των θεμάτων μας, αλλά δεν θα το αποφασίσω εγώ. 
Θα είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ τις πρώτες 
100 μέρες όταν έρθω εδώ. Θα έρθω λοιπόν να σας βρω για να 
δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Πρέπει να το κάνουμε σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο, φυσικά, αλλά νομίζω ότι θα 
είστε οι πρώτοι που θα συμμετάσχετε.»  

Ο ρόλος και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια 

«Η ενίσχυση της δημοκρατίας της Ευρώπης δεν μπορεί να 
γίνει χωρίς το σημαντικότερο όργανο, το οποίο είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όργανο που εξασφαλίζει την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών μας. Δεσμεύομαι απόλυτα να 
συνεργαστώ μαζί σας και με το Συμβούλιο σε όλα τα στάδια 
της διάσκεψης.»  

Επισκέψεις σε κάθε κράτος μέλος 

«[...] Πρέπει να επισκεφτούμε κάθε κράτος μέλος κατά το 
πρώτο στάδιο της θητείας μας.»  

Συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των ΜΚΟ και της 
κοινωνίας των πολιτών  

«Επομένως, τα εθνικά κοινοβούλια, ασφαλώς, και έπειτα οι 
ΜΚΟ. [...] Η κοινωνία των πολιτών είναι επίσης πολύ σημαντική 
και θα τη συμπεριλάβω επίσης. Σας διαβεβαιώ ότι θα τα 
συμπεριλάβω όλα, αλλά μαζί με εσάς, δεδομένου ότι θα 
συνεργαστούμε μαζί σε αυτό δεν θα κάνω τίποτα χωρίς να 
διαβουλευτώ ξανά μαζί σας για να συμφωνήσουμε, όπως είπα, 
όσον αφορά την έννοια, το πεδίο εφαρμογής, το 
χρονοδιάγραμμα, θα κάνουμε τα πάντα μαζί.» 

Συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

«Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους πάντες – ΜΚΟ, τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα είναι οι σημαντικότερες, 
διότι αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος προσέγγισης των 
πολιτών και θέλουμε να προσεγγίσουμε κάθε πολίτη που  
ενδιαφέρεται για το κοινό μας μέλλον.» 

Συμμετοχή των πολιτών 

«[...] δεν επιλέγουμε κανέναν, θα είναι εντελώς ανοιχτό και δεν 
θα αποκλειστεί κανένας. Έτσι θα μιλήσουμε μαζί τους, θα τους 
ακούσουμε και στη συνέχεια θα συμφωνήσουμε στα 
αποτελέσματα.» 

Επικοινωνία με πολίτες από αγροτικές περιοχές 

«[...] Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στις αγροτικές περιοχές για να 
προσεγγίσουμε κάθε πολίτη.» 

Διασφάλιση ότι η συμμετοχή σε προσωπικό επίπεδο ή 
μέσω διαδικτύου θα είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη και 
προσβάσιμη 

«[...] Πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους από το 
σύνολο της Ένωσής μας, να ακούσουμε τις ελπίδες, τις 
προσδοκίες και τις ανησυχίες τους που αφορούν την 
πραγματικότητά τους και που συνδέονται με το κλίμα, την 
οικονομία, την ψηφιακή ανάπτυξη, τον παγκόσμι ο 
μετασχηματισμό, τις δημογραφικές αλλαγές. Η εκλεγείσα 
Πρόεδρος μου ανέθεσε να βρω τρόπους για να καταστεί η 
συμμετοχή σε προσωπικό επίπεδο ή μέσω διαδικτύου όσο το 
δυνατόν πιο εύκολη και προσβάσιμη. Θα φροντίσω να 
αποτελέσει αυτό απόλυτη προτεραιότητα.» 
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Διασφάλιση της ανάληψης επακόλουθων δράσεων σε 
όσα συμφωνήθηκαν 

«[...] αυτή η διάσκεψη πρέπει να οδηγήσει σε αποτελέσματα. 
Το να ακούμε τους πολίτες είναι απαραίτητο, αλλά δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό. Πραγματική κατανόηση σημαίνει  
ανάληψη πραγματικής δράσης. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
οτιδήποτε συμφωνείται τίθεται σε ισχύ. Αυτή ήταν μια ρητή 
δέσμευση της εκλεγείσας Προέδρου στις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές της και θα συνεργαστώ με όλους 
τους συναδέλφους μου εντός της Επιτροπής, καθώς και με το 
Σώμα και με όλες τις επιτροπές [...] που ενδιαφέρονται – και  
όλα τα άλλα θεσμικά όργανα για να διασφαλίσω ότι θα δοθεί 
συνέχεια σε όσα συμφωνήθηκαν.» 

Ενδεχόμενες αλλαγές στη Συνθήκη μεταβάλλεται ως 
επακόλουθες ενέργειες  

«Εάν υπάρχει ανάγκη αλλαγής της Συνθήκης, θα είμαι ανοιχτή 
σε περαιτέρω συζήτηση – όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι σας. 
Παρατήρησα ότι αποτελεί θέμα συζήτησης στην επιτροπή 
αυτή και είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να είναι πιο 
δυνατό, πιο ισχυρό και, επειδή είμαι ένας από εσάς, είμαι υπέρ. 
Γνωρίζετε όμως ότι η Επιτροπή θα εργαστεί με συλλογικό 
τρόπο – θα είμαστε μια ομάδα. Συνεπώς, εάν έχουμε μια 
ομόφωνη προσέγγιση, θα είμαι υπέρ αυτής, θα πρέπει όμως 
να μιλήσουμε πρώτα με τους πολίτες για να δούμε αν αυτή η 
Συνθήκη είναι αρκετή – αν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες 
που μας προσφέρει. Αν όχι, τότε πρέπει να αρχίσουμε να 
συζητάμε για τις αλλαγές.» 

Οι εκθέσεις της AFCO για το μέλλον της Ευρώπης 

«Ασφαλώς συμφωνώ με αυτές τις εκθέσεις. Ήμουν υπέρ τους 
κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας και μάλιστα έλαβα 
μέρος στις συζητήσεις και συμμερίζομαι, φυσικά, το 
περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων.» 

Δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«[...] η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με 
το δικαίωμα πρωτοβουλίας επί σειρά ετών και έχει 
κατοχυρωθεί σε όλες τις εκθέσεις σας. [...] Κυρία Πρόεδρε, εάν 
προτίθεται να το κάνει, το ίδιο προτίθεμαι και εγώ. Θα είναι 
πρόθεσή μας να το αλλάξουμε μαζί και να δώσουμε το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας εάν χρειαστεί. [...] Δεν θα προβάλω  
αντίρρηση δεδομένου ότι προέρχομαι από το Κοινοβούλιο 
και θέλω να εξουσιοδοτήσω το Κοινοβούλιο και γνωρίζω ότι 
αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς και για όλους εσάς. 
Θα έρθω λοιπόν για να συζητήσουμε και να δούμε πώς 
εξελίσσεται η κατάσταση.» 

Επικουρικότητα  

«[...] Είμαι σίγουρα υπέρ της επικουρικότητας [...], και θα 
συνεχίσω. Όσον αφορά φυσικά τον κοινωνικό πυλώνα, για τον 
οποίο είμαι υπεύθυνη, πρέπει να φροντίσω τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. Ωστόσο, όταν μπορούμε να βοηθήσουμε , 
γιατί να μην βοηθήσουμε παρέχοντας χρηματοδότηση ή 
κάνοντας πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν, ειδικά στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες;» 

Αναλογικότητα 

«Η αρχή της επικουρικότητας, αλλά και την αναλογικότητας , 
περιλαμβάνονται ήδη. Συνεπώς, πρέπει να το έχουμε πάντα 
αυτό κατά νου και να το λαμβάνουμε υπόψη. Θεωρώ φυσικά 
ότι η αναλογικότητα είναι επίσης πολύ σημαντική και δεν 
χρειάζεται να επιβαρύνουμε κανέναν, και ιδίως τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.» 

Δημιουργία «κόκκινης κάρτας» σε περίπτωση που ένα 
εθνικό κοινοβούλιο αποφασίσει ότι το μέτρο έρχεται σε 
σύγκρουση με την αρχή της επικουρικότητας 

«[...] Η «κίτρινη κάρτα» έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα τρεις 
ή τέσσερις φορές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουμε  
τις δυνατότητες, από την «πράσινη κάρτα» μέχρι την «κόκκινη 
κάρτα.» Θεωρώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε στο πλαίσιο 
μιας διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; Εάν το 
συμπέρασμα θα είναι αυτό, δεν θα προβάλω αντίρρηση. 
Είμαστε εντελώς ανοιχτοί και δεν αποκλείουμε τίποτα. Αυτό 
είναι το πνεύμα του νέου Σώματος και της νέας Επιτροπής.» 

Δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και για τους βρετανούς πολίτες που 
ζουν στην ΕΕ 

«[...] Η ιθαγένεια είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν μιλάμε για 
την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, και πρέπει να το λάβουμε  
αυτό υπόψη. Βέβαια, η γενναιοδωρία δεν αρκεί. Θα πρέπει να 
κάνουμε περισσότερα για αυτούς τους ανθρώπους – τόσο για 
τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ στην Ευρώπη, όσο 
και για εμάς τους Ευρωπαίους στο Ηνωμένο Βασίλειο.» 

Οι ιδρυτικές αξίες της Ένωσης 

«Η Ένωση που θα προωθήσω είναι μια Ένωση ανθρώπινης  
αξιοπρέπειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, κράτους  
δικαίου, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων των προσώπων που  
ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη 
μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Θα εμμείνω στο άρθρο 2 και θα τις τηρώ πάντα 
[...].» 

Σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων και υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια 

«Στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων μου και σε πολλές  
άλλες επιστολές ανάθεσης καθηκόντων, είμαστε 
υποχρεωμένοι να το θέσουμε στην ημερήσια διάταξη και να 
το συζητήσουμε μαζί σας και πρέπει να τελειώσει. Θα είναι το 
πρώτο θέμα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης: το 
σύστημα Spitzenkadidaten και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. 
Έως τα τέλη του καλοκαιριού του 2020 θα πρέπει να έχουμε  
ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση και να δούμε πώς θα 
προχωρήσουμε.» 
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Υποστήριξη της Ευρώπης κατά τη μεταβατική 
δημογραφική περίοδο 

Ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής στις διάφορες 
ομάδες 

«[...] Θα εξετάσω όλες τις πτυχές της δημογραφικής αλλαγής  
και ποιος είναι ο αντίκτυπός της στις διάφορες επηρεαζόμενες  
ομάδες.» 

Χαρτογράφηση βάσει δεδομένων της Eurostat 

«[...] ό,τι πρόκειται να κάνω, θα γίνει με βάση τη 
χαρτογράφηση [...] θα χρησιμοποιήσω δεδομένα της Eurostat  
και σε σχέση με αυτά τα δεδομένα, όλα θα βασίζονται σε 
αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως, δεν θα ξεκινήσουμε αυτή τη 
διαδικασία και δεν θα αρχίσουμε να θεσπίζουμε νομοθεσία 
χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία θα έχει συγκεντρώσει  
η Eurostat.» 

Χρονοδιάγραμμα χαρτογράφησης 

«[...] Έχω καθήκον [...] κατά τους πρώτους έξι μήνες να 
πραγματοποιήσω μια χαρτογράφηση για να δούμε τι πρέπει  
να κάνουμε. Αυτή θα είναι η πρώτη μου έκθεση, κατά τους 
πρώτους έξι μήνες της θητείας μου.» 

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 

«Θέλω να επικεντρωθώ στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
συχνά πλήττονται περισσότερο από τη μείωση του 
πληθυσμού, την έλλειψη ευκαιριών που οδηγούν σε διαρροή 
εγκεφάλων, τη σοβαρή έλλειψη υπηρεσιών πρώτης γραμμής  
και τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Θα συντονίσω επίσης 
τις εργασίες για το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές  
περιοχές σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και  
περιφερειακές αρχές. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα 
να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να 
τις στηρίξουμε για να αντιμετωπίσουν το δικό τους μοναδικό 
σύνολο θεμάτων.» 

Καταπολέμηση της φτώχειας 

«Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσω  
τα καθήκοντά μου, τις δραστηριότητές μου στην επιστολή 
ανάθεσης καθηκόντων μυ και να βοηθήσω τους ευρωπαίους 
πολίτες, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και όσους ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας και είναι αποκλεισμένοι να ζήσου ν 
αξιοπρεπή ζωή.» 

Διαρροή εγκεφάλων 

«Θα επικεντρωθώ στο ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων, 
στηρίζοντας τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, ιδίως 
μέσω της εγγύησης για τη νεολαία.» 

Πράσινη βίβλος για τη γήρανση 

«Θα παρουσιάσω μια πράσινη βίβλο για τη γήρανση με σκοπό 
να αξιολογήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει, και ιδίως να 
προωθήσουμε την ενεργό γήρανση και να εξετάσουμε εάν τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας μας είναι κατάλληλα για 
έναν πιο ηλικιωμένο πληθυσμό. Αυτό θα γίνει σε στενή 
συνεργασία με το Σώμα και φυσικά με τα κράτη μέλη που  
έχουν τις αρμοδιότητες στους περισσότερους από αυτούς 
τους τομείς.» 

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 

«[...] ως μέρος της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, θα συντονίσω τις εργασίες για τον 
καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού  
βίου.» 

Συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 

«Πρέπει λοιπόν να βρούμε καλύτερα ωράρια εργασίας, 
καλύτερες υποδομές για τις μητέρες και τους πατέρες [...] γιατί 
να μην φροντίσουμε για τις οικογένειες και να έχουμε μια 
φιλική προς την οικογένεια πολιτική; Επομένως είμαι υπέρ. 
Αυτός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού  
κοινωνικού πυλώνα.» 

Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 

«Αυτή είναι η απόφαση αυτού του Κοινοβουλίου, [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+. Αυτό το Κοινοβούλιο 
ζήτησε να συμπεριληφθεί στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο το ποσό των 5,9 εκατομμυρίων ευρώ 
για την προστασία των παιδιών και την εγγύηση για τα παιδιά. 
Είμαι υπέρ αυτού. Θα ζητήσω περισσότερα, εάν είναι εφικτό, 
αλλά ας ρωτήσουμε τον Επίτροπο Hahn τι πιστεύει γι’ αυτό. [...]  
Θα λαμβάνω πάντα υπόψη τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου  
και όλων εσάς [...].» 

Επενδύοντας περισσότερο στο μέλλον των παιδιών μας 

«Θα ηγηθώ των εργασιών επένδυσης στα παιδιά μας. [...] Δεν 
υπάρχουν πιο σημαντικές επενδύσεις που μπορούμε να 
κάνουμε [...]. Θα συντονίσω τις εργασίες για μια νέα εγγύηση 
για τα παιδιά και θα παρουσιάσω μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ 
Ορισθείς Αντιπρόεδρος 
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 

Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 
2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. 
Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που 
του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων θεμάτων:  

 Δεξιότητες, εκπαίδευση και ολοκλήρωση· 
 Εύρεση κοινής βάσης για τη μετανάστευση· και 
 Ένωση Ασφάλειας. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες παρέσχε γραπτές απαντήσεις. 
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Δεξιότητες, εκπαίδευση και ολοκλήρωση 
Ένωση ισότητας και ποικιλομορφίας 
«Καθήκον μου θα είναι να διασφαλίσω την ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης σε όλους τους τομείς πολιτικής, με 
έμφαση στους ανθρώπους και σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα.» 

«Θεωρώ ότι η πολιτιστική έκφραση και η ελευθερία αποτελεί 
μέρος αυτού που σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος [...]. Μαζί με τη 
Mariya Gabriel και τις υπηρεσίες μας, θα χαρώ πολύ να 
εξετάσω περιπτώσεις ή θέματα [λογοκρισίας και καταπίεσης  
των καλλιτεχνών] που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, διότι 
θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τι συμβαίνει και τι μπορούμε 
να κάνουμε για να βοηθήσουμε.» 

Πολιτισμός και αθλητισμός / Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης και Discover EU 
«Συμφωνώ με τις πολυάριθμες απόψεις που εκφράστηκαν ότι, 
στο DiscoverEU και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι 
άνθρωποι που συμμετέχουν δεν θα πρέπει μόνο να 
ταξιδεύουν. Θα πρέπει να φέρουν πίσω κάποια εμπειρία, θα 
πρέπει να εκτεθούν σε κάποιες δεξιότητες και θα πρέπει να 
φέρουν πίσω κάποιες γνώσεις στην ευρύτερη κοινωνία και  
είμαι πρόθυμος να εργαστώ για αυτό.» 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα στοιχείο συμμετοχής  
των νέων που φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο 
εξετάζουμε το κλίμα και το περιβάλλον [...]. Έτσι, μέσω των 
προγραμμάτων μας για τη νεολαία (Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, DiscoverEU), θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι 
μπορώ για να προωθήσω τις δραστηριότητες βιωσιμότητας 
στις οποίες συμμετέχει η νεολαία μας.» 

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε έναν από τους θησαυρούς της 
Ευρώπης: την πολιτιστική κληρονομιά μας στην οποία πρέπει  
να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να προωθούμε εντός και  
εκτός των συνόρων μας.»  

«Θέλω να εκμεταλλευτώ πλήρως τις συνέργειες μεταξύ της 
Mariya Gabriel και του έργου της στον αθλητισμό και της 
Στέλλας Κυριακίδου στον υγιεινό τρόπο ζωής [...]. Οι μαζικές  
συνεισφορές που μπορούμε να κάνουμε στον αθλητισμό [...]  
είναι εκεί που θα πρέπει να επενδύσουμε τα χρήματά μας και  
που θα πρέπει να βοηθήσουμε.»  

Εκπαίδευση / Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
«Θα εργαστούμε για να κάνουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης πραγματικότητα και θα παροτρύνουμε τα κράτη 
μέλη να μεταρρυθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μάθησης. Θα φροντίσω  
να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Erasmus+, το 
DiscoverEU και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για να 
ενισχύσουμε τη νεολαία μας και να προσφέρουμε νέες 
ευκαιρίες κινητικότητας.» 

«Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης έως το 2025. Αυτή είναι η κύρια προτεραιότητά 
μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να μπορέσουμε να 
προσεγγίσουμε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τα σχολεία 
έως τα πανεπιστήμια. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια 
ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα. Πρέπει να βασιστούμε στις 
ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες που ξεκινήσαμε ήδη. 
Πρέπει να δώσουμε αξία στους εκπαιδευτικούς.» 

«Το ταμείο Erasmus+ [...] είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα 
προγράμματα στην ιστορία της ΕΕ και υποστηρίζουμε πλήρως  
την ιδέα σας να τριπλασιαστούν οι πόροι που διατίθενται σε 
αυτό [...]. Υπάρχουν ορισμένες πτυχές στο Erasmus+ οι οποίες 
εμποδίζουν ορισμένα άτομα να συμμετέχουν λόγω έλλειψης  
πόρων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο [...]. Πρόκειται να το 
συζητήσω με τον συνάδελφό μου κ. Schmit [...] για να 
διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να αντλήσουμε τα κονδύλια 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ώστε να 
μπορέσουν οι νέοι αυτοί να συμμετάσχουν επίσης στο 
πρόγραμμα Erasmus+.» 

«Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παραμεληθεί κανένα παιδί, 
θα εισαγάγουμε μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά για να 
διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας ή αποκλεισμού θα έχουν πρόσβαση στα 
περισσότερα βασικά δικαιώματα, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη και η εκπαίδευση.» 

«Δεσμεύομαι ότι θα με βλέπετε συχνά [...] στα κέντρα 
κατάρτισης, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια.» 

Προσδιορισμός ελλείψεων δεξιοτήτων και 
επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός 
«Όσον αφορά τις δεξιότητες, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε  
δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτα [...], πρέπει να 
συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δεξιότητες για την αγορά 
εργασίας και να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. [...] Υπάρχει  
όμως και κάτι άλλο που σχετίζεται με τις δεξιότητες και για το 
οποίο πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ζήτημα 
των μη τεχνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ένταξη: 
όχι των δεξιοτήτων που οδηγούν αναγκαστικά στην αγορά 
εργασίας, αλλά των δεξιοτήτων που μπορούν να οδηγήσου ν 
σε καλύτερη ένταξη στην κοινωνία γύρω μας. Να μιλάμε με 
άλλους, να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, να 
επισκεπτόμαστε μουσεία, να συμμετέχουμε σε 
δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Είμαστε  
αποφασισμένοι, με τη βοήθεια της Mariya Gabriel και του 
Nicolas Schmit, να αντιμετωπίσουμε και τους δύο αυτούς 
άξονες εργασίας: με τη νομοθεσία, διότι έχουμε ήδη 
νομοθεσία σχετικά με το θέμα αυτό· με τα μέσα μας· με το ΕΚΤ, 
το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το 
DiscoverEU.»  

«Πρέπει να κάνουμε τα εξής δύο πράγματα [...]: Πρώτον, με την 
«αναβάθμιση δεξιοτήτων» εξασφαλίζουμε ότι τα τμήματα της 
κοινωνίας μας που είναι πρακτικά αποκομμένα από ορισμένες  
δεξιότητες μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου  
μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιακή τεχνολογία [...] . 
Το έργο αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο κοινωνικό σκέλος  
του χαρτοφυλακίου. Το άλλο είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα 
δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει: τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι το επόμενο έτος θα 
χρειαστούμε 250 000 ειδικευμένους εργαζόμενους στον 
ψηφιακό τομέα [...]. Και εκεί τίθεται το ζήτημα της νόμιμης  
μετανάστευσης, εκεί είναι που υπεισέρχονται οι θετικές 
παρεμβάσεις που σας περιέγραψε η Mariya Gabriel – το 
σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση – και το πώς 
χρησιμοποιούμε τις ροές εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης για να παράγουμε αυτές τις δεξιότητες στις 
οποίες έχουμε έλλειψη.»
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«Η στήριξη της δια βίου μάθησης αποτελεί επομένως  
προτεραιότητα. Πρέπει να το κάνουμε μέσω ενός 
ολοκληρωμένου συνόλου μέσων, του νέου θεματολογίου  
δεξιοτήτων, του Erasmus+ και του ΕΚΤ. Πρέπει να 
βοηθήσουμε με σαφήνεια τα κράτη μέλη να προσδιορίσου ν 
τις ειδικές ανάγκες για τη δια βίου μάθηση [...]. Εξακολουθώ να 
υποστηρίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση προς την 
κορυφή. 
Πρέπει να πάμε στα κράτη μέλη, να εντοπίσουμε τις ανάγκες  
και στη συνέχεια να τις αντιστοιχίσουμε με πολιτικές και μέσα 
από την ΕΕ.»  

«Η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να θεωρείται ως ευκαιρία να 
εργαστούν οι νέοι αλλά σε επισφαλείς συνθήκες κατά τρόπο 
που να νοθεύεται η έννοια της κατάρτισης. Επομένως, η 
πρακτική άσκηση έχει νόημα μόνο εάν πραγματοποιείται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται με 
ακρίβεια όσον αφορά συγκεκριμένες δεξιότητες και μάθηση. 
Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να καθορίζεται και το 
ζήτημα της αμοιβής. Και αν δεν πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, τότε η πρακτική άσκηση παύει να είναι 
πρακτική άσκηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να ασχολείται με το θέμα αυτό με τον Nicolas Schmit, ώστε να 
καταστεί καθολική αρχή για αυτό το είδος εργασίας.» 

«Δεν με ικανοποιεί το γεγονός ότι πολλά από τα θέματα που  
συζητήσαμε, όπως η δια βίου μάθηση, όπως η ανεργία των 
νέων, όπως οι δεξιότητες, όπως η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων, είναι διάσπαρτα στην Επιτροπή. Χρειάζεται  
λοιπόν – εγώ ο ίδιος, μαζί με την Επίτροπο αρμόδια για την 
Απασχόληση, μαζί με τον Επίτροπο αρμόδιο για τον 
Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, 
μαζί με την Επίτροπο για την Ισότητα μαζί με την Επίτροπο για 
την Υγεία, να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά όλοι μαζί.» 

Βελτίωση της ένταξης των μεταναστών και των 
προσφύγων 
«Προτίθεμαι να επανεξετάσω το σχέδιο δράσης του 2016 για 
την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. [...] Χαίρομαι  
που βλέπω ότι η μακροπρόθεσμη ένταξη των μεταναστών και  
των προσφύγων θα ενσωματωθεί στο νέο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε  
περισσότερα εργαλεία και περισσότερους πόρους για να 
υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες ένταξης.» 

«Υπάρχει περιθώριο επανεξέτασης της νομοθεσίας που διέπει 
τους επί μακρόν διαμένοντες εργαζόμενους [...], η οποία 
χρήζει σαφώς επανεξέτασης. Και η επανεξέταση αυτή έχει 
προγραμματιστεί. [...] Είμαι πολύ πρόθυμος να εξετάσω μια 
νομοθετική τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους επί 
μακρόν διαμένοντες ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τυχόν 
εμπόδια ώστε οι νόμιμοι διαμένοντες να έχουν την ευκαιρία 
να επωφεληθούν από την κινητικότητα του εργατικού  
δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ.» 

Εύρεση κοινής βάσης για τη μετανάστευση· 
Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 
«Η επίτευξη του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το 
άσυλο [...] είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι 
μπορούμε να επιτύχουμε κινητοποιώντας τις δυνάμεις μας και 
μαθαίνοντας από το παρελθόν. Αυτό το νέο σύμφωνο πρέπει  
να είναι οριζόντιο και να συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού  
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μας, το πρώτο πράγμα που  
θα κάνουμε, μαζί με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, 
είναι να ξεκινήσουμε διάλογο με εσάς και τα κράτη μέλη μας. 

[...] Θα σας παρουσιάσουμε εν τάχει επιλογές τις οποίες θα 
θέλαμε να συζητήσουμε και να επιτύχουμε συναίνεση, αλλά 
μόνο τότε θα θέσουμε κάτι επίσημα επί τάπητος...» 

«Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στη 
μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και των αντίστοιχων 
διαδικασιών, αλλά για να απεμπλέξουμε την κατάσταση 
πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα άλλα στοιχεία που  
δημιουργούν την πλήρη εικόνα: επιστροφές, νέες συμφωνίες 
και ρυθμίσεις επανεισδοχής, Σένγκεν, σύνορα [...]. Πρέπει να 
διατηρήσουμε την πρόοδο που επιτύχαμε στα πέντε 
νομοθετικά κείμενα που επεξεργαστήκατε πολύ καλά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [...] Δεύτερον, πρέπει να 
επικεντρωθούμε στα δύο κείμενα που λείπουν: σχετικά με το 
Δουβλίνο και σχετικά με τις διαδικασίες. [...] Για να 
ξεπεράσουμε το αδιέξοδο που υπάρχει στα κράτη μέλη που  
το εμποδίζουν αυτό πρέπει να είμαστε σε θέση να 
παρουσιάσουμε τα νέα στοιχεία [...]. Πρώτα απ’ όλα, οι 
συμφωνίες επιστροφής και επανεισδοχής [...] Στη συνέχεια, 
πρέπει να επανεξετάσουμε την πρόταση Σένγκεν, διότι η 
εσωτερική ελευθερία συνδέεται με τον τρόπο που  
προστατεύουμε τα σύνορά μας.» 

«Η πρόθεσή μας με τον αρμόδιο ορισθέντα Επίτροπο είναι [...]  
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να παρουσιάσουμε μια 
διερευνητική μελέτη [...] που θα προσδιορίζει τα κύρια 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν [...]. Και έπειτα [...]  
θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα ώθηση με 
την υποστήριξη ολόκληρου του σώματος των Επιτρόπων και  
της εκλεγείσας Προέδρου στις αρχές του επόμενου έτους.» 

«Ως προσωρινό μέτρο, [...] έως ότου τεθεί σε ισχύ ένα νέο 
πραγματικά σύστημα ασύλου, πρέπει να υποστηρίξουμε τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν προσωρινές ρυθμίσεις σχετικά 
με την αποβίβαση. Για εμένα, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη 
διεξαγωγή κατάλληλου διαλόγου με τις πολλές ΜΚΟ που  
διεξάγουν αξιέπαινες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 
Μεσόγειο.» 

«Όλες οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες του νέου συμφώνου  
θα γίνουν με παράλληλο στόχο την άρση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα και την επιστροφή σε έναν πλήρως  
λειτουργικό χώρο Σένγκεν.» 

«Θα ηγηθώ μιας ανανεωμένης προσπάθειας προώθησης της 
επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα διαμονής: καταρχάς, 
ολοκληρώνοντας τη μεταρρύθμιση των εσωτερικών κανόνω ν 
της ΕΕ σχετικά με την επιστροφή και, δεύτερον, συνάπτοντας  
συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής με τις χώρες 
προτεραιότητας διέλευσης και καταγωγής.» 

Δημιουργία οδών νόμιμης μετανάστευσης 
«Επομένως, το να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι 
ουσιαστικό σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση δεν είναι κάτι 
που εξαρτάται από την καταπολέμηση της παράνομης  
μετανάστευσης. Είναι κάτι που πρέπει να οργανώσουμε 
σωστά, θετικά. [...] Ένα καλό ξεκίνημα είναι αυτά τα πιλοτικά 
προγράμματα που επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη μέλη μας, 
με τη βοήθειά μας, να αρχίσουν να επιδεικνύουν ορισμένες  
δεξιότητες νόμιμης μετανάστευσης. Πρέπει να κάνουμε  
περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, 
παρόλο που δεν έχω εμπειρία σε αυτό, θα χαρώ ιδιαιτέρως να 
αναθεωρήσω την πρότασή μας για την μπλε κάρτα. Ας δούμε  
τι πήγε στραβά ως προς αυτό [...] πρέπει να συνεχίσουμε αυτές 
τις ανθρωπιστικές διόδους σε συνδυασμό με την 
επανεγκατάσταση, επειδή αποτελεί έναν άλλο μεθοδικό 
τρόπο νόμιμης εισόδου των πολιτών.»  
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«Με βάση τα πιλοτικά προγράμματα για τη νόμιμη 
μετανάστευση που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα προωθήσω  
σύγχρονα και στοχευμένα συστήματα νόμιμης  
μετανάστευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
οικονομίας της ΕΕ, της αγοράς εργασίας και των 
δημογραφικών προκλήσεων και θα διασφαλίσουμε τη 
δημιουργία ανθρωπιστικών διόδων σύμφωνα με το μοντέλο 
των μηχανισμών έκτακτης διέλευσης στον Νίγηρα και τώρα 
και στη Ρουάντα.» 

Συνοχή των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων της 
μετανάστευσης 
«Μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι, μαζί με την Jutta 
Urpilainen [...] να αρχίσουμε, από την αρχή της θητείας, ένα 
νέο κύμα συμφωνιών επανεισδοχής με τις χώρες διέλευσης 
και καταγωγής.» 

«Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε πρώτα [...] με τις τρίτες 
χώρες. [...] Πρέπει να αναζητήσουμε [...] συνολικές συμφωνίες, 
αμοιβαία επωφελείς λύσεις. Και σε αυτές τις συμφωνίες πρέπει 
να εξετάσουμε τη βασική αιτία του προβλήματος και να το 
αντιμετωπίσουμε. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών αυτών. Πρέπει να 
εξετάσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν ώστε οι νέοι να ζουν 
στην πατρίδα τους και να έχουν αξιοπρεπή ζωή [...]. Αυτή είναι 
η φιλοδοξία μου και γι’ αυτό μιλήσαμε με την Ylva Johansson.»   

«Είναι αλήθεια ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας απέδιδε 
αποτελέσματα μέχρι πρόσφατα [...] Είναι επίσης αλήθεια ότι 
ορισμένες πτυχές της συμφωνίας παρέμεναν σε εκκρεμότητ α 
[...]. Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τη συμφωνία, να 
την ανανεώσουμε [...] Θα το συζητήσουμε αυτό με την 
τουρκική κυβέρνηση [...]. Η Ελλάδα δεν θα διαχειριστεί τις 
μεταναστευτικές ροές μόνη της, δεν μπορούμε να αφήσουμε 
την Ελλάδα μόνη της [...]. Ελπίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες  
θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εκ νέου τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας με θετικό τρόπο.» 

Ένωση Ασφάλειας 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας 

«Πρόκειται για την ίδια Ένωση που καθορίζει τα παγκόσμι α 
πρότυπα για την προστασία δεδομένων και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και [...] ο ρόλος μου είναι επίσης να 
διασφαλίσω ότι ό,τι κάνουμε στον τομέα της ασφάλειας  

σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να διέπεται από πολιτικές 
από την αρχή. Αυτό θα κατευθύνει επίσης το έργο μου στην 
υλοποίηση των προτάσεων διαλειτουργικότητας, οι οποίες θα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς θα προχωρήσουμε στην 
έναρξη των νέων πληροφοριακών συστημάτων μας.» 

Καλύτερη σύνδεση των εργασιών της Επιτροπής για την 
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια 

«Οι εργασίες αυτές σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων θα 
συνεχιστούν στο πλαίσιο της Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να 
αξιολογούμε την κατάσταση μετά τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά κατανοώ επίσης ότι 
υπάρχουν πολλές άλλες δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν. 
Συζήτησα με τις υπηρεσίες και κατάλαβα ότι θα αισθάνονταν 
πιο ασφαλείς εάν θα επέτρεπαν να ολοκληρωθούν και αυτές 
οι εκκρεμείς υποθέσεις προτού αποφασίσουμε τα επόμενα 
βήματα.» 

Ενίσχυση της σταθερότητας της ΕΕ για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών 

«Θα ασχοληθώ με μεγάλη προσοχή με την υλοποίηση αυτού 
που συμφωνήσαμε συλλογικά. Θα προωθήσω μια 
συντονισμένη προσέγγιση για την προστασία των Ευρωπαίων 
στο διαδίκτυο, μέσω της έγκρισης της πρότασης περί 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, εισάγοντας τον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και επενδύοντας στις 
εργασίες του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο. Θα 
χρησιμοποιήσω κάθε δυνατότητα που έχω για να οικοδομήσω  
για την ανθεκτικότητα της ΕΕ και την αντίδραση σε υβριδικές 
απειλές, που απειλούν τα συστήματα και τις δημοκρατίες μας.» 

«Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμένα 
είναι να διασφαλίσω ότι όταν θεσπιστεί ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες [...], αυτή είναι η στιγμή που πρέπει  
σαφώς να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικής, 
ασφάλειας και εγγύησης. [...] Πιστεύω ότι μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε επαρκώς αυτές τις ανησυχίες με τη 
διαβεβαίωση ότι η πολιτική μας για την ασφάλεια θα πρέπει  
να διέπεται από τα θεμελιώδη δικαιώματα [...]. Και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται [...] ως 
μια αξιολόγηση των επιπτώσεων που πρέπει να κάνουμε  
κάποια στιγμή στο τέλος. [...] Πρέπει να γίνει όταν θα 
αποφασίσουμε την πολιτική από την αρχή.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

JOHANNES HAHN 
Ορισθείς Επίτροπος  
Προϋπολογισμός και Διοίκηση 

Ο ορισθείς Επίτροπος Johannes Hahn εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και 
Νομικών Θεμάτων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν 
έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης 
καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  

 πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027· 
 εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της Επιτροπής· και 
 προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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PE 629.837 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και ίδιοι 
πόροι 
Η μελλοντική πορεία σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 

«Σας διαβεβαιώ ότι θα επιμείνω στο γεγονός ότι ο αντίκτυπος 
ενός προϋπολογισμού μικρότερου από αυτόν που πρότεινε η 
Επιτροπή [1,1 % του ΑΕΕ] θα ήταν επιζήμιος για τις φιλοδοξίες 
μας πολιτικής και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της 
Ένωσης να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις προτεραιότητές 
της.» «Αυτό είναι το ελάχιστο.» 

«Η σωστή μελλοντική πορεία είναι αυτή: να εφαρμόσουμε μια 
προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, να προσδιορίσουμε τις 
θέσεις μας και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να 
διαπραγματευτούμε.» «Θα προσπαθήσω να πείσω ιδιαίτερα 
όσους εστιάζουν ιδιαίτερα σε αυτό το 1 % για να δουν ότι οι 
νέες προκλήσεις, τα νέα καθήκοντα, χρειάζονται περισσότερη 
ευελιξία από την πλευρά τους.» «Θέλω να τους ξεκαθαρίσω τι 
είναι απαραίτητο. Και θα μιλήσω επίσης στα μέσα 
ενημέρωσης.» «Θα είμαστε δίπλα σας στη συζήτηση με το 
Συμβούλιο. Πολλά κράτη μέλη [...] έχουν καταλάβει ότι 
απαιτούνται πραγματικά οι κατάλληλοι πόροι.» 

«Όποιο και αν είναι το μέγεθος του προϋπολογισμού – 1,1 % ή 
1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος – δεν θα ήταν 
αρκετό για να χρηματοδοτηθούν όλες οι ανάγκες και τα έργα 
με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης πρέπει να θεωρείται βασική κινητήρια δύναμη των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, διοχετεύοντάς τις σε 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.» 

«Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα, αλλά και για τα άλλα 
θέματα στα οποία ευλόγως αναφέρεστε, δηλαδή τους ίδιους 
πόρους, τη διατήρηση, ακόμα και την αύξηση του επιπέδου 
ευελιξίας και τη θέσπιση του κράτους δικαίου. Πρόκειται για 
όλα αυτά και για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής. [...] Το 
κυριότερο ζήτημα είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες μας 
γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον προϋπολογισμό. [...] Εάν 
παράγεις 100 ευρώ πρέπει να πληρώσεις 50 ευρώ στο κράτος, 
49 ευρώ παραμένουν στον κρατικό προϋπολογισμό και 1 
μόνο ευρώ προορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση – για όλες τις 
πολιτικές που είναι πολύ αναγκαίες και έχουν ζητήσει οι 
πολίτες μας.» 

Ίδιοι πόροι 

«Είμαι πεπεισμένος ότι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα 
έσοδα είναι καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι η 
μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων και η διαφοροποίηση των 
πηγών εσόδων αποτελεί προϋπόθεση για να υπολογίζουμε  
στη συναίνεσή του σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο. Θα 
υπενθυμίσω στο Συμβούλιο αυτή τη θέση αυτή.» 

Τέλος για τα πλαστικά και επέκταση των εσόδων από 
πλειστηριασμούς του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS): 
«αυτοί είναι δύο τομείς όπου πιστεύω ότι είναι εφικτό να 
επιτύχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ γρήγορο 
αποτέλεσμα.» Η ΚΒΦΕ (κοινή βάση φορολογίας εταιρειών) και  
ο ψηφιακός φόρος «θα μπορούσαν και θα έπρεπε να 
προστεθούν.» «Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τον 
διασυνοριακό φόρο διοξειδίου του άνθρακα.» «Εάν τεθεί, θα 

πρέπει να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες σχετικές με το 
κλίμα.» 

«Θα πρέπει να αυξήσουμε σταδιακά το μερίδιο των ιδίων 
πόρων στον συνολικό προϋπολογισμό.» «Αυτή η 
διαφοροποίηση μεταξύ δικαιούχων και καθαρώ ν 
συνεισφερόντων δεν ισχύει πλέον, [...] οι καθαροί  
συνεισφέροντες επωφελούνται πολύ συχνά από τις 
επενδύσεις στις δικαιούχες χώρες.» «Θα ήθελα να ξεπεράσω  
αυτόν τον διαχωρισμό.» 

Χρονοδιάγραμμα και σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

«Δεν θα καταβάλω καμία προσπάθεια για να διευκολύνω την 
έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας για ένα κατάλληλο οικονομικό 
πλαίσιο.» «Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, [...] τόσο νωρίτερα θα 
μπορέσουμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα και να 
επιδιώξουμε όλους τους πολιτικούς μας στόχους.» «Αν 
καταλήξουμε έγκαιρα σε συμφωνία, θα έχουμε αποτελέσματα 
προς τα τέλη του χειμώνα.» 

«Αυτό πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής μας, 
αλλά θα είμαι ειλικρινής μαζί σας: η Επιτροπή πρέπει να είναι 
έτοιμη, το προσωπικό προετοιμάζει ασφαλώς μέτρα έκτακτης  
ανάγκης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί έγκαιρη συμφωνία. 
[...] Μπορώ σίγουρα να σας υποσχεθώ ότι, αν συμβεί κάτι 
τέτοιο, θα παρουσιάσουμε τα απαραίτητα σχέδια κειμένων.» 

Ελαχιστοποίηση των καθυστερούμενων πληρωμών 

«Χρειαζόμαστε μια άμεση και γρήγορη συμφωνία για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι την τελευταία φορά το 
γεγονός ότι [...] η απόφαση ελήφθη δύο εβδομάδες μόλις πριν 
από την ημερομηνία λήξης προκάλεσε τις γνωστές 
καθυστερήσεις, επειδή χρειάστηκαν μερικοί μήνες για να 
επιτευχθεί συμφωνία για τα τομεακά προγράμματα και, εκτός 
αυτού, είχαμε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό.» 

«Θεσπίσατε μέσα ευελιξίας και αυτά τα μέσα ευελιξίας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχουν 
περιορισμοί στις πληρωμές.» 

Ενδιάμεση αναθεώρηση 

«Τη στηρίζουμε πλήρως. Ναι, πρέπει να γίνει, είναι λογικό να 
γίνει και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θεωρούμε ότι [...]  
χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη ευελιξία, ώστε να μην 
περιμένουμε μόνο την ενδιάμεση αναθεώρηση· εάν 
αναγνωρίσουμε ότι κάποιο πρόγραμμα δεν απορροφάται  
σωστά ή δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε 
πρέπει ασφαλώς να εξετάσουμε τους δείκτες.» «Πρέπει να το 
κάνουμε αυτό πριν από την ενδιάμεση αναθεώρηση και είναι 
εξίσου λογικό να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές πριν από 
αυτή. 

Κλίμα - Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης - Διανομή και 
απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ 

Το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
κλίμα «δεν σηματοδοτεί το τέλος και δεν μπορεί να είναι το 
τελικό όριο.» «Έχουν διατυπωθεί πολλά, αλλά τώρα πρέπει να 
εξετάσουμε αυτούς τους στόχους [...] σε επίπεδο 
προγράμματος.» «Εάν υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι 
απαιτούνται προσαρμογές, τότε ασφαλώς θα είμαι ανοικτός  
σε αυτά που θα προτείνετε.» 
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Παρακολούθηση των σχετικών με το κλίμα δαπανών: «Αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα προτείνω 
συγκεκριμένα μέτρα για να το επιτύχουμε. [...] Πρέπει να 
είμαστε σαφέστεροι ως προς τον τρόπο που ορίζουμε τα 
προγράμματα, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν 
πολλά πολύ σημαντικά έργα.» Πρέπει να «διασφαλίσουμε ότι 
οι χρηματοδοτικές ροές μας δεν προσκρούουν η μία στην 
άλλη.» 

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 
«ένα στοιχείο [...] θα μπορούσε να είναι η άρνηση χορήγησης  
δανείων, εγγυήσεων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 
οτιδήποτε άλλου για την κατασκευή μονάδων παραγωγής  
ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα ή λιγνίτη.» 

«Προτεραιότητα για εμένα στις διαπραγματεύσεις για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι η συμπερίληψη του 
νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα δείξει τον τρόπο και θα διοχετεύσει κονδύλια στις 
περιφέρειες και τις κοινότητες που έχουν την μεγαλύτερη 
ανάγκη.» «Θέλουμε να στηρίξουμε τις περιφέρειες με υψηλές  
εκπομπές CO2.» 

«Πρέπει να βοηθήσουμε ορισμένες χώρες να βελτιώσουν το 
ποσοστό απορρόφησής τους έτσι ώστε να χρησιμοποιηθού ν 
πραγματικά τα διαθέσιμα κονδύλια.» 

Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση 
Ένας δημοσιονομικός κύκλος πολιτικών και δεδομένων  

«Είμαι αποφασισμένος να βελτιώσω τη σχέση μεταξύ των 
επιδόσεων του προγράμματος δαπανών και του 
δημοσιονομικού σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 
υποβολής εκθέσεων. Συμφωνώ επίσης ότι οποιοδήποτε  
τέτοιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διέπεται 
ξεκάθαρα από πολιτικές και να επιτρέπει την πραγματική 
αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σύμφωνα με τις 
πολιτικές προτεραιότητες βάσει των πληροφοριών για τις 
επιδόσεις και της αξιολόγησής τους.» 

«Ενώ τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την 
επιμερισμένη διαχείριση, θα εργαστώ επίσης για την 
εξασφάλιση μιας πιο ολοκληρωμένης επισκόπησης των 
δαπανών και των βασικών δεδομένων.» 

Για την επίσπευση της διαδικασίας απαλλαγής: «ένας 
παράγοντας είναι αν το κράτος μέλος είναι σε θέση να 
παράσχει αρκετά γρήγορα τα δεδομένα.» 

«Λάβαμε υπόψη τις συστάσεις σας για τη βελτίωση και τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων της 
Επιτροπής. Θα καταβάλω συγκεκριμένες προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτού του θέματος όσον αφορά τις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριότητας κάθε γενικής διεύθυνσης, τις 
δηλώσεις προγράμματος που συνοδεύουν το σχέδιο 
προϋπολογισμού και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και  
απόδοσης.» 

Ψηφιακή διαχείριση 

«Το τοπίο των συστημάτων πληροφορικής ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό. Σημαντικό καθήκον για το μέλλον [...] είναι να 
προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε όλα τα διαφορετικά 
συστήματα που υπάρχουν [...] το ζήτημα δεν είναι μόνο [...] η 
ψηφιοποίηση στην Επιτροπή, αλλά και η διαλειτουργικότητα 
με τα συστήματα που διαθέτουν τα κράτη μέλη μας και τα 
θεσμικά όργανα των διαφόρων κρατών μελών μας. Αυτό θα 

μας επιτρέψει να επισπεύσουμε τη διαδικασία υποβολής  
εκθέσεων.» 

«Θα [...] διασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία και τις ικανότητες για να επιτύχει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της χωρίς να εκτεθεί σε νέους 
κινδύνους.» 

Στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους  

«Στο εγγύς μέλλον, θα έχουμε να σας προτείνουμε μια 
στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους.» «Πρέπει να δούμε  
πώς μπορούν αυτές οι θέσεις να γίνουν πιο ελκυστικές.» «Επί 
του παρόντος, υπάρχουν δέκα εθνικότητες από τα κράτη μέλη 
πριν από το 2004 που υποεκπροσωπούνται σημαντικά μεταξύ 
των κατώτερων διοικητικών στελεχών της Επιτροπής. Θα 
κάνω το παν για να αντιστρέψω αυτή την τάση μέσα σε αυτή 
την κοινοβουλευτική περίοδο.» Απώλεια της εμπειρίας των 
συμβασιούχων υπαλλήλων στο τέλος της σύμβασης: «ένα 
ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.» 

«Η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, ο 
επαγγελματισμός και η δέσμευση για το δημόσιο συμφέρον 
πρέπει να παραμείνουν θεμελιώδεις αξίες της διαχείρισής μας. 
Θα μεριμνήσω ώστε η Επιτροπή να πρωτοστατήσει στον 
καθορισμό υψηλών προτύπων για τα μέλη και το προσωπικό 
της.»  

«[Η] στρατηγική του προσωπικού [...] θα εξετάσει επίσης τις 
διοικητικές θέσεις και τον τρόπο πλήρωσής τους, [...] παρά τις 
διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης υπάρχει  
πάντα περιθώριο βελτίωσης.» 

Χάρτης για τη διαφορετικότητα και την ένταξη / διακρίσεις / 
παρενόχληση: «κάθε μεμονωμένη περίπτωση είναι σημαντική 
και γι’ αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας, 
πρέπει να εκπαιδεύσουμε τη διοίκησή μας.» «Με βάση την 
προαναφερθείσα στρατηγική, δημιουργήσαμε τα αντίστοιχα 
σημεία επαφής [...], αλλά υπάρχει πάντα περιθώριο 
βελτίωσης.» 

Διάσταση του φύλου 

«Δεσμεύομαι να ασχοληθώ με την ισότητα των φύλων.»  
Ποσοστώσεις των φύλων: «Το θέμα αυτό πρέπει να το 
εξετάσουμε και εδώ στις Βρυξέλλες.» 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό: 
«Έχω κάθε συμφέρον να υπάρξουν περισσότερα 
συγκεντρωτικά δεδομένα ώστε να εξασφαλιστεί μια καλύτερη 
έρευνα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων, μέσω του προϋπολογισμού μας, μέσω 
των κρατών μελών μας, μέσω των εταίρων μας. [...] Θα 
απευθυνθώ σε εσάς [...] για να συνεργαστούμε σε μια 
ανεπίσημη/επίσημη ομάδα εργασίας ώστε να εξετάσουμε τι 
είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν για να επιτύχουμε τώρα 
πραγματικά τους στόχους μας. Συμφωνώ ότι έχουμε μείνει 
πίσω, αλλά αυτό οφείλεται επίσης στον πολύπλοκο τρόπο που  
δαπανούμε χρήματα, ιδίως μέσω των πολλών έργων με 
επιμερισμένη διαχείριση.» 

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 

«Είναι επιτακτική η εφαρμογή του μηχανισμού του κράτους  
δικαίου που εξασφαλίζει την προστασία του προϋπολογισμού  
της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων στα κράτη 
μέλη.»  
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«Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι [...] είναι κάτι 
ξεχωριστό.» «Θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει ακόμη και  
μετά το επόμενο ΠΔΠ [...] αυτό είναι το θέμα με το οποίο 
ασχολούμαστε.» «Η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε ότι θα 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του κράτους δικαίου για όλα τα 
κράτη μέλη [...] που θα μας δώσει μια συνολική εικόνα ώστε να 
μην δημιουργούμε την εντύπωση άνισης μεταχείρισης.» 
«Έντιμος μεσολαβητής σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε τους 
πάντες ισότιμα ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι 
ένα κράτος μέλος.» 

«Θα διαθέσω τους απαραίτητους πόρους για τον συντονισμό 
των ενεργειών των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά τα 
ζητήματα και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 
καθώς και τη δημιουργία στενότερων σχέσεων με τα κράτη 
μέλη για την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων σε πρώιμο 
στάδιο.» 

Μη απαλλαγή του Συμβουλίου: «Πρόκειται για ένα θέμα με το 
οποίο σκοπεύω να ασχοληθώ. Το Κοινοβούλιο έχει το 
προβάδισμα σε αυτό το ζήτημα και πρέπει να παράσχουμε  
δημόσια στήριξη για αυτό, να ενισχύσουμε την ενημέρωση, 
γιατί ο φορολογούμενος δεν πρόκειται να καταλάβει γιατί 
συμβαίνει και νομίζω ότι θα συμβάλει στην εξεύρεση μιας 
ταχύτερης λύσης.» 

«Το ποσοστό της απάτης μεταξύ των σφαλμάτων είναι 
λιγότερο από 1 % – ωστόσο είναι πάρα πολύ· Το 0 % θα ήταν 
ιδανικό – αλλά είναι σημαντικό [...] να γίνει διάκριση μεταξύ 
σφάλματος και απάτης. [...] ακόμη και αν υπάρχει σφάλμα, 
πρέπει να υπάρξουν δημοσιονομικές διορθώσεις. Ένας από 
τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε  
σφάλματα, που υπάρχει πάντα κίνδυνος σφαλμάτων, είναι ότι 
μερικές φορές οι κανονισμοί μας είναι πολύ περίπλοκοι, πολύ  
δύσκολοι. Σημαντικό ζήτημα είναι η απλούστευση. [...]  
Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα 
περισσότερα.» 

«Πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και η καταπολέμηση της κατάχρησης κονδυλίων σύμφωνα με 
τα ανώτατα πρότυπα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιδιωχθεί 
η διατήρηση της αναλογικότητας και της αποδοτικότητας των 
ελέγχων.» 

«Εάν η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί κονδύλια της ΕΕ για ορισμένα έργα, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το 
συγκεκριμένο έργο.»  

«Όσον αφορά το προσωπικό της OLAF [Ευρωπαϊκή Υπηρεσί α 
Καταπολέμησης της Απάτης] και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

[...] θα συνεργαστούν.» «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να 
ξεκινήσει και στη συνέχεια θα δούμε ποιες είναι οι πρόσθετες 
ανάγκες. Γενικά, η OLAF είναι εξαιρετικά σημαντική για το 
ερευνητικό έργο της, και αυτό θα συμβεί στο μέλλον και το 
μεγαλύτερο μέρος του OLAF θα παραμείνει στις Βρυξέλλες.»  
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Όσον αφορά [...]  
εκείνες που δεν είναι ακόμη μέλη, δεν μπορώ να τους 
αναγκάσω, αλλά δεν θα χάσω καμία ευκαιρία να τις 
παροτρύνω να ακολουθήσουν. Τελικά, είναι επίσης θέμα 
φήμης για τις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην EPPO 
και μακροπρόθεσμα δεν είναι προς το συμφέρον τους να 
παραμείνουν αμέτοχες.» «Είναι σημαντικό να αρχίσει να 
λειτουργεί. Αυτό θα πρέπει να συμβεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου  
2020.» 

«Η Επιτροπή έχει μηδενική ανοχή για τις παραβάσεις [...] όσον 
αφορά τους ίδιους πόρους και διώκει αυστηρά τις 
ενδεχόμενες παρατυπίες. Είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω 
αυτή την πολιτική.» 

Διοργανικές σχέσεις και καλύτερη χάραξη 
πολιτικής 
«Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνω  
την ανοικτή, ειλικρινή και αμερόληπτη συνεργασία μεταξύ 
των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.»  

Βελτίωση των ετήσιων διαπραγματεύσεων για τον 
προϋπολογισμό: «Συμφωνώ απόλυτα, και καταλαβαίνω  
πλήρως τη δυσαρέσκειά σας, [...] είναι πραγματικά δυσάρεστο 
αν έχετε ένα συμβιβαστικό χρονοδιάγραμμα και έπειτα αυτό 
το χρονοδιάγραμμα να μην χρησιμοποιείται και [...] την 
τελευταία στιγμή, να υπάρχουν ημι-τετελεσμένα γεγονότα. Θα 
κάνω τα πάντα για να το αποφύγω αυτό, θα οργανώσω  
διάφορες συναντήσεις ή τουλάχιστον θα προωθήσω  
διάφορες συναντήσεις αλλά και θα προσπαθήσω να 
καταλάβω ποια είναι τεχνικά ζητήματα που μπορούν να 
επιλυθούν γρήγορα και ποια είναι λιγότερο πολιτικά ζητήματα 
που μπορούν να επιλυθούν ταχύτερα, προκειμένου να 
καταλήξουμε τελικά μόνο στα δύο ή τρία βασικά θέματα τα 
οποία προφανώς αμφισβητούνται ή προσβάλλονται από το 
Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Επομένως, μπορούμε 
πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες  
για να επιτύχουμε συμφωνία.» 

«Για εμένα, ο προϋπολογισμός είναι η πολιτική που  
εκφράζεται σε αριθμούς.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

PHIL HOGAN 
Ορισθείς Επίτροπος 
Εμπόριο 

Ο ορισθείς Επίτροπος Phil Hogan εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA). Κατά τη διάρκεια 
της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν 
το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης αποστολής που του απέστειλε η Ursula von der 
Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων:  
 Ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους· 
 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο· 
 Εμπόριο για βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το κλίμα· και 
 Βελτίωση της διαφάνειας στο εμπόριο. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
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 IPOL EXPO | Θεματικά Τμήματα, Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης της Διακυβέρνησης 

PE 629.837 

Ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους  
Πολυμέρεια και ο ΠΟΕ 

«Πρώτον, πρέπει να υποστηρίξουμε ένα σταθερό, 
προβλέψιμο και βασισμένο σε κανόνες περιβάλλον 
συναλλαγών με την ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού  
Εμπορίου (ΠΟΕ).» [...] «Αν διοριστώ, θα καταβάλω κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αποφευχθεί η κατάρρευση του 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και να βρεθεί μια 
συστημική λύση για τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου  
δικαιοδοτικού οργάνου. Ταυτόχρονα, θα εργαστώ σκληρά με 
άλλα μέλη του ΠΟΕ για να αναζωογονήσω τη 
διαπραγματευτική λειτουργία αυτού του οργανισμού. Θα 
πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τις αλιευτικές επιδοτήσεις, όπως ορίζει 
ο στόχος 14.6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εσωτερικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών· και η 
διευκόλυνση των επενδύσεων θα απαιτήσουν επιπλέον 
ώθηση [...].»  

Airbus/Boeing: «Θα ήθελα να ζητήσω από τις Ηνωμένες  
Πολιτείες να διαπραγματευτούν μαζί μας, αντί να έχουμε  
ουσιαστικά έναν εμπορικό πόλεμο αντιμέτρων.»  

Πολυμερές δικαστήριο για τις επενδύσεις: «[...] είμαστε υπέρ 
της δημιουργίας των πολυμερών δικαστηρίων και οι 
απαραίτητες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη [...].» 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

«Προτίθεμαι επίσης να συνεργαστώ με άλλους για να 
προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και να προετοιμάσουμε μια πρωτοβουλία κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020 για την οικοδόμηση ενός νέου 
τρόπου προώθησης του ΠΟΕ.»  

«Θα συνεργαστώ με την αντιπρόεδρο Vestager για να 
αναπτύξουμε ένα εργαλείο που θα αντιμετωπίσει τις 
στρεβλωτικές επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων στην 
ψηφιακή περιοχή, ειδικά στη δική μας εσωτερική αγορά, και  
τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικές επιχειρήσεις στην Κίνα, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

«Συμμερίζομαι επίσης την ανησυχία σας ότι θα πρέπει να 
κάνουμε περισσότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»  

«Πρέπει να προωθήσουμε τους αμοιβαία ισότιμους όρους 
συναλλαγών και τον θεμιτό ανταγωνισμό, ευθυγραμμίζοντας  
τον ανταγωνισμό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μέσα όπως η διεθνής 
πρωτοβουλία προμηθειών, [...]. Πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό αντιμετωπίζοντας 
πιο δυναμικά τις ξένες επιδοτήσεις που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ [...].» 

Έλεγχος των ξένων άμεσων επενδύσεων 

«Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την ασφάλεια των κρίσιμων 
υποδομών και της τεχνολογικής μας βάσης, όπως 
περιγράφεται στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2019 για την 
Κίνα. Έχουμε ενισχύσει την εσωτερική μας εργαλειοθήκη με 
μέτρα όπως ο μηχανισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των 
επενδύσεων και εξετάζουμε τον τρόπο αντιμετώπισης των 

στρεβλωτικών επιπτώσεων της ξένης κρατικής ιδιοκτησίας και  
των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά.»  

«Θα ήθελα να δω μια συντονισμένη και εναρμονισμένη 
προσέγγιση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
[...]. Πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε αν μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε μια θέση της ΕΕ σχετικά με αυτό, καθώς η 
ενίσχυση αυτού του συγκεκριμένου μηχανισμού ελέγχου είναι 
απαραίτητη, εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τις κρίσιμες 
τεχνολογίες μας και τις κρίσιμες υποδομές μας.»  

Επιβολή 

«Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας για την εφαρμογή και την επιβολή των 
υφιστάμενων συμφωνιών. Ο διορισμός ενός επικεφαλής για 
την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών θα δημιουργήσει  
ένα σημείο επαφής για αυτό το έργο και θα του ή της ζητήσω  
να συνεργαστεί στενά μαζί σας για να υπάρξει πρόοδος στην 
ατζέντα μας για την επιβολή.»  

«Θα ήθελα να προχωρήσω σε αυτό το έργο το συντομότερο 
δυνατόν το 2020. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε  
στην επιτροπή εγώ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να 
δούμε ποια είναι τα κριτήρια αναφοράς που μπορούμε να 
συγκεντρώσουμε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης νέας 
θέσης. Πρέπει να εξασφαλιστεί πολιτική λογοδοσία, [...].»  

«Αυτό πιστεύω, ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο 
Τμήμα Εμπορίου, και να έχει όρους αναφοράς ώστε η θέση να 
καταστεί ουσιαστικά ισχυρότερη.»  

«[...] δεν θα έχει τους ίδιους πόρους ώστε να γίνει αντιγραφή 
ενός Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας 
συγκεκριμένης διαδικασίας καταγγελιών. Προτίθεμαι όμως να 
συζητήσω ό,τι έχετε κατά νου σε σχέση με μια ενδεχομένως  
πιο εστιασμένη προσέγγιση έναντι αυτών των καταγγελιών 
[...].»  

«θα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης για το ΣΓΠ μας για 
να εξασφαλίσουμε ότι γίνονται υπεύθυνες επενδύσεις στις 
χώρες αυτές και όχι ντάμπινγκ όπως κατηγορούμε συχνά τους 
άλλους. [...] Είμαστε πολύ πρόθυμοι να πραγματοποιήσουμε  
τη μεταρρύθμιση με βάση την αξιολόγηση που  
πραγματοποιήθηκε το 2018 από την επιτροπή σας και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μαζί [...].»  

Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο  
«Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας 
μαρτυρεί το ποιοι είμαστε και τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας. 
[...] Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ισχυρότερος 
παγκόσμιος παράγοντας και πρέπει να ενισχύσουμε την 
παγκόσμια ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα του 
εμπορίου. Κάθε πτυχή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ θα 
πρέπει να επιδεικνύει, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, το 
μέγεθος της δέσμευσής μας για ειρήνη, ευημερία και για να 
θέσουμε τέρμα στη σύληση του περιβάλλοντος.»  

ΗΠΑ 

«Έχω δεσμευτεί να εργαστώ για μια θετική διατλαντική 
ατζέντα και θα είμαι ανοιχτός στην ταχεία επίλυση των 
εμπορικών διαφορών με τον αμερικανό ομόλογό μου.» 
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«Είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ σε πολιτικό επίπεδο με 
τις ΗΠΑ για να επιλύσω τις εμπορικές μας διαφορές. [...] , 
υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα τα συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλειδί, πιστεύω, είναι να εστιάζουμε  
διαρκώς στην αμοιβαία επωφελή διάσταση και η πρόσφατη 
σύναψη συμφωνίας [...] για το βόειο κρέας τον περασμένο 
Ιούλιο είναι ένα σαφές παράδειγμα της προθυμίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλύσει ένα ζήτημα [...], αλλά μέσω 
του διαλόγου και της συνεργασίας.»  

Κίνα 

«Θα επιδιώξω τον ενεργό διάλογο και τη δέσμευση, μεταξύ 
άλλων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αλλαγή του 
κλίματος, η προστασία του περιβάλλοντος, η μεταρρύθμιση 
του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχίας για τις 
βιομηχανικές επιδοτήσεις. Θα δώσω επίσης προτεραιότητα 
στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις επενδύσεων, με στόχο 
την εκ νέου εξισορρόπηση των επενδυτικών μας σχέσεων με 
την Κίνα. Πρέπει να διατηρήσουμε σταθερή θέση για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών μας και γνωρίζω  
καλά τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα. 
Η προσέγγισή μας στην Κίνα θα πρέπει να συνεπάγεται την 
επανεξισορρόπηση των εμπορικών μας σχέσεων και την 
αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Δεν θα 
αποφύγω να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα εμπορικής άμυνας  
για τον σκοπό αυτό και οι σχέσεις μας θα πρέπει να βασίζονται  
στην αποτελεσματική αμοιβαιότητα στην πρόσβαση στις 
αγορές και στις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους 
επενδυτές.»  

«Επομένως, είναι προτεραιότητα για εμένα και προτεραιότητα 
για την Επιτροπή, στο πλαίσιο της σύναψης επενδυτικής 
συμφωνίας μέχρι τα τέλη του 2020, να συμπεριλάβουμε τα 
θέματα που έχετε αναφέρει.» 

«ο ορισμός της αναπτυξιακής κατάστασης μιας χώρας 
συζητείται και πάλι τώρα. [...] Εφόσον υπάρχουν χώρες που  
αναζητούν ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση, αυτό θα 
πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και σε αποδεικτικά στοιχεία 
και όχι σε ορισμένες από τις ισχυρότερες οικονομίες που  
περιλαμβάνονται επί του παρόντος σε αυτή την κατηγορία.»  

Αφρική 

«Η Αφρική πρέπει να αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερη 
προτεραιότητα για εμάς. Η πρόσφατα συμφωνηθείσα 
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης, η οποία βασίζεται σε μια ισότιμη 
πολιτική και επενδυτική σύμπραξη, δείχνει τον δρόμο που  
πρέπει να ακολουθήσουμε.»  

 «[...] Πιστεύω ότι το αύριο θα είναι μια νέα μέρα σε σχέση με 
τη δέσμευσή μας στην ανατολική Αφρική για την ανάπτυξη 
μιας νέας ΕΡΑ και ίσως μπορούμε να την αναβαθμίσουμε σε 
μια ΣΕΣ, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα θέματα που  
αναφέρατε, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.» 

Άλλες χώρες και ζητήματα 

«Σχετικά με την περιοχή του ASEAN, συνολικά, δεν βλέπω  
πρόοδο σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά βλέπω μεγάλη πρόοδο 
σε επίπεδο χώρας.»  

«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες που  
συνάπτονται με τους ανατολικούς γείτονές μας εκπληρώνου ν 

πλήρως τις υποσχέσεις τους, συνεχίζοντας παράλληλα να 
αναπτύσσουμε τη φιλοδοξία μας για σφαιρική και σε βάθος  
ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τους εταίρους μας στη Νότια 
Μεσόγειο.»  

Brexit: «[...] η Επιτροπή έχει προετοιμαστεί διεξοδικά για την 
αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. [...] το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είμαι 
σίγουρος ότι θα έχουν πολλά να πουν σχετικά με την εντολή 
που θα δοθεί στον Επίτροπο για το εμπόριο προκειμένου να 
διαπραγματευτεί [...].» 

Εμπόριο για βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το 
κλίμα 
«[...] Το εμπόριο δεν πρέπει να είναι μόνο δίκαιο και ανοικτό, 
αλλά και βιώσιμο. Η εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλει  
στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η αλλαγή 
του κλίματος, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση 
των εργασιακών προτύπων. Γι’ αυτό τον λόγο είναι τόσο 
σημαντικά τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις 
συμφωνίες μας με τις δεσμεύσεις τους για την εργασία και το 
περιβάλλον. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, είμαι 
έτοιμος να αξιοποιήσω πλήρως τα διάφορα μέσα που έχουμε  
στη διάθεσή μας, μέσω εμπορικών προτιμήσεων, μέσω 
διμερών εμπορικών συμφωνιών, μέσω ενεργειών σε 
πολυμερές επίπεδο, για παράδειγμα με το άνοιγμα αγορών για 
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, έτσι ώστε να 
εκπληρώσουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις μας για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Εάν διοριστώ, σκοπεύω επίσης να συνεργαστώ  
μαζί σας για την ανανέωση του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων, το οποίο προσφέρει προνομιακή πρόσβαση 
στις εξαγωγές από αναπτυσσόμενες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες.» 

«Στόχος μου, μέσω της διαδικασίας του ΠΟΕ, θα είναι 
ασφαλώς να ενσωματωθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας μας για τον ΠΟΕ [...]  
το σχέδιο [...] 15 σημείων για [...] το κεφάλαιο για το εμπόριο 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντικό για εμένα. 
Απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών [...]  
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόσουμε τις καταγγελίες, 
μεταξύ άλλων, με τη χορήγηση οικονομικής στήριξης.»  

«Η συμφωνία Mercosur θα αποτελέσει σίγουρα αντικείμενο 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, οικονομικής  
ανάλυσης και όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα και θα 
πραγματοποιήσουμε σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
και το 2020, για να δούμε τι σημαίνουν όλες οι εμπορικές  
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Mercosur, για τους 
αγρότες σε σχέση με την επιχείρησή τους και την ευπάθεια 
τους σε συγκεκριμένους τομείς βασικών προϊόντων.»  

«Όλοι μας εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για όσα 
συμβαίνουν στον Αμαζόνιο, αλλά δεν διαθέτουμε αυτή τη 
στιγμή, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαλεία για την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, χωρίς καμία ουσιαστικά 
δυνατότητα άσκησης επιρροής μέσω της εμπορικής πολιτικής 
και νομίζω ότι το τελικό στάδιο επικύρωσης είναι εκεί όπου  
μπορεί πραγματικά να ασκηθεί σημαντική επιρροή.» 
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Αρχή της προφύλαξης: «Τελικά τους πείσαμε να το πράξουν, 
επειδή αποτέλεσε κόκκινη γραμμή για την ευρωπαϊκή πλευρά 
και δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία κατά την άποψή 
μου, χωρίς να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη [...].» 

Φόρος άνθρακα στα σύνορα: «Στόχος είναι να αποφευχθεί η 
διαρροή άνθρακα και να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες 
άνθρακα θα μπορούν να λειτουργούν με ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, συνδυάζοντας αυτόν τον φόρο με δωρεάν 
κατανομές στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπώ ν 
της ΕΕ, διότι με τις δωρεάν κατανομές δεν υπάρχει κόστος για 
προσαρμογή. [...] Η εμπορική πολιτική όσον αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο εμπλέκεται είναι σίγουρα κάτι με το οποίο θα 
πρέπει να ασχοληθώ και να συνεργαστώ στενά με τον κ. 
Timmermans και τον κ. Gentiloni. [...] Θεωρώ ότι θα πρέπει να 
εξετάσουμε τις επιλογές πολύ προσεκτικά, επειδή δεν 
θέλουμε να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα κάνουμε  
ό,τι δεν πρέπει να κάνουμε και οι ανταγωνιστές μας σε όλο τον 
κόσμο δεν κάνουν τίποτα.» 

«Η εμπορική πολιτική μπορεί ασφαλώς να συμβάλει  
περισσότερο στην άσκηση επιρροής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα βασανιστήρια ή άλλα ζητήματα, όπως η 
ισότητα των φύλων. Αυτά είναι όλα σημαντικά ζητήματα, στα 
οποία το εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του. Εάν 
αποφασίσετε να προτείνετε από αυτή την επιτροπή δικαίωμα 
πρωτοβουλίας σε αυτόν τον τομέα, θα χαρώ πολύ να τη 
στηρίξω.» [...] Αναμένω λοιπόν να συνεργαστώ με την εν λόγω  
επιτροπή – εάν αυτό αποτελέσει προτεραιότητα για την 
επιτροπή – σε σχέση με οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη ή 
εκθέσεις ή ακροάσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 
πρότασης αυτής της επιτροπής σε σχέση με τη δέουσα 
επιμέλεια. Ελπίζω ότι οι υπηρεσίες μου θα είναι χρήσιμες από 
την άποψη αυτή και θα την ενθαρρύνουν.» 

«[...] και εάν αυτή η επιτροπή αποφασίσει να δώσει 
προτεραιότητα σε αυτή την πρωτοβουλία για τη δέουσα 
επιμέλεια στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας σας για το 
μέλλον, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών της κας von der Leyen, εκλεγείσας Προέδρου, θα 
χαρώ πολύ να συνεργαστώ μαζί σας όποιο κι αν είναι το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης.» 

«Ναι, θα βασιστώ στην μεγάλη επιτυχία της κ. Malmström σε 
σχέση με την ατζέντα για την ισότητα των φύλων. [...]  
Προτίθεμαι, όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής, να ζητήσω  
στις υπηρεσίες μου να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων όταν ξεκινούν πρωτοβουλίες 
πολιτικής στο μέλλον.» 

«Θα ήθελα να δούμε τις διεθνείς συμβάσεις μας και τις διεθνείς 
συμφωνίες μας να κατοχυρώνονται στις συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών μας και να μπορούν να εφαρμόζονται  
σε πολυμερή ή διμερή βάση – μέσω των επιστημονικών 
κλάδων [...] για τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη.» 

«[...] έχετε τη δέσμευσή μου ότι θα διαβουλευτούμε με όλους 
τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου αυτού του 
Κοινοβουλίου και συμπεριλαμβανομένης αυτής της 
Επιτροπής, καθώς και του Συμβουλίου.» 

«Για πρώτη φορά σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγώ ν 
υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη διάταξη στη συμφωνία του 
2009. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλείται τώρα [...] ότι θα έχει ένα 
σχέδιο δράσης για να διασφαλίσει ότι η Νότια Κορέα θα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε κάθε κεφάλαιο. Κάνουμε  
επομένως το επόμενο βήμα, το οποίο είναι ένας μηχανισμός  
επίλυσης διαφορών, ο οποίος συνάδει με αυτόν που  
συμφωνήθηκε στη συμφωνία.» 

Βελτίωση της διαφάνειας στο εμπόριο 
«Θα συνεχίσω να στηρίζω τον διαφανή τρόπο με τον οποίο 
υλοποιήθηκε η εμπορική πολιτική κατά την περίοδο του 
τελευταίου Κοινοβουλίου. Θα επισκέπτομαι τακτικά αυτή την 
επιτροπή και την ολομέλεια για να απαντήσω στα ζητήματα 
που σας ενδιαφέρουν. Θα διασφαλίσω επίσης ότι έχετε 
έγκαιρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 
[...] Θα ενθαρρύνω τη στήριξη του Συμβουλίου να ακούσει τις 
απόψεις σας, να σημειώσει πρόοδο στα νομοθετικά αρχεία και  
να αποφύγει την προσωρινή εφαρμογή των εμπορικών 
συμφωνιών, προτού κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. 
Και θα συνεργαστώ μαζί σας για να σχεδιάσουμε, να 
επεξηγήσουμε και να προωθήσουμε την εμπορική πολιτική 
μας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η ακριβής και  
επαγγελματική επικοινωνία των εμπορικών μας σχέσεων είναι 
σημαντική. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε  
συζητήσεις είναι απαραίτητες για να διαδώσουμε τα οφέλη 
του εμπορίου.» 

«Θα χαρώ πολύ να υποστηρίξω αυτή την πρωτοβουλία για το 
δίκαιο και ηθικό εμπόριο [...] και είμαι πολύ χαρούμενος που  
θα υποστηρίξω και πάλι τα βραβεία το 2020 και μετά. [...]. Το 
εμπόριο [...] αξιοποιεί πολλές άλλες σημαντικές δράσεις που  
θέλουμε να ενσωματώσουμε στις συμφωνίες αυτές στο 
πλαίσιο των άλλων πολιτικών μας για τα δημόσια αγαθά [...] . 
«Συνεπώς, έχετε τη δέσμευσή μου ότι θα διαβουλευτούμε με 
όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου αυτού 
του Κοινοβουλίου και συμπεριλαμβανομένης αυτής της 
Επιτροπής, καθώς και του Συμβουλίου.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

MARIYA GABRIEL 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Νεολαία  

Η ορισθείσα Επίτροπος Mariya Gabriel εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 
για να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που 
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία· και 
 Πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς. 
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Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 
Εξασφάλιση ταχείας συμφωνίας και πλήρους εφαρμογής 
του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
«[...] δεν θα ληφθεί απόφαση, εκτός εάν έχει προηγουμένως  
ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου και έχει ενημερωθεί.» 

«Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υποστηρίζω σαφώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπερασπιστώ δυναμικά την 
αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα “Ορίζων 
Ευρώπη”, διότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο 
προϋπολογισμός για το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” δεν 
είναι δαπάνη, αλλά επένδυση.» 

«Προτίθεμαι επομένως να συνεργαστώ τώρα πολύ στενά με το 
Κοινοβούλιο. Δεν θα περιμένω, για παράδειγμα, να 
ξεκινήσουν οι αποστολές το 2021 για να ενημερώνεται το 
Κοινοβούλιο για τα όσα συμβαίνουν. Γι’ αυτό πρότεινα στα 
συμβούλια των αποστολών, στις επιτροπές των αποστολών, 
να ορίζουν κάθε φορά ένα άτομο που θα είναι το σημείο 
επαφής του Κοινοβουλίου και θα μπορεί να απαντά ανά πάσα 
στιγμή και να αναφέρει ποιες είναι οι εξελίξεις και πώς 
λαμβάνονται οι αποφάσεις.» 

«Στη συνέχεια, για να προχωρήσω ακόμη περισσότερο, θα 
ήθελα να επιμείνω στο ενδεχόμενο έναρξης μιας εκστρατείας 
με σκοπό την ενημέρωση και τη διασφάλιση ότι η «επιστήμη 
συναντά τους νέους.» Γι’ αυτό θα διοργανώσω μια 
πρωτοβουλία «η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες και τα 
σχολεία» έτσι ώστε οι ερευνητές να δείξουν στους νέους μας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να τους εμπνεύσουν να 
ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση.» 

«Όσον αφορά τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές 
επιστήμες, είμαι πολύ σαφής: Θέλω να τις ενσωματώσω στο 
σύνολο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, όχι μόνο στις 
αποστολές, αλλά και στον πρώτο και τον τρίτο πυλώνα. 
Πρώτον, επειδή δεν θα ήθελα να τις βάλω σε στεγανά. Θα 
ήθελα να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που προσπαθούμε 
να καινοτομήσουμε στον τρίτο πυλώνα ή υλοποιούμε  
αποστολές στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.» 

«Αν θέλουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει  
επιλογή που να μην ικανοποιεί τα κριτήρια που πιστεύουμε, 
για εμένα υπάρχει μία μόνο λέξη: διαφάνεια. Εάν θέλουμε  
πραγματικά να μάθουμε πώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας επιλέγει αυτά τα έργα, πρέπει να λαμβάνουμε  
τακτικά πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.» 

«Θα ήθελα να αναλάβω μια πραγματική δέσμευση με τις 
υπηρεσίες μου, πριν από την εφαρμογή του “Ορίζων Ευρώπη” , 
να επισκεφτώ τις περιφέρειες, στις διάφορες χώρες, και να 
μιλήσω για το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”.» 

Εξασφάλιση επαρκών επενδυτικών ροών για τις 
επαναστατικές έρευνες και τις πρωτοποριακές 
καινοτομίες 
«Θα είμαι επομένως εξαιρετικά προσεκτική ώστε, στο πλαίσιο 
της επόμενης βιομηχανικής στρατηγικής, μέσω της έρευνας 
και της καινοτομίας, η Ευρώπη να επενδύει έξυπνα, η Ευρώπη 
να υπολογίζει στα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά και η 
Ευρώπη να μην διστάσει επίσης να κρατήσει το πηδάλιο του 
επόμενου κύματος καινοτομίας.» 

Δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας  
«Θέλω να δώσω νέα ζωή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.»  

«Θέλω πραγματικά να συμβάλω στην αναζωογόνηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: ένα από τα θέματα που θα 
ήθελα να φέρω στο προσκήνιο είναι ακριβώς η διαρροή 
εγκεφάλων και πώς να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε 
τα ταλέντα.» 

«Θα αγγίξω ένα πολύ πιο ευαίσθητο ζήτημα, τις αποδοχές των 
ερευνητών. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διεξαγάγουμε  
μια μελέτη, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και είμαι 
βέβαιη ότι από αυτή τη εξέλιξη θα αντλήσουμε πολλά 
διδάγματα για να μπορέσουμε να δράσουμε πιο γρήγορα.» 

«[...] δεσμευόμαστε να σκεφτούμε ένα κίνητρο, μια υποτροφία 
που θα παρέχει σε έναν ερευνητή τη δυνατότητα να 
επιστρέψει στη χώρα του και να μπορεί να πραγματοποιήσει  
έρευνα εκεί.»  

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2020.» 

Εξασφάλιση ότι οι ερευνητικές, πολιτικές και οικονομικές 
προτεραιότητες συμβαδίζουν  
«Στο επόμενο πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, οι ΜΜΕ θα 
αποτελέσουν πρωταρχικό στόχο του τρίτου πυλώνα 
“Καινοτόμος Ευρώπη”, χάρη στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού  
Συμβουλίου Καινοτομίας. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε 
μια υπηρεσία μίας στάσης για τις ΜΜΕ, ώστε να μας 
προσφέρουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα και να τις 
βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση στην αγορά ταχύτερα. 
Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες. 
Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας και στις διάφορες κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε  
συνέργειες μεταξύ των δύο.» 

«Πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες υψηλής έντασης 
ενέργειας και τις περιφέρειες παραγωγής άνθρακα στη 
μετάβασή τους προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχω ν 
εκπομπών, πρέπει να προσφέρουμε δεξιότητες. Η εκπαίδευση 
και η μάθηση θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εδώ. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι περιφέρειες μπορού ν 
να υπολογίζουν σε πόρους, ώστε να μην χάσουν καθόλου την 
ανταγωνιστικότητά τους.» 

«Θα υποστηρίξω τις διαστημικές τεχνολογίες, ιδίως επειδή οι 
δυνατότητές τους είναι τεράστιες, αλλά και κυρίως επειδή οι 
διαστημικές υπηρεσίες ανοίγουν τις αγορές σε νέες αγορές και  
νέες εφαρμογές.» 

«Θα επιμείνω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας να 
αποτελεί υπηρεσία μίας στάσης όπου θα έχουν πρόσβαση οι 
ΜΜΕ, η ομάδα-στόχος θα είναι αυτή. Δεδομένου ιδίως ότι το 
Κοινοβούλιο ήταν πολύ σαφές: Το 70 τοις εκατό του 
προϋπολογισμού θα διατεθεί στις ΜΜΕ.»  

«Αυτό που θα ήθελα όμως είναι οι ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες 
να γνωρίζουν αυτές τις δυνατότητες, είναι σαφές ότι δεν 
δημιουργούμε κλειστές ομάδες. Γι’ αυτό τον λόγο θα δώσω 
ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού  
Ινστιτούτου Καινοτομίας, διότι αναλαμβάνουν επίσης 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην περιφερειακή καινοτομία. 
Στόχος τους είναι επίσης οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.» 
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«Είμαστε πολύ δυνατοί στην επιστήμη, είμαστε πρωτοπόροι  
στην επιστήμη. Ταυτόχρονα, πρέπει να αγαπάμε την επιστήμη 
επειδή είναι η πρώτη ύλη μας. Έχουμε μείνει όμως πίσω στην 
καινοτομία. Ως εκ τούτου, θα δώσω μεγάλη έμφαση στην 
αλλαγή που απαιτείται για την ενσωμάτωση αυτής της 
νοοτροπίας εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης το 
συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων, και στα πανεπιστήμια.» 

«Αν θέλουμε να επιτύχουμε τη μετάβαση λόγω της κλιματικής  
αλλαγής, εάν θέλουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η διάσημη 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, ο μόνος τρόπος είναι με την 
έρευνα και την καινοτομία. Γι’ αυτό τον λόγο θα υποστηρίξω, 
ασφαλώς, όλα αυτά τα έργα που θα μας επιτρέψουν να 
μειώσουμε τις εκπομπές, να επενδύσουμε στο υδρογόνο, ή να 
βρούμε ίσως άλλες λύσεις που δεν γνωρίζουμε ακόμα.» 

«Αν θέλουμε πραγματικά να καταφέρουμε να είμαστε 
αυτόνομοι, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το νέο κύμα 
καινοτομίας, ήρθε η ώρα να επενδύσουμε. Η Ευρώπη έχει τα 
δικά της περιουσιακά στοιχεία και τώρα είναι καιρός να 
επενδύσουμε για να εξασφαλίσουμε την τεχνολογική 
κυριαρχία μας.» 

Υποστήριξη του στόχου τριπλασιασμού του 
προγράμματος Erasmus+  
«Θα υποστηρίξω σθεναρά την τριπλασιασμό του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus, τον οποίο 
ζήτησε το Κοινοβούλιο και ο οποίος έγινε δεκτός ως δέσμευση 
της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής.» 

Ενίσχυση του οικολογικού και συμμετοχικού χαρακτήρα 
του προγράμματος Erasmus+ 
«Θα προτείνω επίσης ένα οικολογικό πρόγραμμα Erasmus. 
Πιστεύω ότι οι νέοι μας έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα: η 
προστασία του περιβάλλοντος και η αλλαγή των συνηθειών 
μας απαιτούν να αναλάβουμε δράση. Αυτή είναι μια 
συγκεκριμένη ιδέα.» 

«Το Erasmus είναι ένα σύμβολο για το οποίο είμαστε πολύ  
υπερήφανοι. Θα υποστηρίξω όλα τα μέτρα που το καθιστούν 
πιο συμμετοχικό, για την επαγγελματική εκπαίδευση και  
κατάρτιση και για το εκπαιδευτικό προσωπικό [...]. Αυτό που  
θα ήθελα να δω στο μέλλον είναι περισσότερα έργα που  
λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες στις τοπικές 
κοινότητες και θέλω αυτές οι πρωτοβουλίες να διπλασιαστούν 
[...]. Θα ήθελα το Erasmus να επικεντρωθεί σε ανεπίσημα 
επίπεδα, μικρές οργανώσεις, τοπικές αρχές, να διερευνήσουμε 
πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολύ  
διαφορετικά έργα.» 

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 
2025 
«Θα ήθελα επίσης να επιμείνω στη νέα ιδέα του Ευρωπαϊκού  
Χώρου Εκπαίδευσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε από τώρα και  
στο εξής ότι η έρευνα θα ενσωματωθεί πλήρως σε ένα νέο 
όραμα για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.» 

«Θα ήθελα πραγματικά να εισαγάγω την ευρωπαϊκή φοιτητική 
ταυτότητα έως το 2021 [...] συμπληρωματικά με τις εθνικές 
ταυτότητες [...] έτσι ώστε κάθε φοιτητής να μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτή την ταυτότητα και όταν θα είναι στο 
εξωτερικό.» 

Προώθηση της αριστείας και της δικτύωσης μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων  
«Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, βρισκόμαστ ε  
ακριβώς στο ξεκίνημα μιας μεγάλης πορείας [...]. Το ερώτημά 
μου για τα πανεπιστήμια θα είναι το εξής: έχετε στρατηγικό 
όραμα και κινείστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση; Θέλουμε 
κοινά στρατηγικά προγράμματα που να διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνεται υπόψη η εκπαίδευση και η επαγγελματική 
ανάπτυξη;» 

«Δεν μαθαίνουμε μόνο μέσα στους τέσσερις τοίχους ενός 
σχολείου, ενός πανεπιστημίου ή ενός χώρου εργασίας. Αυτό 
σημαίνει δια βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων χωρίς να 
γίνονται διακρίσεις λόγω ηλικίας [...]. Αυτός είναι ο στόχος του 
Erasmus+ και θέλω να διασφαλίσω ότι θα είναι πιο ανοικτό [...] . 
Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις σταδιοδρομίες και  
να εξατομικεύσουμε τις πιθανές κατευθύνσεις. Θα δώσω 
προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το λαμβάνουν αυτό υπόψη 
τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.» 

«Θα υπερασπιστώ ολόψυχα την ακαδημαϊκή ελευθερία. Θα 
υπερασπιστώ την ελευθερία της έρευνας που καθοδηγείται  
από την περιέργεια [...]. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν 
αφορά μόνο την ελευθερία ή τη χρηματοδότηση της έρευνας. 
Είναι μία από τις αρχές μας. Έχουμε χάρτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θα προσπαθήσω  
πραγματικά να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να 
διασφαλίσω ότι τηρούνται.» 

«Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα που θα μας 
επιτρέψει να κάνουμε ανακαλύψεις. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ανέφερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και  
επέμεινα στη σημασία της διατήρησης της έρευνα αιχμής.» 

«[το ζήτημα της ανοιχτής επιστήμης] είναι σημαντικό σε εμένα 
και θα ασχοληθώ με αυτό. [...] Πιστεύω, για παράδειγμα, στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο έρευνας, πώς να ενθαρρύνουμε τους 
ερευνητές που υποστηρίξουν την ανοικτή επιστήμη [...].» 

Προβάδισμα στην επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης 
για την ψηφιακή εκπαίδευση  
«Η κριτική σκέψη μας βοηθά να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες  
αποφάσεις. Είναι κάτι που χαιρετίζουμε και θα συνεχίσουμε  
προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο του επόμενου  
σχεδίου για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο θέλω να 
επικαιροποιήσω μέχρι το επόμενο έτος, θα ασχοληθούμε με 
τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Κατά τη γνώμη μου, 
είναι το βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης.» 

«Το θέμα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης  
με αγγίζει πολύ. Ήμουν πάντα εξαιρετικά σαφής όσον αφορά 
τη σημασία αυτής της ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας 
έκφρασης, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, 
αλλά και της διαφάνειας και της ευθύνης.» 

Πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
Εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του νέου 
ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό  
«Ο πολιτισμός θα βρίσκεται πάντα στην κορυφή του 
θεματολογίου μου. Ο πολιτισμός αποτελεί για εμάς μια 
ευκαιρία να εργαστούμε για μια πιο συμμετοχική 
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Ευρώπη, μια πιο καινοτόμο Ευρώπη και που θα μας βοηθήσει  
να αντιμετωπίσουμε τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις.» 

Ανάπτυξη τρόπων για την ενίσχυση της δέσμευσης της 
Ευρώπης για τη διατήρηση και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας  
«Διατηρώντας την κληρονομιά μας, υποστηρίζοντας τη 
δημιουργικότητα των καλλιτεχνών μας και προωθώντας την 
τεχνολογική καινοτομία, θα βοηθήσουμε στην οικοδόμηση 
πιο ενωμένων και ειρηνικών ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι οποίες 
θα πρέπει να είναι ισχυρότερες σε έναν όλο και πιο 
απρόβλεπτο κόσμο.» 

«Θα εστιάσω την προσοχή μου στην ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. [...] Θα χρησιμοποιήσω επίσης την 
“Europeana”. Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες που είναι πιο 
ελκυστικές για τους νέους και τα άτομα που δεν έχουν 
πρόσβαση στον πολιτισμό.» 

«Ο πρώτος πυλώνας της πολιτικής μας για την πολιτιστική 
κληρονομιά πρέπει να είναι η αύξηση της προσβασιμότητας . 
Αυτό θα επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την ψηφιοποίηση και  
με τις νέες εταιρικές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
καινοτομίας.» 

Προώθηση δημιουργικών βιομηχανιών ως καταλύτη για 
την καινοτομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη  
«Το χαρτοφυλάκιο που εξετάζει να μου αναθέσει η εκλεγείσα 
Πρόεδρος [...] περιλαμβάνει σημαντικά προγράμματα όπως το 
“Ορίζων Ευρώπη”, το Erasmus, το πρόγραμμα “Δημιουργική 
Ευρώπη” ή το DiscoverEU. Αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο και  
πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες, πρέπει να 
φροντίσουμε να καταστούν όλα αποδοτικά. Ο κοινός  
παρονομαστής μεταξύ όλων αυτών των τομέων είναι ότι 
αγγίζουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, 
ενσωματώνουν μια Ευρώπη ταλέντων και μια Ευρώπη που  
απευθύνεται στην καρδιά των πολιτών.» 

«Θα παραμείνω πιστή στην αύξηση [του προϋπολογισμού του 
προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”] που ζητήσαμε. Θα το 
εξασφαλίσω και θα προσπαθήσω να επιτύχω τον καλύτερο 
δυνατό αντίκτυπο μέσω της συνεργασίας με άλλα 
προγράμματα, όπως το “Ορίζων Ευρώπη”.» 

«Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου προς τις ΜΜΕ, ιδίως 
όσον αφορά τον πολιτισμό, όπου μπορούμε πραγματικά να 
βασιστούμε στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Το 
πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” βασίζεται στην ιδέα των 
εργαστηρίων δημιουργικής καινοτομίας. [...] Περιμένω ότι οι 
ΜΜΕ θα έχουν προνομιακή πρόσβαση σε αυτό. [...] Είναι  
επίσης πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα αποκτήσουν το 
μερίδιο που τους αναλογεί στο πλαίσιο του προγράμματος  
“Ορίζων Ευρώπη”. Πρέπει επίσης να προβάλλουμε  
περισσότερο διάφορα παραδείγματα που λειτουργούν ήδη.» 

«Πρέπει να συγχρονίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
ενέργειές μας με την ορισθείσα Επίτροπο Goulard. [...] αυτό 
που θα προσπαθήσω να κάνω είναι πραγματικά να 
δημιουργήσω περισσότερες συνέργειες με τις δυνατότητες 
που υπάρχουν στο πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”.»  

«Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας  
σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα ΚΓΚ [κοινότητα γνώσης και  
καινοτομίας] το 2022 σχετικά με τις δημιουργικές και  
πολιτιστικές βιομηχανίες. Θα ήταν πολύ σημαντικό να 
σκεφτούμε τώρα τις πιθανές συνέργειες, να δούμε πώς 
μπορούν να συνεργαστούν και στη συνέχεια να 
συνεργαστούν με όσα πραγματοποιούνται ήδη στο επίπεδο 
του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”. Αυτό θα απαιτήσει 
συνεχή συνεργασία και συντονισμό για να διασφαλιστεί ότι τα 
ζητήματα που αφορούν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν 
θα εμπίπτουν αποκλειστικά στο πρόγραμμα MEDIA, αλλά ότι 
θα υπάρχουν άλλες ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” και του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.» 

«Δημιουργήσαμε εξαιρέσεις για την έρευνα, την εκπαίδευση, 
τις βιβλιοθήκες και την πολιτιστική κληρονομιά [στην οδηγία 
για τα δικαιώματα του δημιουργού]. Αυτό που θα ήθελα τώρα 
είναι να παρακολουθήσω καλύτερα τη διαδικασία για να δω 
πώς εφαρμόζεται.» 

«Πρέπει να προσαρμόσουμε σήμερα τους κανόνες [της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο] στις νέες 
πραγματικότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού.» 

Προώθηση του αθλητισμού ως εργαλείου για την ένταξη 
και την ευημερία  
«Το τμήμα του αθλητισμού [του Erasmus+] μπορεί να είναι 
πολύ αποτελεσματικό για την ενσωμάτωση των μεταναστών, 
έχουμε προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
ριζοσπαστικοποίησης, τα οποία αποτρέπουν τους ανθρώπους 
να εγκαταλείψουν, να μείνουν πίσω σε πολιτισμικό επίπεδο.» 

«Στον τομέα του αθλητισμού [...] η λέξη κλειδί μου είναι η 
συμμετοχή. Θέλω να διασφαλίσω ότι τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα μπορούν να συμπεριληφθούν.» 

Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας ως μέρος των 
εταιρικών σχέσεων της Ένωσης με χώρες ανά τον κόσμο  
«Η πολιτισμική διπλωματία είναι ένα πραγματικό εργαλείο 
ήπιας δύναμης και μας επιτρέπει να διατηρούμε ανοιχτό 
διάλογο. [...] Οι εταίροι μας στα Δυτικά Βαλκάνια θέλουν να 
ακούσουν ότι θα τους προσφέρουμε απτή υποστήριξη. [...]  
Υπάρχει ένα εξαιρετικό φυτώριο νέων ταλέντων εκεί. Οι 
δημιουργικές βιομηχανίες και ο πολιτισμός θεωρούνται πολύ  
σημαντικά και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο θα 
συνεχίσουμε να έχουμε πολύ στενή συνεργασία.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

NICOLAS SCHMIT  
Ορισθείς Επίτροπος 
Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα 

Ο ορισθείς Επίτροπος Nicolas Schmit εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες 
δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως 
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα:  
 ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης· 

καθώς και πρόσθετα σημεία που έθιξε κατά τη διάρκεια της ακρόασης, όπως:  

 προώθηση της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης· 
 εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία· και 
 στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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PE 629.837 

Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης  

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων  

«Σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, θα αναπτύξω ένα 
σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του πυλώνα τόσο σε 
επίπεδο Ένωσης όσο και σε κάθε κράτος μέλος, βασιζόμενοι  
στα επιτεύγματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
Επιτροπής του Προέδρου Juncker και στις πολιτικές 
κατευθύνσεις της εκλεγείσας Προέδρου von der Leyen.»  

Δίκαιος κατώτατος μισθός  

«Θα δρομολογήσω ένα νομικό μέσο που θα διασφαλίζει ότι 
κάθε εργαζόμενος στην Ένωσή μας θα λαμβάνει δίκαιο 
κατώτατο μισθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ενιαίο 
μισθολογικό επίπεδο στην ΕΕ και θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή 
στα κοινωνικά πρότυπα των διαφόρων κρατών μελών.»  

«[...] αυτό το πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς δεν [...]  
θέτει σε αμφισβήτηση το σύστημα που βασίζεται στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο προβλέπει καλούς  
μισθούς στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται και δεν θα 
ασκήσουμε, σε καμία περίπτωση, πίεση στις χώρες αυτές να 
αλλάξουν τη μακρόχρονη και πολύ καλά εδραιωμένη 
παράδοσή τους.» 

«Νομίζω ότι δεν θα διαταράξουμε ούτε θα προκαλέσουμε  
δυσκολία σε αυτό το σύστημα δημιουργώντας ένα τέτοιο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς. Πρέπει να 
διατηρήσουμε ό,τι λειτουργεί αποτελεσματικά. Να μην 
διορθώσουμε ό,τι λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό μπορώ να 
σας το εγγυηθώ.»  

Ευρωπαϊκό σύστημα αντασφαλίσεως παροχών ανεργίας 

«Η ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης  
εξαρτάται από τις λειτουργίες σταθεροποίησης. Ένα 
μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα αντασφαλίσεως παροχών 
ανεργίας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί 
η ταχεία ανταπόκριση στους κλυδωνισμούς, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την κατάλληλη προστασία των ανέργων.»  

«Οι κλυδωνισμοί στην οικονομία και πολύ συχνά οι 
ασύμμετροι κλυδωνισμοί αποτελούν δυστυχώς αναπόσπαστ ο 
κομμάτι του οικονομικού μοντέλου μας. Πρέπει λοιπόν να 
αμβλύνουμε αυτούς τους κραδασμούς, αυτό πιστεύω. Δεν 
πρέπει να οργανώσουμε οποιοδήποτε είδος μόνιμης  
μετάβασης από τον έναν στον άλλο, αλλά να διασφαλίσουμε  
πρώτα ότι σε περίπτωση τέτοιου ασύμμετρου κλυδωνισμού, η 
οικονομία δεν θα καταρρέει σε ένα απύθμενο πηγάδι και, 
δεύτερον, ότι οι άνθρωποι στην οικονομία αυτή θα έχουν 
πρόσβαση σε κάποιο δίχτυ ασφαλείας, ακόμη και αν το 
κράτος, για οικονομικούς και δημοσιονομικούς λόγους, 
δυσκολεύεται σημαντικά να συνεχίσει να το παρέχει.»  

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας  

«[...] η νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, εξασφαλίζοντας τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ειδικότερα 
διεξάγοντας κοινές επιθεωρήσεις. Από τη συζήτηση που  
διεξήχθη σε αυτή την Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, 
γνωρίζω ότι η πρακτική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για πολλούς από εσάς. 

Σας διαβεβαιώ ότι θα τεθεί σε λειτουργία γρήγορα και θα 
διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της.»  

Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου  

«Ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να προωθηθεί σε όλα τα 
επίπεδα, καθώς ο κοινωνικός διάλογος της Ένωσης μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο όταν βασίζεται σε ισχυρούς, αυτόνομους  
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Ομοίως, θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχτούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς 
αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής  
οικονομίας της αγοράς μας.»  

«Είναι σημαντικό, εν μέσω αυτής της οικονομικής αναταραχής , 
να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι και στις δύο 
πλευρές θα ενισχυθούν και πάλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Επιτροπή, έχει τα μέσα να το πράξει αυτό. Στο πλαίσιο αυτής 
της δημιουργίας θεσμών, διαθέτουμε διάφορες επιλογές, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών επιλογών, και αυτές οι 
επιλογές πρέπει να στοχεύουν ιδιαίτερα σε χώρες όπου η 
κοινωνική εταιρική σχέση είναι σχεδόν άγνωστη.»  

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Οικονομική και  
Κοινωνική Επιτροπή να διεξαγάγει μια μελέτη σχετικά με τον 
τρόπο ενίσχυσης και προώθησης των συλλογικώ ν 
διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη. Ο ΟΟΣΑ ασχολείται 
(επίσης) με αυτό το ζήτημα, όπως και η ΔΟΕ, και πρέπει επίσης 
να αντλήσουμε έμπνευση από τα ευρήματά τους.» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) 

«Επένδυση στους ανθρώπους πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
σημαίνει επένδυση σε ένα καλύτερο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ είναι το βασικό μέσο της Ένωσης. Είναι ένα 
εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής των αρχών του 
πυλώνα με τη διάθεση πόρων.» 

«[...] σίγουρα, τα κονδύλια που έχουμε να διαθέσουμε στην 
ανεργία των νέων, πρέπει να τα διαθέσουμε ειδικά εκεί όπου  
η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα. Εκεί όπου η ανεργία των νέων είναι πολύ χαμηλή, 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους πιο εύκολα, 
αλλά εκεί όπου η συγκέντρωση της ανεργίας των νέων είναι 
υψηλή, πρέπει να εστιάσουμε τους πόρους μας.» 

 Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας  

«Οτιδήποτε παρουσιάζεται στο πρόγραμμα [...] έχει έναν 
στόχο: την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας [...] στην 
Ευρώπη. Ενίσχυση, επανενεργοποίηση της κοινωνικής  
προόδου προσαρμόζοντάς την ταυτόχρονα σε μια 
μεταβαλλόμενη οικονομία, σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό 
περιβάλλον και, ειδικότερα, στην παγκοσμιοποίηση. Και δεν 
μπορούμε να είμαστε αφελείς απέναντι σε αυτήν την 
παγκοσμιοποίηση, διότι πρέπει να προτείνουμε τις δικές μας 
ιδέες, τις δικές μας θεωρίες για το πώς να [τη] διαχειριστούμε.»  

 Ανάπτυξη ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά 

«Η παιδική φτώχεια καταστρέφει το μέλλον αυτού του 
ατόμου, επειδή το να είσαι φτωχό παιδί πολύ συχνά σημαίνει  
ότι θα είσαι φτωχός ενήλικας. [...] Πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε [...] [τις υπάρχουσες] ενέργειες [για τη 
βελτίωση της κατάστασης των φτωχών παιδιών]. 
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[...] Πρέπει να τα επικεντρωθούμε πρώτα σε όσους το 
χρειάζονται περισσότερο στις κοινωνίες μας [...]. [...] Θα 
μπορούσαμε να στηρίξουμε [την προσέγγισή μας] στο έργο 
που έχει επιτελεστεί στο Κοινοβούλιο για να λάβουμε κάποιες  
συστάσεις. [...] Έχω καταλάβει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια 
φιλόδοξη πολιτική που να είναι καλή για όλους χωρίς 
χρηματοδότηση. Παρατήρησα όσα είπε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και [...] θα τα λάβω σίγουρα υπόψη στη 
συζήτηση, ακόμη και με το Συμβούλιο.» 

Πρότυπα για ένα ελάχιστο εισόδημα 

«[...] αποτελεί [...] κοινό συμφέρον να υπάρχει μια εγγύηση που  
να διασφαλίζει ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορεί να ζήσει  
αξιοπρεπώς, ακόμη και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο στην 
αγορά εργασίας και [...] να κερδίζει τα προς το ζην μόνος ή 
μόνη του, ως εκ τούτου πρέπει να προσδιορίσουμε ορισμένα 
κριτήρια, σημεία αναφοράς, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να 
ζουν αξιοπρεπώς. [...] πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γενικό 
βιοτικό επίπεδο και την κατάσταση, την οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κατάσταση, αλλά και  
να εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση κάθε ευρωπαίο πολίτη, 
όπου και αν ζει.» 

Προώθηση της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού 
υψηλής ειδίκευσης  

Απαγόρευση των διακρίσεων και ένταξη 

«Θα προωθήσω μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που θα 
εγγυάται την πρόσβαση και τις καλές ευκαιρίες για όλους και  
ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες, τους μετανάστες, τις 
κοινότητες των Ρομά και τους άπορους.»  

«[...] θα αγωνιστώ σίγουρα [...] για να διασφαλίσω ότι αυτή η 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων για οποιονδήποτε  
λόγο εφαρμόζεται και επιβάλλεται πραγματικά.» 

«[...] πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα μέσα, περισσότερους  
πόρους, και από το ΕΚΤ, σε πολιτικές που περιλαμβάνουν όλες 
τις κατηγορίες ατόμων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες  
δυσκολίες στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία. [...] Θα ήθελα πραγματικά να εξηγήσω  
σε σχέση με αυτό το θέμα έναν από τους μεγάλους στόχους 
μας, έναν από τους μεγαλύτερους στόχους μας για τα επόμενα 
χρόνια: να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.» 

«[...] πρέπει να υπάρξει προοδευτική ένταξη των [...] ατόμων 
[με αναπηρίες] στην αγορά εργασίας, σε μια θέση εργασίας. Οι 
εταιρείες που το κάνουν αυτό πρέπει να υποστηριχτούν, 
πρέπει να βοηθηθούν. [...] [Η] κοινωνική οικονομία μπορεί  
επίσης να είναι μια απάντηση στο ζήτημα αυτό.» 

«Δεν είναι βέβαιο ότι κάθε χώρα γνωρίζει ακριβώς το ίδιο 
μοντέλο κοινωνικής οικονομίας. Πρέπει να σεβόμαστε τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς [...]. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν 
αρκετά περιθώρια από κοινού δράσης. Το 2011, ο Επίτροπος  
Barnier και ο Επίτροπος Andor, καθώς και ο Επίτροπος Tajani , 
πραγματοποίησαν ένα κοινωνικό επιχειρηματικό συνέδριο το 
οποίο δημιούργησε πραγματικά θετική δυναμική για την 
κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Επομένως λοιπόν, 
πιστεύω ότι θα πρέπει, και πάλι μαζί με άλλους Επιτρόπους [...] , 
να επαναλάβουμε πραγματικά μια τέτοια πρωτοβουλία, να 

συγκεντρώσουμε τους φορείς και να δημιουργήσουμε ένα 
σχέδιο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.» 

Ενίσχυση της εγγύησης για τη νεολαία 

«[...] πρέπει να αναμορφώσουμε, πρέπει να επανεξετάσουμε, 
πρέπει να προσαρμόσουμε την εγγύηση για τη νεολαία στην 
παρούσα κατάσταση. [...] η κατάσταση της ψηφιακής  
μετάβασης είναι κάτι που βρίσκεται παντού και, δυστυχώς, 
ακόμη και οι νέοι [...] δεν διαθέτουν πάντα τις γνώσεις για να 
εισέλθουν σε αυτόν τον νέο ψηφιακό χώρο. Επομένως, μία 
από τις ιδέες μου θα είναι να εισαγάγω για κάθε νέο που  
συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» ή είναι 
άνεργος, μια βασική, ουσιαστική ψηφιακή κατάρτιση 
προσαρμοσμένη στις γνώσεις του, καθώς και στη θέση 
εργασίας στην οποία επιθυμεί να εργαστεί, αλλά κάθε νέος 
πρέπει να αποκτήσει τα εργαλεία για να εισέλθει στην 
ψηφιακή αγορά εργασίας.» 

Επικαιροποίηση του θεματολογίου για τις δεξιότητες 

«Οι άνθρωποι πρέπει να υποστηρίζονται στις επερχόμενες  
μεταβάσεις, επιτρέποντάς τους να διατηρούν τις δεξιότητές 
τους επικαιροποιημένες καθώς εξελίσσεται η οικονομία. Αυτό 
απαιτεί επενδύσεις καθώς και πολιτική σταδιοδρομίας και  
δεξιοτήτων με βελτιωμένα εργαλεία που θα συνοδεύουν όλες 
τις μεταβάσεις σταδιοδρομίας σε κάθε ηλικία. Θα διερευνήσω  
την ιδέα των ατομικών λογαριασμών μάθησης για άτομα σε 
ηλικία να εργαστούν.» 

«[...] η επαγγελματική κατάρτιση είναι απαραίτητη και η 
επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. 
[...] - όχι. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι μία από τις 
καλύτερες [...] και ως εκ τούτου πρέπει πραγματικά να την 
υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε την επαγγελματική 
κατάρτιση.» 

«[...] Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι το κεντρικό ζήτημα 
για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε  
όχι μόνο ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες  
δεξιότητες, αλλά και ότι όσοι εργάζονται τώρα θα 
αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους ή θα αποκτούν νέες 
δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές της θέσεις 
εργασίας τους [...]. [...] Το ΕΚΤ+ πρέπει να διαθέσει 
περισσότερα κονδύλια για την εξειδίκευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα 
και πρέπει πραγματικά να ενσωματωθεί και στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις [...].»  

Υγεία και ασφάλεια και συνθήκες εργασίας  

Αξιοπρεπείς, διαφανείς και προβλέψιμες  

«Το ζήτημα δεν είναι αν θα εργαστείς σε μια ΜΜΕ ή σε μια 
μεγάλη επιχείρηση. Κάθε πολίτης, κάθε εργαζόμενος στην 
Ευρώπη έχει το δικαίωμα να έχει τον σωστό μισθό [...] και τις 
σωστές συνθήκες εργασίας. [...] Πρέπει να υποστηρίξουμε τις 
ΜΜΕ σε αυτές τις αλλαγές: αυτό είναι προφανές. Πρέπει να τις 
προσαρμόσουμε στη νέα οικονομία, στην ψηφιακή οικονομία. 
[...] [Αλλά] δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον των 
ΜΜΕ σε κακές συνθήκες εργασίας και πολύ χαμηλούς  
μισθούς. Δεν είναι αυτό το μέλλον του οικονομικού μοντέλου  
στην Ευρώπη.»  
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Συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 

«Οι αγορές εργασίας μας θα αλλάξουν λόγω της 
αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής 
νοημοσύνης. Πρέπει να ασχοληθούμε αποφασιστικά για τον 
περιορισμό των κινδύνων, τη διαμόρφωση των μεταβάσεων 
και την αξιοποίηση των ευκαιριών. Είναι καίριας σημασίας να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό μέλλον. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εργασιακές συνθήκες  
των εργαζομένων σε πλατφόρμες και να αντιμετωπίσουμε 
ενεργά νέες μορφές επισφάλειας.»  

«Αυτός είναι ένας πρωταρχικός στόχος [τον οποίο] πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε γρήγορα. [...] Ο τομέας αυτός αναπτύσσεται 
γρήγορα και γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Δεν έχει μόνο 
μειονεκτήματα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να 
εισαγάγουμε κοινωνικές ρυθμίσεις. Η κοινωνική πτυχή δεν 
μπορεί να υστερεί σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη.» 

«Πρέπει να διασφαλίσουμε [...] ότι οι άνθρωποι που 
εργάζονται σε πλατφόρμες έχουν τα ίδια κοινωνικά 
δικαιώματα με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Θα πρέπει 
επίσης να έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν συλλογικές  
διαπραγματεύσεις [...] πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν 
συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες που θεωρούνται 
αυτοαπασχολούμενοι, αυτό δεν είναι αντίθετο προς το δίκαιο 
του ανταγωνισμού, διότι αυτό είναι παράλογο. [...] Θεωρώ ότι 
θα πρέπει να διοργανώσουμε πολύ σύντομα μια μεγάλη 
διάσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους για να το 
συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια να θεσπίσουμε ένα καλό 
πρότυπο για τους ανθρώπους στη νέα ψηφιακή οικονομία.»  

«Τελικά, το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που έχουμε στην ψηφιακή 
οικονομία δεν είναι οι μηχανές, αλλά οι άνθρωποι. Να 
δημιουργήσουμε μια ψηφιακή οικονομία που είναι 
ανθρωποκεντρική, αυτός είναι ο στόχος μας.»  

Θέματα υγείας και ασφάλειας  

 «Ένας από τους τομείς για τους οποίους ενδιαφέρομαι  
ιδιαιτέρως προσωπικά είναι η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία. Δεν είναι αποδεκτό το 2019 οι άνθρωποι στην 
Ευρώπη εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο στον χώρο 
εργασίας τους. Θα προωθήσω την υιοθέτηση περαιτέρω 
μέτρων προστασίας από τους καρκινογόνους παράγοντες  
στον χώρο εργασίας. Ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας 
απαιτεί [επίσης] νέους προβληματισμούς για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία.» 

«[...] [Η ανανέωση της πυξίδας της ΕΕ για δράση σχετικά με την 
ψυχική υγεία] είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να 

παρακολουθήσουμε. [...] Γι’ αυτό θα το εξετάσω σίγουρα, και 
μαζί με την Επίτροπο αρμόδια για θέματα υγείας, θα το 
πράξουμε. [...] Πρέπει να έχουμε είναι μια ισχυρή πολιτική 
πρόληψης [για τις ψυχικές ασθένειες στον χώρο εργασίας, 
όπως η επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος].» 

Απόσπαση εργαζομένων και κοινωνικό ντάμπινγκ 

«Η βασική αρχή [...] που πρέπει να εφαρμόσουμε απολύτως 
είναι η ίση αμοιβή για ίδια εργασία στον ίδιο χώρο.»  

«Πρέπει τώρα [...] να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία προς 
όφελος όλων, όχι μόνο των χωρών υποδοχής, αλλά και των 
χωρών προέλευσης. Διότι τελικά, καμία χώρα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάποια μορφή κοινωνικού ντάμπινγκ για τους 
εργαζόμενους της. Αυτό απαξιώνει το ευρωπαϊκό πνεύμα. 
Υποστηρίζω πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για να 
διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά, ότι 
καταπολεμούμε τις καταχρήσεις και ότι υπάρχει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ισοτιμία για όλους.» 

«Επίσης, λέω ξεκάθαρα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα μέσα και πόρους. [...] Δεν 
μπορούμε από τη μία να μιλάμε για κοινωνικό ντάμπινγκ και 
από την άλλη να μην θεσπίζουμε τα αναγκαία μέσα για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος.»  

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Θα συνεργαστώ στενά και τακτικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να επιδιώξουμε μια πιο 
δίκαιη, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.» 

«Θα ακούσω τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας, τις αντιρρήσεις σας 
και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα επόμενα χρόνια θα 
δεσμευτώ να συνεργαστώ στενά με το Σώμα. Πρέπει να 
συνεργαστούμε εάν επιθυμούμε να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων, των οικογενειών και των 
πολιτών.» 

 «[...] Θα επανέλθω κάθε φορά που θα μου το ζητήσετε ή όποτε 
θα έχω την επιθυμία να σας μιλήσω, να ζητήσω τις συμβουλές 
και τις απόψεις σας οι οποίες είναι ποικίλες, πολύ διαφορετικές 
και κάποιες φορές αρκετά επικριτικές, πρέπει να πω, αλλά 
θεωρώ ότι αυτό ακριβώς είναι που κάνει την ευρωπαϊκή 
πολιτική μας ζωντανή και πραγματικά δημοκρατική. Συνεπώς, 
αναλαμβάνω σήμερα τη δέσμευση να διαβουλεύομαι συχνά 
μαζί σας και να συνεχίσω αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα [...]. [...]  
είστε η φωνή των πολιτών μας και πρέπει να ακούμε αυτή τη 
φωνή.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

PAOLO GENTILONI 
Ορισθείς Επίτροπος  
Οικονομία 

Ο ορισθείς Επίτροπος Paolo Gentiloni εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που 
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  
 Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις· 
 Δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία· και 
 Ισχυρή και σύγχρονη τελωνειακή ένωση. 

Λάβετε υπόψη ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: εφαρμογή 

«Θα επιβλέπω την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης για τη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων 
οικονομικών. Θα χρησιμοποιήσω τις ευελιξίες με τους 
κανόνες, όταν είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσουμε την 
κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική, να φροντίσουμε η 
δημοσιονομική πολιτική να διαδραματίσει σταθεροποιητικό 
ρόλο και να προωθήσουμε τις άκρως αναγκαίες επενδύσεις. 
Κατά την εφαρμογή των κανόνων μας, θα επικεντρωθώ στη 
μείωση του δημόσιου χρέους, επειδή ενδιαφέρομαι βαθιά για 
τον δυνητικά αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο του υψηλού  
χρέους σε δύσκολες εποχές. Θα ασχοληθώ επίσης με την 
επαρκή χρήση του δημοσιονομικού χώρου για να 
αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομίας  
μας.» 

«[...] Θα δώσω σε αυτό το [ιταλικό] σχέδιο προϋπολογισμού  
ακριβώς την ίδια προσοχή, νοοτροπία διαλόγου και  
σοβαρότητα σχετικά με τους κανόνες που θα δώσω και στα 
υπόλοιπα 26 κράτη μέλη.» 

«Θα είμαι ξεκάθαρος για το γεγονός ότι δεν θα έχουμε διπλά 
πρότυπα στην εφαρμογή των κανόνων μας. Αυτό είναι θέμα 
εμπιστοσύνης, καταλαβαίνω. Μπορείτε να το περιμένετε αυτό 
από τα όσα ανέφερα σήμερα το πρωί. Μπορείτε να δείτε τη 
βιογραφία μου. Εκτός όμως από αυτό, είναι θέμα 
εμπιστοσύνης. Η δέσμευσή μου είναι αυτή, όχι διπλά 
πρότυπα.» 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ): 
αναθεώρηση 

«Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι 
ασφαλώς τέλειο. Θα αξιοποιήσω την ευκαιρία που  
προσφέρεται με την επανεξέταση των «εξάπτυχο» και το 
«δίπτυχο» για να προβληματιστώ για τη σωστή λύση, με βάση 
τα στοιχεία από το παρελθόν και λαμβάνοντας υπόψη τη 
συμβολή του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Και 
θα έχετε σίγουρα λόγο σε αυτό.» 

«Υπάρχει ξεκάθαρα κίνδυνος προκυκλικών επιπτώσεων. 
Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
δήλωσε επίσης αυτόν τον κίνδυνο με πολύ σαφή τρόπο. Αυτό 
που θα πρέπει να συζητήσουμε στο τέλος της επανεξέτασης  
των δίπτυχου και του τρίπτυχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, η 
οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, είναι η 
μελλοντική πορεία. Πρέπει να πω ότι, εγώ προσωπικά, εκτιμώ 
τη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου: 
απλή, εφαρμόσιμη και αντικυκλική. Αυτή η φιλοσοφία 
λαμβάνει επίσης υπόψη πολλές ενστάσεις που διατυπώθηκαν 
και σήμερα το πρωί, όσον αφορά ορισμένα ιδιαίτερα 
περίπλοκα στοιχεία και στοιχεία διακριτικής ευχέρειας των 
κανόνων του ΣΣΑ μέχρι στιγμής.» 

«Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η απόφαση για το πώς θα 
προχωρήσουμε μετά την επανεξέταση θα ληφθεί από το 
Σώμα και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν θα είναι 
εύκολη απόφαση. Προσωπικά, δίνω πάντα έμφαση στη λέξη 
«φιλοδοξία». Θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξω τους κανόνες  
μας με πιο αντικυκλικό, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό 
τρόπο, αλλά σέβομαι τη γνώμη ότι πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί, γιατί μπορούμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα με 
ορισμένα ερμηνευτικά εργαλεία και χωρίς να ανοίξουμε το 
κουτί των νομοθετικών αλλαγών. Θα αποφασίσουμε πριν από 
το τέλος του τρέχοντος έτους.» 

Εμβάθυνση της ΟΝΕ/BICC 

«Θεωρώ πράγματι ότι η πρόταση για αυτό το νέο μέσο – το 
δημοσιονομικό μέσο [...] [για] την ανταγωνιστικότητα και τη 
σύγκλιση – το οποίο επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής για 
το ευρώ τον Ιούνιο, είναι σημαντικό, πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί σοβαρά και θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ως 
εργαλείο σταθεροποίησης. Γνωρίζουμε ότι η συζήτηση 
σχετικά με το μέσο σταθεροποίησης ήταν πάντοτε δύσκολη 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά αυτή η πρόταση πιστεύω ότι 
είναι πολύ στοχοθετημένη. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η σύγκλιση και αυτό θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί σοβαρά και να παρακολουθείται  
σοβαρά. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλαμβάνω προσωπικά 
στην επιτροπή σας.» 

«Ναι, θα συζητήσουμε μαζί αυτά τα κριτήρια διακυβέρνησης  
και τις προτεραιότητες αυτού του μέσου και η προτεραιότητα 
για το κλίμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.» 

Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 

«Ναι, η ανάλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιώ ν 
νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη, διότι βοήθησε το γεγονός ότι 
δώσαμε κατευθύνσεις, ιδέες και προτάσεις τόσο στην 
Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη – όχι μόνο για τα 
παραδοσιακά οικονομικά ζητήματα, αλλά για άλλα θέματα 
όπως το ιδιωτικό χρέος, η στεγαστική αγορά [...] και η 
κατάσταση της υγείας. Οι συνθήκες αυτές είναι θεμελιώδεις 
και πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ενίσχυσή 
τους στο εγγύς μέλλον.» 

InvestEU και επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ΕΕ 

«Θα θέσω ως προτεραιότητα την έναρξη του InvestEU και του 
Επενδυτικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.»  

«Το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου είναι πολύ  
εντυπωσιακό, συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι θα εργαστούμε  
πολύ δυναμικά, προσωπικά, με τον Αντιπρόεδρο 
Timmermans και τον Αντιπρόεδρο Dombrovskis, διότι πρέπει 
προφανώς να δημιουργήσουμε ένα καλό περιβάλλον για την 
άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων. Νομίζω όμως ότι για να 
επιτύχουμε μια τέτοια δέσμευση, χρειαζόμαστε κεφάλαια, 
ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και δημόσιες επιχορηγήσεις και  
να αντλήσουμε δημόσιες επενδύσεις από όλη την Ευρώπη. 
Αυτό το σχέδιο, το επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ευρώπης, αρχίζει παράλληλα με το σχέδιο 
InvestEU και νομίζω ότι το σχέδιο InvestEU θα συμβάλει  
σημαντικά στο βιώσιμο σχέδιο λόγω των δυνατοτήτων που θα 
θέσει ο “κόμβος” του InvestEU, όπως τον αποκαλούμε, πρέπει  
να συνεισφέρουν ένα νέο σχέδιο ικανό να συγκεντρώσει  
ισχυρή συμμετοχή σε κεφάλαια. Θα πρέπει επίσης να 
συνεχίσουμε τις εν εξελίξει εργασίες για τον καθορισμό ενός 
προτύπου για τα πράσινα ομόλογα. Αυτός, νομίζω, είναι ένας 
από τους στόχους μας για το εγγύς μέλλον, και το έργο 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε.» 
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«Όπως είπα, είναι ένα εν εξελίξει έργο στις υπηρεσίες μας της 
ΓΔ ECFIN. Το μήνυμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχει  
αυξανόμενη διαθεσιμότητα κεφαλαίων σε επενδύσεις σε όλο 
τον κόσμο με συγκεκριμένο σκοπό και ειδικότερα για 
επενδύσεις με περιβαλλοντικούς σκοπούς. Επομένως, η 
ικανότητά μας να παράσχουμε, με τα πράσινα ομόλογα, ένα 
σημείο αναφοράς στις αγορές θα είναι, νομίζω, πολύ χρήσιμη 
και θα εκτιμηθεί και θα αντιμετωπιστεί πολύ θετικά και  
ευνοϊκά από τους επενδυτές. Θα ήταν περίεργο η ΕΕ να είναι 
απούσα σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι τώρα πολύ θετικός 
ως προς τα κεφάλαια σε όλο τον κόσμο.» 

«Έχουμε δύο διαφορετικά εργαλεία: το ένα, το InvestEU, είναι 
κάτι που το Κοινοβούλιο είχε ήδη συζητήσει ως μέρος του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στοχεύει σε 
διαφορετικές προτεραιότητες και, νομίζω, θα έχει τεχνική και  
ισχυρή ικανότητα στον “κόμβο” του InvestEU που θα είναι 
επίσης πολύ χρήσιμη για την προώθηση των επενδύσεων του 
επενδυτικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. 
Συνεπώς, θα συνεργαστούμε με τον ορισθέντα Επίτροπο 
Dombrovskis που ειδικεύεται περισσότερο στην άντληση 
ιδιωτικών κεφαλαίων στο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε θέσει τον 
φιλόδοξο στόχο του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ και εγώ ο 
ίδιος θα επικεντρωθώ περισσότερο στον ορισμό του σχεδίου 
και στην προώθηση του προγράμματος InvestEU.»  

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα ότι ένα τέτοιο σημαντικό 
για εμάς σχέδιο, το InvestEU – που αναμένεται να 
συγκεντρώσει περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ – 
περιορίζεται σε περιοχές ή σε μεμονωμένες χώρες. Συνεπώς, 
η δέσμευση που αναλαμβάνω είναι η ισότιμη κατανομή αυτού 
του σχεδίου σε ολόκληρη την Ένωση.» 

Σύστημα αντασφαλίσεως ανεργίας 

«Μία από τις βασικές δράσεις θα είναι η θέση σε εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού συστήματος αντασφαλίσεως ανεργίας. Γνωρίζω  
ότι το Σώμα ζητά εδώ και καιρό ένα τέτοιο σύστημα. Πολιτικά, 
δεν θα είναι εύκολο, αλλά μπορούμε από κοινού να θέσουμε  
σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα προσφέρει προστασία στους 
πολίτες κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων της ζωής τους.»  

«Νομίζω ότι αυτή η πρόταση έχει, στην πραγματικότητα, διττό 
στόχο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον έναν στόχο, ίσως τον 
πρώτο, τουλάχιστον προς τους πολίτες μας, ο οποίος είναι ο 
κοινωνικός στόχος να έχουμε ένα μέσο ενίσχυσης των εθνικών 
μέσων κατά της ανεργίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι, σε αυτή 
την περίπτωση, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα εργαλείο 
που να έχει σαφές κοινωνικό μήνυμα και σαφή κοινωνική 
πρόθεση, αλλά και σταθεροποιητικές συνέπειες. Θα ήθελα 
όμως να τονίσω ότι δεν είναι μόνο ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης. Αυτό που δεν θα πρέπει να είναι το σύστημα 
αντασφαλίσεως, όπως το είπατε ήδη, είναι ένα εργαλείο 
μόνιμων μεταφορών από χώρα σε χώρα. Δεν θα πρέπει να 
αποδυναμώσει τη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που διενεργείται στα επιμέρους κράτη μέλη. Θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στους σχετικούς εξωτερικούς κλονισμούς, να 
είναι πολύ γρήγορο και να έχει αυτόματο μηχανισμό 
διασποράς. [...] Έχω την εντολή να ορίσω τον μηχανισμό και  
αυτό θα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, τόσο σε τεχνικό 
όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό θα 

επικεντρωθεί στα δάνεια ή στην άμεση στήριξη των εθνικών 
προϋπολογισμών; Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. 
Δεν είναι βέβαιο αν αυτά τα δύο σενάρια θα πρέπει να 
βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους. Μπορούμε να 
ξεκινήσουμε με το ένα, όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με 
αυτό στις επόμενες εβδομάδες, πολύ γρήγορα και  
αποτελεσματικά.»  

«Θα ασχοληθώ άμεσα. Ο όρος «άμεσα» εξαρτάται από τις 
πολιτικές εξελίξεις, όμως εννοώ ότι, αν διοριστώ, θα 
ασχοληθώ αμέσως με αυτό το θέμα με τον συνάδελφό μου 
Schmit και το Σώμα.» 

«Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι, σε λίγες νομίζω εβδομάδες, 
ο ορισμός του συστήματος και οι διάφορες συνέπειες των 
μεθόδων μας στις κοινοτικές αποφάσεις μας.»  

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

«Προσωπικά, δεσμεύομαι σοβαρά, βάσει της προσωπικής μου 
εμπειρίας ως πρωθυπουργού, ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους στις 
οικονομικές μας επιλογές και δεσμεύομαι επομένως να 
συνεργαστώ με τον συνάδελφό μου Nicolas Schmit. Όσον 
αφορά τους κανόνες μας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα τελευταία 
δύο χρόνια, άρχισε να περιλαμβάνει σοβαρά στη διαδικασία 
του μια κοινωνική διάσταση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
απόφαση της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ για τον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Πιστεύω ότι αυτό το καθήκον 
πρέπει τώρα να προχωρήσει πέρα από αυτό το σημείο και  
είναι σαφές ότι έλαβα την εντολή να ενσωματώσω τους 
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως όλοι  
γνωρίζουμε, οι κύριοι στόχοι έχουν ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, όχι μόνο ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση. Αυτό θα 
είναι ένα νέο εργαλείο που θα δώσει σε αυτή την κοινωνική 
προτεραιότητα τη θέση που της αξίζει.»  

«Νομίζω ότι πρέπει να εμπλέξουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και  
τα κράτη μέλη, στον διάλογο που θα πραγματοποιήσουμε με 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Αυτό θα βοηθούσε σε 
αυτόν τον διάλογο και θα βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
κατανοήσει καλύτερα αυτά που αποφασίζουμε κατά τη 
διάρκεια του Εξαμήνου για τα κράτη μέλη.» 

Eurostat 

«Θεωρώ πολύ σημαντική την υπεράσπιση της επαγγελματικής  
ανεξαρτησίας της Eurostat και των εθνικών αρχών. Θα 
διασφαλίσω ότι η Eurostat θα παραμείνει το αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς για τις στατιστικές και τα δεδομένα για την 
Ευρώπη.» 

Δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία 
«Είμαι αποφασισμένος να καταβάλλω προσπάθειες για την 
επίτευξη δίκαιης και αποτελεσματικής φορολογίας στην ΕΕ.» 

«[...] να συνεχίσω να μάχομαι κατά της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής [...]. Θέλω να επιβραβεύσω τους 
φορολογούμενους που ακολουθούν τους κανόνες και να 
επιβάλλω κυρώσεις σε όσους δεν το κάνουν.» 
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Περιβαλλοντικοί φόροι 
«[...] Το 74 % των πολιτών συμφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την καταπολέμηση 
της φορολογικής απάτης. [...] Η πρώτη μου προτεραιότητα θα 
είναι να διασφαλίσω ότι η φορολογία θα συμβάλλει πλήρως  
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Από την πλευρά μου, θα 
ασχοληθώ με τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου  
περιβαλλοντικής φορολογίας που θα διέπει τη συμπεριφορά 
των χρηστών, των καταναλωτών και των παραγωγών προς μια 
οικονομία που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα. Θα εκτιμήσω μια 
σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων την επικαιροποίηση της 
οδηγίας σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων, για την ευθυγράμμισή της με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους και την επεξεργασία ενός φόρου  
άνθρακα στα σύνορα σε επίπεδο ΕΕ που θα είναι συμβατός με 
τους κανόνες του ΠΟΕ [Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου]. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα επαγρυπνώ ώστε το πλαίσιο αυτό να 
είναι δίκαιο και κοινωνικά ισορροπημένο. Θέλω επίσης να 
αξιολογήσω τη χρήση [...] άλλων νομικών μέσων στις 
Συνθήκες που επιτρέπουν την έγκριση φορολογικώ ν 
προτάσεων με ειδική πλειοψηφία και με συναπόφαση.» 

Μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολογίας 
εταιρειών 
«Ο δεύτερος στόχος μου είναι η ευρωπαϊκή συμβολή στη 
μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολογίας  
εταιρειών ώστε να προσαρμοστεί στον 21ο αιώνα. Είναι σαφές 
σε όλους ότι το σημερινό σύστημα είναι παρωχημένο. Η 
μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία έχει επιφέρει την όλο και  
μεγαλύτερη αποσύνδεση του τόπου όπου δημιουργείται η 
αξία από τον τόπο όπου καταβάλλεται ο φόρος. Επιπλέον, ο 
φορολογικός ανταγωνισμός στρεβλώνει τις επιχειρηματικές 
αποφάσεις και οδηγεί σε φορολογικές πολιτικές που  
αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσμη είσπραξη εσόδων. Στη G20 
βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη συζητήσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της διεθνούς φορολογίας εταιρειών με την 
υποστήριξη του ΟΟΣΑ. Έως τα τέλη του επόμενου έτους 
πρέπει να κάνουμε απολογισμό των διεθνών συζητήσεων. Εάν 
δεν προκύψει συναίνεση, έχω την εντολή να προωθήσω τις 
προσπάθειες για έναν δίκαιο ευρωπαϊκό ψηφιακό φόρο και  
μια κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείες.» 

«Αυτό σημαίνει ότι στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα 
επεξεργαστούμε την ευρωπαϊκή πρόταση. Δεν θα 
προτρέξουμε όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρόταση κατά τη 
διάρκεια του διεθνούς διαλόγου, αλλά δεσμεύομαι σοβαρά 
τόσο εγώ όσο και η Επιτροπή να υποβάλουμε την πρότασή 
μας το επόμενο έτος εάν δεν υπάρξει διεθνής συναίνεση.» 

Ψηφιακή φορολογία 
«Ναι, θα επιτύχουμε διεθνή δέσμευση για την ψηφιακή 
φορολογία. Νομίζω ότι έχουμε τώρα πραγματική πιθανότητα 

να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό δεν ίσχυε πριν από 
μερικούς μήνες. Η εξέλιξη της συζήτησης στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ αφορά κυρίως τη γενική φορολόγηση των μεγάλων 
επιχειρήσεων, όχι μόνο των ψηφιακών πλατφορμών αλλά των 
μεγάλων επιχειρήσεων γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι 
αποδεκτό διότι η ψηφιοποίηση συνεχίζεται σε όλες τις 
πολυεθνικές και όχι μόνο στις ψηφιακές πολυεθνικές και αυτό 
είναι κάτι που η Ευρώπη αποδέχεται εύκολα.» 

«Η ψηφιακή επανάσταση μας έφερε για πρώτη φορά σε μια 
κατάσταση που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Η αξία αυτή 
δημιουργείται και δημιουργείται συχνά μέσω δεδομένων και  
μέσω των δεδομένων μας, των προσωπικών δεδομένων μας. 
Όμως οι φόροι δεν επιβάλλονται στο ίδιο μέρος όπου  
δημιουργείται η αξία.» 

«[...] αποφασίσαμε, έπειτα από κάποιες εσωτερικές δυσκολίες  
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση της 
πρότασης της Επιτροπής, να προσπαθήσουμε να 
αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος από τις διεθνείς συζητήσεις, 
από τις συζητήσεις της G20 και του ΟΟΣΑ. Όταν 
αποφασίστηκε αυτό, μπορεί να φαινόταν σαν ένα είδος 
στρατηγικής εξόδου από τις δυσκολίες. Τώρα όμως, αυτό που  
καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει πραγματικός προβληματισμός  
εκ μέρους κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, μια πραγματική 
ανησυχία και μια πραγματική διάθεση επίτευξης 
συμβιβασμού στον ΟΟΣΑ. Η Ευρώπη διαδραματίζει πολύ  
σημαντικό ρόλο στην περίπτωση αυτή και είμαι αρκετά 
αισιόδοξος ότι το επόμενο έτος θα μπορέσουμε να βρούμε  
μια λύση σε παγκόσμιο επίπεδο.» 

«Εάν δεν υπάρξει συναίνεση το επόμενο έτος, θα 
υποβάλλουμε ευρωπαϊκή πρόταση [για τον ψηφιακό φόρο]. 
Αυτό σημαίνει ότι το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα 
επεξεργαστούμε την ευρωπαϊκή πρόταση.» 

Προς το συμφέρον των πολιτών και της κοινής γνώμης 
«Πώς μπορούμε να στείλουμε άμεσα το μήνυμα ότι 
δεσμευόμαστε πράγματι για τα εξής θέματα: περιβαλλοντική, 
εταιρική, ψηφιακή φορολογία, φορολογική απάτη, κ.λπ.; Ένας  
καλός τρόπος είναι να προτείνουμε στο Σώμα ένα σχέδιο που  
θα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών μας και της 
κοινής γνώμης σε αυτά τα θέματα.» 

Ισχυρή και σύγχρονη τελωνειακή ένωση 
«Πολλοί θεωρούν την τελωνειακή ένωση δεδομένη, αλλά οι 
εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την ασφάλεια του 
εμπορίου, την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και την 
άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου ενισχύουν την ανάγκη 
ισχυροποίησης της τελωνειακής ένωσης. Θα προσπαθήσω να 
αναβαθμίσω την αποτελεσματικότητα της τελωνειακής 
ένωσης.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

JANUSZ WOJCIECHOWSKI 
Ορισθείς Επίτροπος 
Γεωργία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ορισθείς Επίτροπος Janusz Wojciechowski εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1 και 8 
Οκτωβρίου 2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. 
Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που 
του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μελλοντικά καθήκοντά του 
θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αειφόρου γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εξής 
θεμάτων:  
 της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια απλουστευμένη κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 

μετά το 2020 και της διασφάλισης ότι τα μελλοντικά στρατηγικά σχέδιά της θα επιτυγχάνουν ισορροπία 
μεταξύ των στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ και των εθνικών προτεραιοτήτων·  

 της συμβολής στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» της ΕΕ, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο 
τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού με γεωργικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων μέσω της βιολογικής παραγωγής· 

 της εξασφάλισης ότι η παραγωγή γεωργικών ειδών διατροφής συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· 

 της ενίσχυσης του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων και της ανάπτυξης ενός νέου μακροπρόθεσμου 
οράματος για τις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την περίοδο μετά το 2020· 

 της προώθησης των υψηλής ποιότητας προτύπων της ΕΕ για τα τρόφιμα σε όλον τον κόσμο. 
Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά τις ακροάσεις [ (*) συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου· (**) συνεδρίαση της 8ης 
Οκτωβρίου]. Τα πλήρη πρακτικά των δημόσιων ακροάσεων [(*) 1ης Οκτωβρίου· (**) 8ης Οκτωβρίου] διατίθενται στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από τις δύο ακροάσεις, στις οποίες απάντησε γραπτώς (απαντήσεις στο πρώτο ερωτηματολόγιο του 
ΕΚ· απαντήσεις στο δεύτερο ερωτηματολόγιο του ΕΚ).
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PE 629.837 

Σχετικά με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για μια σύγχρονη και 
απλουστευμένη κοινή γεωργική πολιτική για την 
περίοδο μετά το 2020  
Συζητήσεις για την αναθεώρηση της ΚΓΠ  

«Είμαι πρόθυμος να συζητήσω περαιτέρω [...] σχετικά με την 
πρόταση της ΕΕ [...]. Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι 
θέσφατο· μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα τη 
βελτιώσουμε.» (*) 

«Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε η κοινή γεωργική πολιτική να 
καταστεί περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, 
περισσότερο φιλική για το κλίμα. Αλλά [...] το έργο μας δεν 
τελειώνει εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε 
περαιτέρω πώς θα βελτιωθούν οι προτάσεις.» (*) 

«Χρειαζόμαστε κοινή γεωργική πολιτική η οποία να 
υποστηρίζεται από κοινούς στόχους, κοινή παρέμβαση και  
κοινούς δείκτες [...]. Είμαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συζητήσω  
οτιδήποτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [...] ώστε να 
διατηρηθούν οι κοινοτικές πτυχές της ΚΓΠ στο πλαίσιο των 
εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, διατηρώντας παράλληλα 
ένα περιθώριο ευελιξίας. Θα πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή 
ισορροπία [...] ώστε να παρέχουμε περιθώριο για εθνικές 
παρεμβάσεις, αφενός, και κοινοτικές οδηγίες, αφετέρου.» (**) 

Σχετικά με την ανάπτυξη μακρόπνοου οράματος για τη 
γεωργία 

«Ένα από τα καθήκοντά μου, εάν λάβω την έγκριση του 
Κοινοβουλίου, φυσικά, είναι να αναπτύξω ένα μακρόπνοο 
όραμα για την ευρωπαϊκή γεωργία. Διαθέτουμε 
μακροπρόθεσμο όραμα για την πολιτική για την αλλαγή του 
κλίματος, για την ενεργειακή πολιτική, αλλά δεν διαθέτουμε 
μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής  
γεωργίας.» (*)  

«Μία από τις πρώτες ενέργειές μου, [...] θα είναι να εκπονήσω  
μια ειδική έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση της 
ευρωπαϊκής γεωργίας: μια έκθεση η οποία θα παρουσιάζει  
πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε, πόσες γεωργικές  
εκμεταλλεύσεις διαθέτουμε τώρα [...] και ποια είναι η ηλικιακή 
κατάσταση.» (*) 

«Δεσμεύομαι να συμμετέχω σε διάλογο μαζί σας, όταν το 
κρίνετε σκόπιμο, διατηρώντας ανοικτούς διαύλους 
επικοινωνίας και ακούγοντας πάντα τις απόψεις σας. Στο 
πλαίσιο του διαλόγου, θα ήθελα να συνεργαστούμε για την 
ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τη γεωργία. 
Χρειαζόμαστε εμπεριστατωμένο διάλογο όσον αφορά το 
μέλλον που επιθυμούμε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και  
τους γεωργούς μας την επόμενη δεκαετία [...]. Ας 
δημιουργήσουμε και παρουσιάσουμε από κοινού ένα όραμα 
για τις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία μας.» (*) 

«Θα συνεργαστώ πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τη δημιουργία του μακροπρόθεσμου οράματος για τη 
γεωργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ο πρώτος 
εταίρος μου σε αυτόν τον διάλογο.» (*) 

Συνεργασία με το Κοινοβούλιο 

«Θα διενεργήσω διάλογο μαζί σας, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, 
σε ατομικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, και  
θα επεκτείνω τον εν λόγω διάλογο σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη: στους γεωργούς, τις γεωργικές οργανώσεις και άλλους  
ΜΚΟ που ενδιαφέρονται για τον γεωργικό τομέα. Θα πρέπει  
να εργαστούμε από κοινού προς όφελος της γεωργίας και της 
υπαίθρου μας.» (*) 

«Έλαβα ένα ξεκάθαρο σήμα από εσάς. Προσδοκάτε από τον 
νέο Επίτροπο να μην είναι μόνο ανοικτός στον διάλογο ή να 
μπορεί απλώς να μιλήσει· προσδοκάτε συγκεκριμένες  
ενέργειες, προσδοκάτε να υποστηρίξει τους ευρωπαίους 
γεωργούς. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω  
δράση. Τα θέματα που αφορούν τις αγροτικές περιοχές, την 
κτηνοτροφία και τη γεωργία βρίσκονται στην καρδιά μου.»  
(**) 

Για μια πιο δίκαιη υποστήριξη της οικογενειακής 
γεωργίας 

«Πώς θα πρέπει να υποστηριχθούν οι γεωργικές  
εκμεταλλεύσεις, ποια είναι η θέση των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και ποια των μεγάλων; Αυτά είναι ερωτήματα 
στα οποία θα πρέπει να βρούμε μια κοινή απάντηση.» (*)  

«Υποστηρίζω ένθερμα όλες τις δράσεις που θα είναι χρήσιμες  
για τη μικρομεσαία γεωργία, ιδίως για τις οικογενειακές  
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.» (*) 

«Συμφωνώ απόλυτα [...] ότι η κύρια υποχρέωση των γεωργών, 
σύμφωνα με τη συνθήκη, είναι να εξασφαλίζουν την 
επισιτιστική ασφάλεια όλων των ευρωπαίων πολιτών. Ως 
ευρωπαίοι πολιτικοί, η δική μας υποχρέωση είναι να 
υποστηρίξουμε τους γεωργούς να επιτύχουν αυτόν τον 
στόχο.» (*) 

«Μπορώ να δηλώσω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος  
της αποστολής μου ως Επιτρόπου να ενισχύσω το σύστημα 
των παρεμβάσεων στην αγορά.» (*) 

Νέοι γεωργοί 

Η πολιτική για τους νέους γεωργούς θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μέσα που είναι 
κατάλληλα με βάση την κατάσταση στα κράτη μέλη.» (*)  

Μεταφορές μεταξύ των πυλώνων της ΚΓΠ  

«Θα υποστηρίξω την απόφαση των κρατών μελών σχετικά με 
τις μεταφορές μεταξύ των πυλώνων και από τις δύο πλευρές.» 
(*) 

Σύγκλιση 

«Η εξωτερική σύγκλιση είναι ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό 
ζήτημα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε [...] προς τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το πόσο 
πολύ θα προχωρήσουμε στην εξωτερική σύγκλιση θα 
ληφθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.» (*) 

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της 
εξισορρόπησης των πληρωμών μεταξύ κρατών και  
περιφερειών, μεταξύ γεωργών εντός των κρατών. Θα κάνω  
ό,τι μπορώ για να επιταχύνω αυτή τη διαδικασία.» (**) 
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Σχετικά με την υλοποίηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020, μέσω της 
διασφάλισης ότι τα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια 
επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ των στόχων που 
τίθενται σε επίπεδο ΕΕ και των εθνικών 
προτεραιοτήτων 
Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 

«Είμαι γενικά υπέρ μιας ευέλικτης προσέγγισης, υπέρ του να 
δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν, διότι 
η κατάσταση είναι διαφορετική σε καθένα από αυτά.» (*) 
«Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται για επανεθνικοποίηση, 
αλλά ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Είμαι πρόθυμος να το συζητήσω αυτό μαζί σας και να 
βελτιώσω αυτή την αρχική πρόταση.» (*) 

«Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη νέα 
νομοθεσία, τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, από την 1η 
Ιανουαρίου 2022.» (*)  

Νέο μοντέλο εφαρμογής  
«Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτη, καθώς [...] η κατάσταση διαφέρει σε κάθε κράτος  
μέλος.» (*) 

Μεταβατικά μέτρα 
Οι μεταβατικές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, καθώς δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η κοινή γεωργική πολιτική 
δεν θα πρέπει να διαταραχθεί.» (*) 

Σχετικά με τη συμβολή στη στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» της ΕΕ, εξετάζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο ο τομέας των γεωργικών ειδών 
διατροφής μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα 
της παραγωγής τροφίμων σε όλη την τροφική 
αλυσίδα  
Τροφική αλυσίδα 
«Η στρατηγική “από το αγρόκτημα στο πιάτο” [...] δεν είναι 
ιδιαίτερα νέα για τη γεωργία. Το νέο στοιχείο είναι η κοινή 
δομή αυτής της πρότασης, αλλά για τη γεωργία αυτό σημαίνει  
ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το περιβάλλον και  
το κλίμα, για την προστασία της βιοποικιλότητας.» (*) 
«Υποχρέωσή μου ως Επιτρόπου θα είναι να εξασφαλίσω την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων (για τις αθέμιτες πρακτικές). Με 
αυτόν τον τρόπο θα προστατεύουμε καλύτερα τους γεωργούς 
μας στις σχέσεις τους με τους εμπόρους λιανικής.» (*)  

Βιολογική γεωργία 
«Θα υποστηρίξω επίσης τη βιολογική γεωργία. Η βιολογική 
γεωργία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος. Θα 
εκπονήσω ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» (**) 

Στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της ΕΕ για μηδενική 
ρύπανση, για να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή 
γεωργικών ειδών διατροφής συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και γεωργία 
«Είμαι πεπεισμένος ότι η πράσινη γεωργία, η φιλική προς το 
περιβάλλον γεωργία, είναι η καλύτερη λύση για το μέλλον της 
γεωργίας.» (*) 

«Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, το 20 % αποτελεί μια 
καλή αφετηρία. Είμαι ιδιαιτέρως υπέρ της επίτευξης μιας 
συμφωνίας στο θέμα αυτό.» (**)  

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι τι τρώμε, αλλά και πώς 
παράγουμε την τροφή μας, με ποιον τρόπο. Υποχρέωσή μου 
ως Επιτρόπου Γεωργίας, εάν μου δώσετε την έγκρισή σας, 
φυσικά, είναι να προαγάγω και να υποστηρίξω την αειφόρο 
γεωργία.» (*)  

«Κατά τη γνώμη μου, η αειφόρος γεωργία, δηλ. η γεωργία 
σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, μπορεί  
να είναι ανταγωνιστική, εάν υποστηρίξουμε αυτές τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. [...] Δεν έχουμε εναλλακτική. Θα 
πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη γεωργία.»  

«Η φιλική προς το περιβάλλον γεωργία δεν αφορά μόνο τις 
μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις  
είναι από τη φύση τους καλύτερα προετοιμασμένες να 
λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι 
ζήτημα κλίμακας. Το πρόβλημα έγκειται στο είδος της 
γεωργίας.» (*) 
«Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους γεωργούς [...]. Θα πρέπει  
να τους βοηθήσουμε, όχι να τους μαχόμαστε.» (*) 

«Θα υπερασπιστώ και θα υποστηρίξω τους γεωργούς. Θα 
προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι η συμμετοχή τους σε μια νέα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα ενισχυθεί μέσω κινήτρων 
και όχι μέσω απαγορεύσεων και τα κύρια μέσα για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να είναι προαιρετικά, προαιρετικές πράξεις σε 
σχέση με οικολογικά προγράμματα, προγράμματ α 
οικολογικού προσανατολισμού, καθώς και προαιρετικές  
πράξεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ.» (**) 

Εντατική κτηνοτροφία 
«Η εντατική κτηνοτροφία δεν αποτελεί καλή λύση για το 
περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, κ.λπ. Ως Επίτροπος, θα 
υποστηρίξω τη μη εντατική κτηνοτροφία.» (*) 
«Η βιομηχανική εκτροφή συνιστά απειλή για το περιβάλλον 
και το κλίμα. Θα πρέπει να στείλουμε πολύ σαφή μηνύματα 
στους πολίτες ότι η κατεύθυνση της κοινής γεωργικής  
πολιτικής είναι φιλική προς το περιβάλλον.» (*) 

Σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος των 
γεωγραφικών ενδείξεων, το οποίο εξασφαλίζει ότι 
η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική 
κληρονομιά της ΕΕ διατηρείται και πιστοποιείται 
ως αυθεντική σε όλον τον κόσμο  
«Το σύστημα των γεωγραφικών ονομασιών θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω, καθώς προστατεύει την παραδοσιακή ευρωπαϊκή 
κουλτούρα. Είναι εξαιρετικά απαραίτητο, ιδίως στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη.» (**) 
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Σχετικά με την ανάπτυξη ενός νέου 
μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές 
περιοχές, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται 
συγκεκριμένα μέριμνα για τις ανάγκες των πολιτών 
της υπαίθρου στα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020 
«Είμαι επίσης αρκετά προβληματισμένος από το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός για την αγροτική ανάπτυξη είναι 
χαμηλότερος από όσο πίστευα. Ωστόσο, η χρηματοδότηση 
μπορεί να αυξηθεί από τα κράτη μέλη, οπότε οι πόροι για τους 
γεωργούς ενδέχεται να μην μειωθούν, εάν ο προϋπολογισμός  
διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Φυσικά, η διατήρηση της 
βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών θα πρέπει να αποτελεί 
το βασικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου  
Αγροτικής Ανάπτυξης.» (**) 

«Παρατηρώ [...] ότι πολλοί πόροι από τον δεύτερο πυλώνα 
προορίζονται για μια μικρή ομάδα δικαιούχων, για τις μεγάλες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις [...]. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι 
περισσότερο δημοκρατική. Περισσότεροι γεωργοί θα πρέπει  
να είναι επίσης δικαιούχοι ενίσχυσης από τον δεύτερο 
πυλώνα.» (*)  
«Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κυκλική γεωργία, την 
τοπική γεωργία και την τοπική βιομηχανία.» (*) 

Σχετικά με την προώθηση των υψηλής ποιότητας 
προτύπων της Ευρώπης για τα τρόφιμα σε όλον 
τον κόσμο  
Καλή μεταχείριση των ζώων 
«Θα υποστηρίξω την καλή μεταχείριση των ζώων [...]. Για να 
βελτιωθούν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, να 
μειωθεί η πυκνότητα των ζώων, να εφαρμόζονται φυσικές 
μέθοδοι, όπως οι θερινοί βοσκότοποι ή, στην περίπτωση της 
χοιροτροφίας, η χρήση αχύρου για τους χοίρους κ.λπ. Θα 
υποβάλω τέτοιες προτάσεις που είναι γενικά πιο φιλικές προς  
το περιβάλλον.» (*)  
«Ένα σύστημα είναι πιο αποτελεσματικό, όταν ενθαρρύνουμε  
τους γεωργούς να βελτιώσουν τα πρότυπα. Ένα σύστημα που  
δεν θα είναι καταπιεστικό, αλλά που θα ενθαρρύνει τη 
βελτίωση των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων.» (*) 

Απαιτούμενα πρότυπα 
«Θα πρέπει να απαιτούμε από τους εισαγωγείς να εφαρμόζου ν 
τα ίδια πρότυπα με αυτά που επιβάλλονται στους ευρωπαίους 
παραγωγούς.» (*) 

«Θα διασφαλίσω ότι τα εν λόγω πρότυπα θα τηρούνται επίσης 
και για την εισαγωγή τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές, έτσι 
ώστε ο πήχης να βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο για τους 
εγχώριους παραγωγούς και για τους παραγωγούς από τρίτες 
χώρες.» (**)  

Αντιβιοτικά 
«Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για τη μείωση της χρήσης  
αντιβιοτικών στη γεωργία.» (*)  

Γεωργία και προϋπολογισμός 
«Θα εκφράσω την άποψή μου και θα υπερασπιστώ έναν 
ισχυρό και επαρκή προϋπολογισμό για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.» (**) 
«Είμαι έτοιμος να παλέψω, είμαι έτοιμος να σταθώ απέναντι σε 
όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής, σε όσους θέλουν να 
παρέμβουν εις βάρος των ευρωπαίων γεωργών· θα παλέψω  
εναντίον όσων λένε ότι οι αγρότες δεν χρειάζονται τόσα πολλά 
χρήματα [...]. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα.» (**)   
«Η ευρωπαϊκή γεωργία χρειάζεται περισσότερη στήριξη [...]  
για να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια των ευρωπαίων 
πολιτών.» (*) 
«Είμαι ανοιχτός σε περαιτέρω πολιτικές συζητήσεις [...] σχετικά 
με τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού των POSEI.» (*) 

Γεωργία και εμπορικές συμφωνίες 
«Οι γεωργοί δεν θα πρέπει να είναι τα θύματα διεθνών 
εμπορικών συμφωνιών. Εάν είναι θύματα, υποχρέωσή μας 
είναι [...] να τους υποστηρίξουμε και να δημιουργήσουμε 
μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά για να τους 
βοηθήσουμε.» (*) 

«Μπορώ να δηλώσω ότι θα παρακολουθώ την κατάσταση. Το 
επόμενο έτος, το 2020, η Επιτροπή θα εκπονήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων, αξιολόγηση όλων των δυνητικών συνεπειών που  
μπορούν να επιφέρουν στην ευρωπαϊκή γεωργία εμπορικές  
συμφωνίες όπως η Κοινή Αγορά του Νότου ή άλλες  
συμφωνίες.» (*) 

«Σύμφωνα με την αποστολή που μας ανατέθηκε από την 
κυρία Πρόεδρο von der Leyen, θα προωθήσω στις 
διαπραγματεύσεις μας με τους εμπορικούς εταίρους μας τα 
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του 
περιβάλλοντος, το κλίμα και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
τα οποία είναι τα υψηλότερα στον κόσμο.» (**) 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

ELISA FERREIRA 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Συνοχή και μεταρρυθμίσεις 

 
Η ορισθείσα Επίτροπος Elisa Ferreira εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια 
της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν 
το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der 
Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  
 Συνοχή, μεταρρυθμίσεις και μια δίκαιη μετάβαση 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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PE 629.837 

Συνοχή, μεταρρυθμίσεις και μια δίκαιη μετάβαση  

Πολιτική συνοχής 

«Η συνοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού  
εγχειρήματος. Και οι μεταρρυθμίσεις, μαζί με τη συνοχή, 
πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας, [...].» 

Προϋπολογισμός 2021-2027 για την πολιτική συνοχής 

«Επιβεβαιώνω ότι θα παλέψω στο Σώμα των Επιτρόπων για 
τον υψηλότερο δυνατό προϋπολογισμό.» 

«Προσωπικά πιστεύω ότι οι νέες πολιτικές, τουλάχιστον 
θεωρητικά, θα πρέπει να λάβουν νέα χρηματοδότηση. Οι 
παραδοσιακές πολιτικές, όπως η πολιτική συνοχής και η 
γεωργική πολιτική, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς 
ως μια σταθερή πηγή νέων κεφαλαίων.» 

Δεν πρέπει να αποκλεισθεί καμία περιφέρεια, κανένας 
πολίτης 

«Από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο, από τις αστικές περιοχές 
έως τις πρώην βιομηχανικές περιοχές, από τις περιοχές που  
εξαρτώνται από τον άνθρακα έως τις εξόχως απόκεντρες  
περιοχές. Από τις ορεινές περιοχές έως τις αγροτικές περιοχές, 
από τις παραμεθόριες περιοχές έως τις περιφερειακές  
παράκτιες ζώνες, η Ευρώπη πρέπει να αναλαμβάνει δράση 
παντού και η δράση της πρέπει να είναι ορατή από τους 
πολίτες. Μια οικονομία που λειτουργεί για τον λαό, με 
εργαλεία παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε  
περιοχής, τα οποία συμβάλλουν στη μετάβαση σε μια 
ψηφιακή, πράσινη οικονομία ίσης εκπροσώπησης των φύλων. 
Δεν πρέπει να αποκλεισθεί καμία περιφέρεια, κανένας  
πολίτης.»  

Νομοθετικό πλαίσιο 2021-2027 για την πολιτική συνοχής 

«Η κα von der Leyen έδωσε έμφαση, και εγώ συμφωνώ, στην 
ανάγκη για μια γρήγορη συμφωνία επί του νομοθετικού  
πλαισίου, έτσι ώστε τα προγράμματα να μπορέσουν να είναι 
έτοιμα και να λειτουργούν από την πρώτη ημέρα. Βασίζομαι  
στην άμεση υποστήριξή σας· ας συνεργαστούμε.» 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

«Ένα νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα αποτελέσει επίσης 
άμεσο καθήκον μας, με βάση μια πρόταση του Κοινοβουλίου  
για τη στήριξη περιφερειών στις οποίες η μετάβαση σε μια 
οικονομία που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα εγείρει 
περισσότερες προκλήσεις, δηλαδή σε βιομηχανικές , 
ενεργοβόρες περιοχές και περιοχές με μεγάλες εκπομπές  
διοξειδίου του άνθρακα. Θα λάβετε νέα μας πολύ σύντομα, 
καθώς πρόταση της Επιτροπής θα κατατεθεί εντός των 
πρώτων 100 ημερών.»  

Απλούστευση 

«Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι φιλόδοξες· για παράδειγμα, 
επιλογές απλουστευμένου κόστους, κατάργηση της 
υποχρέωσης των μικρών δικαιούχων να τηρούν τόνους 
τιμολογίων για χρόνια· εξοικονόμηση διοικητικών εξόδων 
κατά έως 25 %. Θα ελέγχουμε εάν αυτά τα μέτρα αποδίδουν 
όπως έχει προβλεφθεί [...].» 

«[...] Πιθανόν θα πρέπει να συζητήσουμε με τους δικαιούχους, 
θα πρέπει να τους ρωτήσουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι 
απλουστεύσεις πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να 
διευκολύνουμε συγκριτικά τη συμμόρφωση με τους κανόνες  
χωρίς την περιττή γραφειοκρατία. Πρέπει να εξετάσουμε το 
ζήτημα από την πλευρά του πελάτη. Πρέπει να διατηρήσουμε 
τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά να εξαλείψουμε όλες τις 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις που δεν είναι απαραίτητες.» 

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

«Οι τομείς των μεταρρυθμίσεων και της συνοχής πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Πρέπει να αλληλοενισχύονται και  
όχι να αποβαίνει ο ένας εις βάρος του άλλου. Οι 
φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν πολιτικές 
που αντιβαίνουν ή αγνοούν η μία την άλλη.» 

Πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων / 
Δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα 

«Έχω δεσμευτεί να συνεργαστώ στενά με το Κοινοβούλιο [...] . 
Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να επιτύχουμε ορατή πρόοδο 
εντός των πρώτων 100 ημερών και να εγκρίνουμε το 
πρόγραμμα εγκαίρως.» 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνάδουν με την αρχή 
της συνοχής και να μην εμποδίζουν τη συνοχή.» 

Μηχανισμοί βραχυπρόθεσμων επενδύσεων 

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι προσαρμογές είναι λιγότερο 
επώδυνες σε περιόδους κρίσης. Υπάρχει και ένα άλλο 
στοιχείο, το οποίο είναι οι εξισωτικοί μηχανισμοί μέσω 
επενδύσεων. Αυτό το στοιχείο δεν έχει υλοποιηθεί 
πραγματικά. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς βραχυπρόθεσμω ν 
επενδύσεων· ευελπιστούμε ότι θα καλύψουμε αυτό το κενό 
[...].» 

Εξόχως απόκεντρες περιοχές 

«Αναγνωρίζω τις ειδικές ανάγκες αυτών των περιοχών. [...]  
Επομένως, εκφράζω την ικανοποίησή μου σήμερα για την 
ένταξη μιας συγκεκριμένης διάστασης για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές σε τουλάχιστον 21 διαφορετικές 
νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την περίοδο μετά το 
2020: από την αλιεία έως την έρευνα, από τις μεταφορές έως 
την κλιματική αλλαγή. Ορισμένα από αυτά τα σημεία έχουν 
ήδη αποτελέσει αντικείμενο τριμερή διαλόγου, για άλλα 
πρέπει ακόμα να παλέψουμε [...].» 

Ποσοστά συγχρηματοδότησης 

«Δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης, αν δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που  
θα έχει αυτή η αλλαγή.» 

Επανεξέταση του αστικού θεματολογίου 

«Θα κηρύξω την έναρξη της συζήτησης στο φόρουμ CITIES, 
τον Ιανουάριο του 2020 στο Πόρτο. Εάν τα καταφέρετε, με 
μεγάλη μου χαρά θα σας δείξω την ιδιαίτερη πατρίδα μου.» 
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Επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Στόχος μου είναι να επισκεφτώ τις περιφέρειες για να 
κατανοήσω τα ζητήματα που προβληματίζουν, αλλά και τις 
φιλοδοξίες, κάθε περιοχής [...]. Σκοπεύω να σας ενημερώνω  
πάντα όταν θα επισκέπτομαι την περιοχή σας. Μάλιστα, θα 
σας ενημερώνω τακτικά για όλες τις πρωτοβουλίες που θα 
αναλαμβάνω. Θα εξασφαλίσω μια ιδιαίτερη σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως με τις επιτροπές που  
βρίσκονται σήμερα εδώ.» 

Κλιματική αλλαγή 

«Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς η μάχη για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να δοθεί σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα. Πρέπει να είναι οριζόντια. Πρέπει 
να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές. Και πιστεύω ότι αυτή η 
Επιτροπή και, ιδίως, η συμβιβαστική θέση που έχει λάβει η 
εκλεγείσα Πρόεδρος είναι πολύ σαφής για αυτούς τους 
λόγους. Φυσικά, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και  
να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα διάφορα μέσα που  
έχουμε στη διάθεσή μας με πολύ προσεκτικό τρόπο.» 

Οι χωρικές επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών 

«[...] οι πολιτικές που υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση θα 
πρέπει να γίνουν κατανοητές όσον αφορά τις χωρικές τους 
επιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να επικεντρώνονται όλες οι 
στρατηγικές επενδύσεις στις πιο αναπτυγμένες περιοχές των 
χωρών. Πιστεύω ότι είναι πολύ ανησυχητικό όταν συμβαίνει  
αυτό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτό το ζήτημα, 
πρέπει να εξετάζουμε τις χωρικές επιπτώσεις των τομεακών 
πολιτικών.» 

Αρχή της εταιρικής σχέσης 

«Πιστεύω ότι η εταιρική σχέση είναι απολύτως απαραίτητη. Η 
συνεργασία με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι απολύτως 
απαραίτητη. Θα εξετάσω την κατάσταση, θα δω τι συμβαίνει. 
Με βάση την εμπειρία μου, η συμμετοχή των τοπικών 
ενδιαφερομένων αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα 
υλοποιούμενα έργα να αποβαίνουν προς όφελος όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και να εξασφαλίζεται η πλήρης  
συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε έργο. [...] Η αρχή 
αυτή είναι μια αποδεκτή, παγιωμένη αρχή εντός της 
Επιτροπής και των υπηρεσιών.» 

Προϋποθέσεις κράτους δικαίου 

«Είναι σημαντικό να μην υπάρχει αυτόματη χρήση των 
προϋποθέσεων που αφορούν το κράτος δικαίου. Πρέπει να 
θυμόμαστε τη σημασία της αρχής της αναλογικότητας . 
Επομένως, η αυτόματη εφαρμογή αυτών των προϋποθέσεων 
δεν θα ήταν καθόλου επιθυμητή. Πρόκειται για ένα πολύ  
ευαίσθητο ζήτημα.» 

 

INTERREG 

«Δεν θεωρώ ότι η Επιτροπή θα ήθελε πραγματικά να μειώσει 
τον αντίκτυπο του INTERREG. Αντίθετα, θα κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν για να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη 
συνέχιση της λειτουργίας του.» 

Αποχώρηση του ΗΒ χωρίς συμφωνία 

«Θα χρειαστεί να δοθεί ενίσχυση έκτακτης ανάγκης στις 
επηρεαζόμενες χώρες ή, μάλλον, περιφέρειες, ώστε να γίνει 
προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων των «σκληρών»  
συνόρων που θα δημιουργούσε ένα «σκληρό» Brexit. Θα 
πρέπει να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που θα πληγούν. [...]  
Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε λεπτομερώς κάθε  
πρόγραμμα συνεργασίας, στο INTERREG και αλλού.» 

Ισότητα μεταξύ των φύλων και συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου 

«Είμαι πολύ ευαίσθητη σε αυτό το ζήτημα. [...] Θα 
προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να αξιοποιήσουμε  
αυτή τη δυνατότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων που  
λαμβάνουν υπόψη αυτό το στοιχείο, υπάρχουν πολλοί νέοι 
αναγκαίοι πρόσφοροι όροι για τη χρήση των πόρων και  
πιστεύω ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων μπορεί κάπως να 
ενταχθεί σε πιο γενικές αρχές που αποτελούν τώρα 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τη διαχείριση των 
πόρων.»  

Διαρροή εγκεφάλων  

«Η διαρροή εγκεφάλων είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει  
πραγματικά να δώσουμε προσοχή. [...] Είναι σοβαρό ζήτημα, 
με ενδιαφέρει πραγματικά και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα 
το μελετήσω προσεκτικά, ώστε να το αντιμετωπίσουμε.»  

Σύγκρουση συμφερόντων 

«[...] Εάν ανακύψει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα, θα απέχω  
πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρώ ότι δεν μπορώ να 
αποφασίσω επ’ αυτού και εναπόκειται στην εκλεγείσα 
Πρόεδρο να αποφασίσει ή να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο.» 
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Ο 

ορισθείς Επίτροπος Olivér Várhelyi εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
ήταν προσκεκλημένη). Στο παρόν έγγραφο επισημαίνονται ορισμένες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια 
της ακρόασης. Αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του 
απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής 
θεμάτων:  

 Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία· 
 Ανατολική Γειτονία· 
 Νότια Γειτονία. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς. Μετά την ακρόαση εστάλη ένα συμπληρωματικό 
ερωτηματολόγιο και οι συμπληρωματικές γραπτές απαντήσεις ελήφθησαν στις 18 Νοεμβρίου 2019. 
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«Ως Επίτροπος, από τη μέρα που θα εκλεγώ, θα ενεργώ με 
απολύτως ανεξάρτητο τρόπο. Δεν θα παίρνω εντολές από 
καμία κυβέρνηση, κανένα θεσμικό όργανο [...], θα ενεργώ  
συλλογικά και θα ακολουθώ μόνο τη γραμμή της ΕΕ.» 

«Θα υιοθετώ τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το 
κράτος δικαίου, είτε στα Δυτικά Βαλκάνια, είτε στην ανατολική 
εταιρική σχέση, είτε στη Νότια Γειτονία.» 

Πολιτική διεύρυνσης 

«Η μεθοδολογία θα πρέπει να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να αυξηθεί ο δυναμισμός, η δυνατότητα αύξησης του 
δυναμισμού για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες που μπορού ν 
και επιθυμούν να κινηθούν γρηγορότερα. Από την άλλη 
πλευρά, θα πρέπει επίσης να επιβραδύνουμε τη διαδικασία 
διεύρυνσης για όσες χώρες κινούνται με βραδύτερους  
ρυθμούς.» 

«Στη διαδικασία διεύρυνσης εφαρμόζουμε την αρχή “πρώτα 
οι θεμελιώδεις αξίες”, που σημαίνει ότι, εάν δεν υπάρχει  
πρόοδος ή εάν υπάρχει οπισθοχώρηση όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης, μπορεί να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις, 
να μην κλείσουν τα κεφάλαια, ακόμα και να ανασταλεί η 
παροχή οικονομικής βοήθειας. Δεν θα φοβηθώ να 
χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε από τα εργαλεία που έχω στη 
διάθεσή μου, εάν αυτό θα είναι απαραίτητο, διότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις.» 

Δυτικά Βαλκάνια 

«Σκοπεύω να αυξήσω τον ρυθμό των διαρθρωτικών και  
θεσμικών μεταρρυθμίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
θεμελιώδεις αξίες του κράτους δικαίου, την οικονομική 
ανάπτυξη, τη λειτουργία δημοκρατικών θεσμών και τη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.» 

«Θα συνεργαστώ με όλα τα θεσμικά όργανα, τις επιχειρήσεις 
και την κοινωνία των πολιτών για να τα καταφέρω.» 

«Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι αμετάβλητη και εγώ θα 
προσπαθώ και θα εργάζομαι για αυτήν συνεχώς.» 

«Είμαι πρόθυμος και ικανός να δουλέψω με τα κράτη μέλη που  
έχουν εκφράσει προβληματισμούς και θα συνεργαστώ  
αμέσως με αυτά για την αντιμετώπισή τους.» 

«Όσον αφορά το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε  
πολύ σαφή κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εκπληρωθούν και  
δεν προτίθεμαι να αλλάξω ή να προτείνω οποιαδήποτε  
αλλαγή στα εν λόγω κριτήρια. Αντίθετα, [...] πιστεύω ότι πρέπει 
να εντείνουμε το έργο μας με τους γείτονές μας στα Δυτικά 
Βαλκάνια, ώστε να επιτύχουμε περισσότερα.» 

«[...] προτεραιότητά μου θα είναι να πραγματοποιηθεί μια 
κοινή αξιολόγηση των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον 
αφορά τα πραγματικά στοιχεία. Θέλω να συμπεριλάβω τα 
κράτη μέλη στις επερχόμενες αποστολές εμπειρογνωμόνω ν 
και να καλύψουμε μαζί όλη την περιοχή, να μελετήσουμε τα 
δεδομένα, να εξετάσουμε τις εξελίξεις και να τις 
αξιολογήσουμε από κοινού, ώστε να μπορέσουμε να 
αποφύγουμε μια ακόμα αποτυχία. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
έχουμε μια σαφή λίστα στόχων και για τις δύο πλευρές, 
εννοώντας τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και εμάς, και δεν 
θα υπάρξουν εκπλήξεις.» 

«Μπορεί να φτάσουμε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου μόνο μία ή 
δύο ή τρεις από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες θα 
καταφέρουν να εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις. Δεν έχω 
κάποια απάντηση εκ των προτέρων σε αυτό. [...] Είναι πιθανόν 
να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε ομαδική προσέγγιση, αλλά 
μπορεί και να υπάρξει μια ομάδα χωρών. Οπότε, ας μην 
αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο.» 

«Σε πέντε χρόνια από τώρα, το όραμά μου θα είναι να έχουν 
αναπτυχθεί πολύ περισσότερο τα Δυτικά Βαλκάνια, να έχει 
επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, να έχει 
απελευθερωθεί πλήρως το καθεστώς των θεωρήσεων και να 
εφαρμόζεται ατέλεια μεταφοράς στο Κοσσυφοπέδιο, να έχει 
σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις  
πρoσχώρησης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ίσως 
να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, και η Σερβία να 
είναι έτοιμη να ενταχθεί.» 

Τουρκία 

«Θα εργαστώ επίσης ως ομάδα με τον Joseph Borrell στο 
ζήτημα των μελλοντικών σχέσεών μας με την Τουρκία, έναν 
βασικό εταίρο για την ΕΕ σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων. 
Μπορούμε σαφώς να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις σχέσεις 
μας για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα αμοιβαία 
συμφέροντά μας. Καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να 
διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στην φιλοξενία και την 
κάλυψη των αναγκών σχεδόν τεσσάρων εκατομμυρίων 
προσφύγων, θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε την Τουρκί α 
στον τομέα αυτόν και στη διαχείριση της αυξημένης  
παράτυπης μετανάστευσης.» 

«Οι διαπραγματεύσεις πρoσχώρησης έχουν ουσιαστικά 
παγώσει. Επομένως, η επόμενη Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει 
να σκέφτεται, σε συνεννόηση με αυτό το Σώμα και από κοινού  
με το Συμβούλιο, τρόπους ανάπτυξης μιας στρατηγικής  
εταιρικής σχέσης, με βάση τα κοινά συμφέροντα και με 
αφετηρία τα υπάρχοντα πλαίσια.»  

«Όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αυτή έχει ήδη παγώσει. 
Ωστόσο, η διακοπή ή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
πρoσχώρησης χωρίς να υπάρξει προσχώρηση αποτελεί 
μείζονα πολιτική και στρατηγική απόφαση που θα πρέπει να 
ληφθεί από αυτό το Σώμα και από το Συμβούλιο. Δεν είναι κάτι 
που θα το αποφασίσει ένας Επίτροπος. Επομένως, όταν 
πραγματοποιήσουμε μια πλήρη συζήτηση για τη μελλοντική 
σχέση μας με την Τουρκία, αυτό θα αποτελέσει φυσικά ένα 
στρατηγικό ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε.» 

«[...] όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση του 
ΜΠΒ. [...] Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για το Σώμα αυτό, 
το οποίο έχει μια πολύ σταθερή θέση σχετικά με την πλήρη 
ακύρωση της στήριξης του ΜΠΒ προς την Τουρκία. Η 
προσέγγισή μου θα ήταν πιο προσεκτική. Η χρηματοδότηση 
έχει μειωθεί ήδη από 600 εκατ. ευρώ σε 250 εκατ. ευρώ και  
βρισκόμαστε σε διαδικασία περαιτέρω μείωσής της σε 
περίπου 130 εκατ. ευρώ, αλλά αυτός είναι ο πυρήνας της 
χρηματοδότησής μας και προορίζεται για την κοινωνία των 
πολιτών. Εάν σταματήσουμε τελείως τη χρηματοδότηση, θα 
εξαφανιστούμε από την τουρκική κοινωνία, επομένως πρέπει  
να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε.» 
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Πολιτική γειτονίας 
«Υπάρχει σημαντικό αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ της ΕΕ και  
των γειτόνων της. Στόχος μου θα είναι να μειωθεί αυτό το 
χάσμα, μέσω της αξιοποίησης του ανεκμετάλλευτου  
δυναμικού της περιοχής.» 

«Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ ολοκληρωμένο σύνολο 
συνεργασίας, αλλά και προϋποθέσεων, όσον αφορά τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία του 
τύπου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σκοπεύω να 
συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο και θα εξασφαλίσω σε όλες τις 
σχέσεις μας την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων.» 

«Το χαρτοφυλάκιό μου θα καλύπτει τις εξωτερικές σχέσεις του 
μεταναστευτικού φακέλου και εκεί θα συνεχίσω να 
υπερασπίζομαι τη θέση της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία πρέπει  
να βοηθάμε τις χώρες εταίρους μας [...] να προστατεύουν τα 
σύνορά τους και να αντιστέκονται στις εξωτερικές πιέσεις της 
παράνομης μετανάστευσης, αλλά και να τις βοηθάμε να 
φροντίζουν τους μετανάστες που βρίσκονται στα εδάφη 
τους.» 

«Θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση από μια ομάδα κρατών 
μελών [για τη θέσπιση ενός καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για 
περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων], 
φυσικά είμαι πρόθυμος να το μελετήσω και να συνεργαστώ  
μαζί τους για να δούμε ποια οφέλη μπορεί να έχει ένα τέτοιο 
σύστημα.» 

Ανατολική Γειτονία 
Το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
«Θέλω να ενισχυθεί η ανατολική εταιρική σχέση ενόψει των 
συνεχιζόμενων συζητήσεων για το μέλλον της. Θα 
επεξεργαστώ προτάσεις για τους μακροπρόθεσμου ς  
πολιτικούς στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι 
οποίες θα παρουσιαστούν εγκαίρως από την Επιτροπή πριν 
από τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης  
στις Βρυξέλλες, τον Ιούνιο του 2020.» 

«Η ιδέα μου για την αναζωογόνηση ή την ενίσχυση της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης θα είναι να προσπαθήσω να 
βοηθήσω αυτές τις χώρες να δημιουργήσουν μια οικονομία 
αγοράς που θα βελτιώσει τις πιθανότητές τους να 
αντισταθούν στις εξωτερικές πιέσεις αλλά και να 
δημιουργηθεί κατάλληλο κλίμα για επενδύσεις το οποίο θα 
ωφελήσει την ευημερία των εθνών τους.» 

Διαφοροποίηση και εμβάθυνση της τομεακής 
συνεργασίας 
«Ορισμένες χώρες στα ανατολικά, η Γεωργία, η Ουκρανία και, 
προσφάτως, η Μολδαβία [...] επιδεικνύουν αποφασιστικότητα 
για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, κάποιες φορές σε 
ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, ενώ άλλες δεν είναι τόσο 
αποφασισμένες. Επομένως, η έξυπνη διαφοροποίηση μεταξύ 
των χωρών του χαρτοφυλακίου αποτελεί κλειδί για την 
εξαγωγή σταθερότητας.» 

«Πολλά απομένουν ακόμα για την αξιοποίηση όλων των 
πλεονεκτημάτων των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών, αλλά, εάν οι χώρες αυτές θέλουν να 
συνεργαστούν περισσότερο μαζί μας, είτε στον τομέα της 
οικονομικής ανάπτυξης, είτε στις βασικές υποδομές, όπως οι 
μεταφορές ή η ενέργεια, είτε στο πλαίσιο της Πράσινης  
Συμφωνίας είτε στον ψηφιακό τομέα, θα πρέπει να είμαστε σε 
θέση να συνεργαστούμε πιο ουσιαστικά μαζί τους στους 
τομείς αυτούς.» 

«[...] θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να τις 
εντάξουμε σε όσο περισσότερους τομείς πολιτικής νιώθουν 
ότι μπορούν να το κάνουν. [...] Συνεργασία θα μπορούσε να 
υπάρξει επίσης και στον τομέα της ασφάλειας.» 

Ουκρανία 
«Η Ουκρανία [...] έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την ΕΕ. 
Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία της, την 
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της, τις προσπάθειες  
για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη λεκάνη του Δούναβη 
και για την στήριξη των μεταρρυθμίσεων που αφορούν είτε το 
κράτος δικαίου είτε την οικονομία. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλα τα εργαλεία μας, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της Επιτροπής για τη 
στήριξη της Ουκρανίας.» 

«[...] θα πρέπει να σταθούμε πλάι της και να την 
υπερασπιστούμε, μεταξύ άλλων στην περίπτωση ενδεχόμενης  
παράτασης των κυρώσεων σε σχέση με τη Ρωσία, για όσο 
διάστημα δεν διαπιστώνουμε πρόοδο στη διαδικασία του 
Μινσκ. [...] θα βοηθήσω τον Josep Borrell με όλα τα εργαλεία 
που έχω στο χαρτοφυλάκιό μου για να το καταφέρουμε αυτό 
και, εν τω μεταξύ, θα υποστηρίξω όλες τις άλλες ενέργειες για 
να βοηθήσω την Ουκρανία να ανακτήσει την κυριαρχία της.»  

«Έως τώρα, δεν έχουμε προσφέρει στην Ουκρανία αυτή τη 
δυνατότητα [της πλήρους ένταξης στην ΕΕ]. Αλλά αυτό που  
μπορούμε να κάνουμε [...] είναι να τη βοηθήσουμε να 
δημιουργήσει μια σταθερή οικονομία αγοράς η οποία 
προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, δημιουργεί ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει τη χώρα 
αυτή. Για εμένα, αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα.»  

«Θα συνεργαστώ με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, ιδίως στην 
Ουκρανία, όπου φαίνεται επίσης ότι [η παραπληροφόρηση] 
αποτελεί φαινόμενο που επηρεάζει τα μέγιστα τους πολίτες. 
Θα αξιοποιήσω επίσης όλα τα δημοσιονομικά μέσα, ώστε η 
Ουκρανία να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο 
αυτό.» 

Άλλες ανατολικές γειτονικές χώρες 
«Το Αζερμπαϊτζάν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο 
στον ενεργειακό τομέα, αλλά το κράτος δικαίου και η 
δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν θέματα 
της ατζέντας.» 

«Όσον αφορά την Αρμενία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε 
στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ στη Λευκορωσία, θα πρέπει  
να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό της χώρας, διατηρώντας 
παράλληλα την ανάπτυξη βασικών δημοκρατικών αξιών στην 
ατζέντα.» 

«Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τη Λευκορωσία για να 
εξασφαλίσω [πυρηνική ασφάλεια]. [...] Πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι οι εμπειρογνώμονές μας μπορούν να 
επιθεωρήσουν την εγκατάσταση, να την επισκεφτούν και να 
βεβαιωθούν ότι η πυρηνική ασφάλεια θα διασφαλιστεί 
σύμφωνα με τα πρότυπά μας.» 

«Θα συνεργαστώ με τη Μολδαβία και θα εργαστώ για αυτήν, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει διακοπή ή οπισθοχώρηση στις 
μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ακόμα και αν 
υπάρχει εσωτερική κρίση, οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. 
Εάν δεν συνεχιστούν, θα πρέπει να αναστείλουμε την 
οικονομική βοήθεια, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. 
Είναι σαφές ότι η οικονομική βοήθεια συνδέεται ξεκάθαρα και  
άνευ όρων με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.» 
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Νότια Γειτονία. 

«Θα ανανεώσουμε την εταιρική σχέση μας με τους Νότιους 
Γείτονες με βάση την αρχή των “αναλογικών κερδών”, 
δίνοντας παράλληλα έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη των 
εταίρων μας.» 

«Σε συνεργασία με τους νότιους γείτονές μας, θα επικεντρωθώ 
στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την προστασία 
του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και την ανάπτυξη 
μιας αποτελεσματικότερης προσέγγισης σε θέματα 
μετανάστευσης. Θα δώσω ύψιστη προσοχή στην οικονομική 
ανάπτυξη και την επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης, ιδίως 
για τους νέους.» 

«Σε ορισμένες χώρες εταίρους, η πρόοδος και οι 
μεταρρυθμίσεις παρεμποδίζονται άμεσα από συγκρούσεις, 
όπως στη Συρία, τη Λιβύη ή τις επιπτώσεις τους στον Λίβανο. 
[...] Το Μαρόκο και η Τυνησία επιδεικνύουν αποφασιστικότητα 
για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, ορισμένες φορές 
σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, ενώ άλλες χώρες δεν είναι τόσο 
αποφασιστικές. Επομένως, η έξυπνη διαφοροποίηση [...]  
παραμένει κλειδί για την εξαγωγή σταθερότητας.» 

«Σκοπεύω να διατυπώσω γρήγορα νέες προτάσεις σχετικά με 
τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης, για να αυξήσω τις 
σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, οι οποίες υλοποιούν 
απαιτητικές μεταρρυθμίσεις.» 

«Το Μαρόκο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί μας, όχι μόνο 
σε τομείς που το ενδιαφέρουν [...], αλλά και σε τομείς που 
ενδιαφέρουν εμάς και, επομένως, μπορούμε να συνεχίσουμε  
και να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την εταιρική σχέση. [...]  
Αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για ολόκληρη την 
περιοχή της Νότιας Γειτονίας.» 

«Θα φροντίσω ώστε να παράσχουμε κάθε συνδρομή, όχι μόνο 
οικονομική αλλά και εμπειρογνωμοσύνη [...] όταν υπάρξει 
κυβέρνηση στην Τυνησία [...], ώστε να τη βοηθήσουμε να 
εφαρμόσει διοίκηση η οποία θα λειτουργεί για τον λαό [...].» 

«Υπάρχουν ενθαρρυντικές εξελίξεις [στην Αλγερία] σε σχέση 
με τις επερχόμενες εκλογές του Δεκεμβρίου. [...] Φυσικά, εμείς 
θα ενθαρρύνουμε τη χώρα να συνεχίσει μια δημοκρατική 
πορεία, αλλά ο αλγερινός λαός είναι αυτός που θα 
αποφασίσει.» 

«Οι σχέσεις με τη Λιβύη και τη Συρία είναι πιο περίπλοκες. Ο 
πρώτος από τους στόχους μου θα είναι να εργαστώ για την 
αποκατάσταση και την προστασία της ειρήνης και της 
σταθερότητας, σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη.» 

«Στη Λιβύη [...] πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για 
να βελτιώσουμε τις ανθρωπιστικές συνθήκες για τους 
μετανάστες [...].» 

«Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις οικειοθελείς επιστροφές στη 
Συρία, εάν τηρούνται οι βασικές αρχές της εθελούσιας, 
ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής, σε στενή συνεργασία 
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες.» 

«Πρέπει να υποστηρίξουμε τον Λίβανο και την Ιορδανία, δύο 
χώρες που φιλοξενούν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων.»  

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις οικονομικές και 
πολιτικές μεταρρυθμίσεις [στην Αίγυπτο]. Ταυτόχρονα, θα 
συνεχίσουμε τον στενό διάλογό μας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.» 

«Συνεχίζω να υπερασπίζομαι τη θέση της ΕΕ, η οποία είναι ότι 
μόνο μία δικρατική λύση μπορεί να φέρει μακρόχρονη ειρήνη 
στη Μέση Ανατολή και θα πρέπει να συνεργαστούμε με το 
Ισραήλ και την Παλαιστίνη για να το επιτύχουμε αυτό. [...] Έχω 
στη διάθεσή μου εργαλεία για να ενθαρρύνω αυτή τη 
διαδικασία.» 

Χρηματοδοτικά μέσα 

«Η αρχή μου σε σχέση με [τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο 
του επόμενο ΠΔΠ] είναι ότι θέλουμε να έχουμε 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα, ρεαλιστικά, 
αποτελεσματικά και ευέλικτα.» 

«Πρέπει να εξετάσουμε τη διαχείριση [των χρηματοδοτικών 
μέσων] και εγώ θα διασφαλίσω ότι θα ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»  

«[...] είναι σαφές ότι ο ΜΠΒ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
στις διαδικασίες προετοιμασίας για τη προσχώρηση, για τη 
δημιουργία υποδομής, το κράτος δικαίου και όλους τους 
άλλους τομείς που είναι σημαντικό να αναπτυχθούν σε αυτές 
τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.»  

«Θα αναπτύξουμε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, 
στον οποίο έχουμε διαθέσει κεφάλαια για τη μετανάστευση. 
Επομένως, δεν θα υπάρχουν παρεμβολές [...] μεταξύ του ΜΠΒ 
και των δράσεων για τη μετανάστευση.» 

Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

«Είμαι αποφασισμένος να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. [...] Διαπιστώνω μια σημαντική 
συμπληρωματικότητα των ρόλων μας. Θα βασιστώ στην 
πλήρη αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των 
σχέσεων με κυβερνήσεις προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης. Θα παράσχω όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε για 
να εργαστείτε αποδοτικά.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων 

Η ορισθείσα Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Οκτωβρίου 
2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων (ENVI). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν 
έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της1, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης 
καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  
 προστασία και προώθηση της δημόσιας υγείας· και 
 ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς. 
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60731/eliza-fereira-portogalia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60731/eliza-fereira-portogalia
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60734/stella-kuriakidou-kupros
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62429/20190927RES62429.pdf
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PE 629.837 

Προστασία και προώθηση της δημόσιας υγείας  
Παροχή οικονομικά προσιτών φαρμάκων 
«Θέλω να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε τα σωστά μέσα για τη 
διατήρηση της υγείας των πολιτών μας και, για τον σκοπό 
αυτό, είναι απαραίτητη μια σταθερή ροή οικονομικά 
προσιτών φαρμάκων. Το φαρμακευτικό σύστημα της ΕΕ δίνει 
στους πολίτες, εδώ και δεκαετίες, πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτά φάρμακα υψηλής ποιότητας.» 

«Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει νομική υποχρέωση να 
εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά 
και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μια ολιστική 
φαρμακευτική στρατηγική, έτσι ώστε να μπορούμε να 
επιτύχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για τους ασθενείς μας.» 

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε καινοτομία και  
σε φάρμακα για ανθρώπους που πάσχουν από φυματίωση, 
HIV/AIDS και ηπατίτιδα. [...] Αυτές οι ασθένειες επηρεάζου ν 
πολύ μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή θα ήταν η 
πρώτη μου προτεραιότητα στη νέα Επιτροπή.» 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
«Θα επικεντρωθώ στην εφαρμογή ενός εκσυγχρονισμένου και  
ισχυρότερου νομοθετικού πλαισίου για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των ασθενών και την εδραίωση του ρόλου της ΕΕ 
ως παγκόσμιου ηγέτη στον συγκεκριμένο τομέα.» 

Χώρος δεδομένων για την υγεία και ηλεκτρονική υγεία 
«Σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να αξιοποιηθούν οι 
ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυτές 
μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στους 
ασθενείς και τους επαγγελματίες στον τομέα της περίθαλψης . 
Θέλω να μεγιστοποιήσω αυτές τις δυνατότητες και να επιτύχω 
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την 
υγεία ως ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»  

«Η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντικό μέρος οποιασδήποτε  
ατζέντας για την υγεία και είναι εξαιρετικά σημαντική για τους 
πολίτες. [...] Έχουμε αναλάβει δέσμευση για την ψηφιοποίηση 
ως Επιτροπή, καθώς αυτό θα προωθήσει την έρευνα και την 
καινοτομία. Διαθέτουμε ήδη τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς , 
τα οποία παρέχουν στους πάσχοντες από σπάνιες νόσους και  
τους παιδίατρους σχετική πρόσβαση και πιστεύω ότι η 
ψηφιοποίηση μπορεί να αλλάξει δραστικά την περίθαλψη και  
τη θεραπεία των ασθενών.» 

«Δυστυχώς, ένα από τα μειονεκτήματα της σημερινής  
ψηφιακής εποχής είναι η ευκολία διάδοσης λανθασμένω ν 
πληροφοριών σε τόσα πολλά μέσα ενημέρωσης. [...]  
Επομένως, χρειάζεται να συνεργαστούμε μέσω της 
εκπαίδευσης και μέσω της υγείας για να καταπολεμήσουμε και  
να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση που υπάρχει εκεί 
έξω και που επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη υγεία.» 

«[...] πρέπει να είμαστε επίσης προσεκτικοί στο ζήτημα της 
προστασίας των δεδομένων των ασθενών. Είναι ένα θέμα το 
οποίο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας όταν συζητούμε για 
την ηλεκτρονική υγεία.» 

Μικροβιακή αντοχή 

«[...] θα υποστηρίξω μια διεθνή συμφωνία για τη χρήση των 
αντιμικροβιακών ουσιών και την πρόσβαση σε αυτές. Για 
αυτόν τον βασικό λόγο, θα δώσω επίσης προτεραιότητα στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης “Μία υγεία” κατά 
της μικροβιακής αντοχής.» 

«Έχω αναφερθεί στη βιομηχανία και την καινοτομία. Πιστεύω 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το παράδειγμα στο 
ζήτημα αυτό, πραγματοποιώντας βήματα για την ανάπτυξη 
νέων αντιμικροβιακών ουσιών για τους ασθενείς.» 

Εμβολιασμός 
«Η επιστήμη μάς δείχνει ότι η χρήση των εμβολίων είναι 
σημαντική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί 
διάφορες εξάρσεις ασθενειών στην Ευρώπη: υπάρχει  
επιδημία ιλαράς λόγω της επιφυλακτικότητας απέναντι στον 
εμβολιασμό. Και δεν θα πω ότι αυτό οφείλεται μόνο στην 
παραπληροφόρηση, καθώς σχετίζεται επίσης με τα 
προγράμματα εμβολιασμού που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
—φαίνεται ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια. [...] πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε κάθε πηγή παραπληροφόρησης που  
πραγματικά έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς στους 
οποίους γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακλόνητα επιστημονικά 
στοιχεία.»  

Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
«Το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αναφέρεται  
σε όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην επιστολή 
ανάθεσης καθηκόντων μου, την στρατηγική “από το 
αγρόκτημα στο πιάτο”, την Πράσινη Συμφωνία, τη μικροβιακή 
αντοχή, την καινοτομία, τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
φάρμακα. Πρέπει να καλύπτει θέματα πρόληψης, διάγνωσης, 
θεραπείας, έρευνας, τα δικαιώματα των επιζώντων και την 
ανακουφιστική και παρηγορητική αγωγή. Πρέπει να 
προβλέπει τη συμμετοχή τομέων και κλάδων πέραν του τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και του 
περιβάλλοντος.» 

«Προσπαθώ να κάνω τη διαφορά στη ζωή των ασθενών με 
καρκίνο και η δράση μου βασίζεται πάντα σε αυτή την αρχή. 
Και, μιλώντας με βάση προσωπικές μου εμπειρίες, μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι η βασική 
αρχή μου και στην τρέχουσα αποστολή μου [...].» 

Δωρεά οργάνων 
«[...] για το αν θα προτείνουμε μια γενική στρατηγική για την 
Ευρώπη όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, θα ήθελα να δω 
πρώτα την αξιολόγηση που αναμένεται στο τέλος του 2019, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς 
κινούμαστε. Πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία και την επιστήμη, έτσι ώστε να 
λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις.»  

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας  
«[...] πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο θα εργαστώ  
ιδιαίτερα, σε μια προσπάθεια να επιτύχω συναίνεση, έτσι ώστε 
η πρόταση της Επιτροπής του 2018 για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας να σημειώσει τελικά πρόοδο, καθώς 
πιστεύω ότι αποτελεί απαραίτητο μέρος οποιουδήποτε  
συστήματος υγείας το οποίο θέλουμε να προαγάγουμε ως 
Ευρωπαίοι.»
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«[...] θα συνεργαστώ πολύ στενά με τους ασθενείς, αλλά και με 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για να προσπαθήσω να βρω έναν 
τρόπο να επιτύχω αυτή τη συναίνεση για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας. Είναι πλέον εμφανές ότι το προαιρετικό 
σύστημα δεν λειτουργεί. Χρειαζόμαστε ένα πρότυπο και  
πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο.» 

Ψυχική υγεία 
«[...] θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να την επαναφέρω [την 
ψυχική υγεία] στην ατζέντα. Πιστεύω ότι η ψυχική υγεία είναι 
ένας τομέας που δεν λαμβάνει τη δέουσα προσοχή σε πολλά 
κράτη μέλη και είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι για να 
αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Δεν αναφέρομαι μόνο στην 
κατάθλιψη στους ενηλίκους. Αν λάβουμε υπόψη τα 
περιστατικά που καταγράφουμε με εφήβους σε σχέση με 
προβλήματα συμπεριφοράς, σε σχέση με την αύξηση 
περιπτώσεων αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, πρέπει να 
εργαστούμε στον τομέα της πρόληψης.» 

«[...] θα συνεργαστώ με άλλους Επιτρόπους για να εισαγάγω  
μια συνιστώσα σχετική με την ψυχική υγεία σε πολλές από τις 
πολιτικές. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να μιλήσω για το θέμα 
αυτό και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω.» 

Ανθρώπινα δικαιώματα  
«Κατά τη γνώμη μου, η προστασία και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί την πρωτεύουσα και  
σημαντικότερη βάση. Πιστεύω ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να εισαχθεί παραδείγματος χάριν στον 
τομέα της ψυχιατρικής, έναν ιδιαιτέρως ευαίσθητο τομέα, 
καθώς είναι εξαιρετικά εύκολο να βάλουμε μια ετικέτα σε 
όρους ψυχιατρικής διάγνωσης, η οποία κάποιες φορές μπορεί  
να είναι πολύ υποκειμενική, ανάλογα με την κουλτούρα από 
την οποία προέρχεται κανείς.» 

Έρευνα και καινοτομία 
«Έχουμε αναλάβει δέσμευση για καινοτομία. Έχουμε  
δεσμευτεί να σημειώσουμε πρόοδο και να επενδύσουμε στην 
έρευνα. Σχετική δέσμευση περιλαμβάνεται ήδη στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020.» Επομένως, σίγουρα 
θεωρώ ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα, γιατί η πρόοδος  
μέσω της καινοτομίας και της επιστήμης θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για την υγεία στην 
Ευρώπη. Γιατί αυτό θα επηρεάσει τη βιομηχανία, τα φάρμακα, 
την Πράσινη Συμφωνία και το φαγητό που τρώμε.» 

«Επομένως, στόχος μου στον τομέα αυτόν είναι να εκφέρω μια 
πολύ υπεύθυνη άποψη στο σώμα των επιτρόπων, 
χρησιμοποιώντας ως βάση μου την επιστήμη, αλλά 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη και συμμεριζόμενη άλλους  
προβληματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσω να πείσω τους 
άλλους ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλές από 
τις πολιτικές που γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητες για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας.» 

Ασφάλεια των τροφίμων και υγεία των ζώων και 
των φυτών 
Φυτοφάρμακα  
«[...] μπορώ να αναλάβω δέσμευση για τη μείωση της 
υπάρχουσας εξάρτησης στα φυτοφάρμακα και για μια 
προσπάθεια επένδυσης και ενθάρρυνσης της εξεύρεσης 
εναλλακτικών λύσεων χαμηλού κινδύνου. [...] σκοπεύω να 
παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία πολύ στενά, προκειμένου  
να εξασφαλίσω την παραγωγή αποτελεσμάτων.» 

«Ευελπιστώ ότι η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα θα αλλάξει  
το επίπεδο διαφάνειας, το οποίο έχει αποτελέσει μεγάλο 
πρόβλημα, καθώς έχει προκαλέσει τη δυσπιστία των πολιτών, 
αλλά δεν θα μπορούσα να δηλώσω πιο εμφατικά ότι 
δεσμεύομαι για τη μείωση της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα και την εξεύρεση εναλλακτικών χαμηλού  
κινδύνου.»  

«Ωστόσο, θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής όταν λέω ότι 
αυτό δεν είναι ένα ζήτημα απομονωμένο από τα υπόλοιπα. 
Είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας για την οποία θα 
εργαστούμε όλοι και είναι μέρος της προσέγγισης “από το 
αγρόκτημα στο πιάτο”. Και με βάση αυτό, η στρατηγική “από 
το αγρόκτημα στο πιάτο” ή η πράσινη συμφωνία δεν μπορού ν 
να είναι αποτελεσματικές εάν δεν αντιμετωπίσουμε και δεν 
καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως τα 
φυτοφάρμακα.» 

 «Αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ [...] είναι ότι δεν θα 
χαμηλώσει ο πήχης όσον αφορά την προστασία των μελισσών 
και των άλλων επικονιαστών. [...] Η προστασία των μελισσών 
θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας και  
αποτελεί επίσης μέρος των πολιτικών της Πράσινης  
Συμφωνίας [...]. Για εμένα, η μείωση της χρήσης των 
νεονικοτινοειδών και η εξεύρεση εναλλακτικών αποτελεί 
πρωτεύον ζήτημα.» 

Ενδοκρινικοί διαταράκτες 
«Γνωρίζω ότι [οι ενδοκρινικοί διαταράκτες] έχουν επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και γνωρίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε  
κάτι για αυτό. Αυτή τη δέσμευση αναλαμβάνω. Αναμένουμε  
να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος καταλληλότητας. Ανυπομονώ  
να συνεργαστώ μαζί σας για να δούμε τι χρειάζεται να 
κάνουμε για να σημειώσουμε πρόοδο, καθώς πρόκειται για 
έναν τομέα στον οποίο αδιαμφισβήτητα δεν πρέπει να 
μείνουμε πίσω και είμαι σαφής σε αυτό το θέμα.» 

«Επομένως, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, όταν 
μιλάμε για ενδοκρινικούς διαταράκτες, για νεονικοτινοειδή, 
για νέες τεχνικές αναπαραγωγής και για φυτοφάρμακα, να 
εξετάζουμε τα επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν 
διαθέσιμα.» 

Βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών 
«[Η επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες] είναι 
ουσιαστικά υποχρεωτική για τις προσυσκευασμένες τροφές. 
Αυτό αποτελεί επιθυμία των πολιτών. Θέλουν να έχουν 
διατροφικές συστάσεις. Είναι προφανές ότι, όταν πρόκειται να 
επιλέξουμε κάτι από το ράφι, ψάχνουμε όλο και περισσότερο 
να βρούμε εάν, με βάση αυτά που διαβάζουμε, το προϊόν κάτι 
που θέλουμε να αγοράσουμε. [...] Οι διατροφικές συστάσεις 
είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές για τους πολίτες. Στο τέλος 
του έτους θα δημοσιευτεί μια έκθεση για την επισήμανση στο 
εμπρόσθιο μέρος των συσκευασιών. Θα περιμένω να δω τα 
αποτελέσματα και να προχωρήσω και θα ήθελα να δω μια 
κοινή προσέγγιση στα κράτη μέλη [...].» 

«Πρέπει να βρούμε κοινούς τρόπους [για την επισήμανση 
προέλευσης], έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση 
σε αξιόπιστες πληροφορίες όταν αγοράζουν ή έχουν 
πρόσβαση σε φαγητό. Αυτό είναι ένα ζήτημα που τελεί επί του 
παρόντος υπό αξιολόγηση. Θα μελετήσω όλες τις 
πληροφορίες και, στη συνέχεια, θα παρουσιάσω μια 
πρόταση.» 
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Υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων  
«Πρωτίστως, θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι θεωρώ ότι η 
καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των ζώων αποτελούν 
κατ’ εμέ μέρος του σχεδίου δράσης “Μία υγεία” [...]. [...] δεν 
μπορούμε να μιλάμε για “μία υγεία” εάν δεν εξετάσουμε 
συνολικά το ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει την ανθρώπινη 
υγεία, το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των φυτών.» 

Απορρίμματα τροφίμων 
«[...] θα ήθελα να καταφέρω να παρουσιάσω ένα πενταετές 
σχέδιο δράσης για το ζήτημα των απορριμμάτων τροφίμων, 
καθώς πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της 
προσπάθειας που κάνουμε για βιώσιμα τρόφιμα.» 

Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
«Αυτό το ζήτημα [τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα] 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αφορά ουσίες που  
εισέρχονται στα τρόφιμα και ενδεχομένως αλλάζουν ή 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, αλλά και τα συστατικά των 
τροφίμων. [...] Θα μελετήσω τα επιστημονικά στοιχεία και θα 
προχωρήσω με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ξεκινώντας 
με όσες ουσίες γνωρίζουμε ότι είναι δυνητικά περισσότερο 
επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.» 

Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·  
Συνεργασία 
«Θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη 
μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συναδέλφους  
Επιτρόπους για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και τη 
διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη. Στα 
σημεία που εντοπίζουμε αδυναμίες στα συστήματά μας, 

πρέπει να συνεργαστούμε για να τις αντιμετωπίσουμε, 
επιδεικνύοντας δυναμικότητα, φιλοδοξία και δέσμευση. 
Αναπτύσσοντας συνεργασίες που βασίζονται στην 
εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και την 
υπευθυνότητα.» 

«Ναι, σέβομαι πάντα τη δημοκρατία και, δεύτερον, αυτά δεν 
είναι κενά λόγια, θα ακούω πάντα το Κοινοβούλιο και  
σκοπεύω να είμαι διαθέσιμη και να συνεργάζομαι στενά μαζί  
σας, διότι το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε 
πολλά από τα ζητήματα αυτά, όπως οι ΓΜΟ, οι νέες τεχνικές 
αναπαραγωγής, επισημαίνοντάς τα και εκδίδοντας νέα 
ψηφίσματα, ενέργειες οι οποίες έχουν επιφέρει την αλλαγή.» 

Διαφάνεια και λογοδοσία 
«Η διαφάνεια πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των όσων 
κάνουμε και, εάν όλοι σε αυτή την αίθουσα είμαστε ειλικρινείς 
με τον εαυτό μας, ένας λόγος για τον οποίο έχουμε απολέσει  
την εμπιστοσύνη των πολιτών σε πολλά από όσα πράττουμε 
σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, καινοτομίας, 
προστασίας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πολίτες νιώθουν 
ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε πολλά από τα αποτελέσματα στα 
οποία θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση. Υπό αυτή την έννοια, 
αναφέρθηκα πριν στις αλλαγές στη γενική νομοθεσία για τα 
τρόφιμα, με βάση τη διαφάνεια, οι οποίες πιστεύω ότι θα μας 
βοηθήσουν να οικοδομήσουμε μια καλύτερη σχέση και να 
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πιστεύω ότι αυτό 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη.»  

«[...] θα είμαι σε πλήρη ετοιμότητα εάν διοριστώ Επίτροπος  
Υγείας και θα συνεργάζομαι πάντα με διαφάνεια και  
εποικοδομητικά μαζί σας, γιατί, εξάλλου, εμείς είμαστε 
υπόλογοι σε εσάς.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

DIDIER REYNDERS 
Ορισθείς Επίτροπος 
Δικαιοσύνη 

Ο ορισθείς Επίτροπος Didier Reynders εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν 
έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης 
καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  

 τήρηση του κράτους δικαίου· και 
 δικαιοσύνη και προστασία των καταναλωτών. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60736/ntintie-reinters-velgio
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62432/20190927RES62432.pdf


 IPOL EXPO | Θεματικά Τμήματα, Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης της Διακυβέρνησης 

PE 629.837 

Τήρηση του κράτους δικαίου 
Περιεκτική συζήτηση σχετικά με το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία 
«Θα [...] ασχοληθώ με την έκθεση σχετικά με το κράτος δικαίου 
—για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια διαδικασία— με μια 
συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με το 
συνολικό ζήτημα [...] του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.» 

Ευρωπαϊκός μηχανισμός για το κράτος δικαίου 
«Τον Ιούλιο, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για 
έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος  
δικαίου. Θα προωθώ μια νοοτροπία κράτους δικαίου, θα 
αποτρέπω την ανάπτυξη προβληματισμών όσον αφορά το 
κράτος δικαίου και θα επεμβαίνω όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

«[...] επιθυμία μου είναι ο εν λόγω νέος μηχανισμός να είναι 
έτοιμος και σε λειτουργία το επόμενο έτος και να 
περιλαμβάνει μια προληπτική ετήσια διαδικασία χωρίς 
περιορισμούς και διακρίσεις. Αυτή θα οδηγεί στην εκπόνηση 
ετήσιας έκθεσης και θα υποστηρίζεται από τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης.» 

Παρακολούθηση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, 
διάλογος και συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλα 
θεσμικά όργανα 
«Η παρακολούθηση θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
θέλω να εμβαθύνω περισσότερο σε κράτη μέλη στα οποία 
έχουν εντοπιστεί ιδιαίτεροι κίνδυνοι. Θα δώσω ιδιαίτερη 
προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσω τον αντικειμενικό και  
δίκαιο χαρακτήρα της παρακολούθησης αυτής, τον τρόπο με 
τον οποίο οικοδομούμε τον διάλογο και εξασφαλίζουμε τη 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών για να βοηθήσουμε τα κράτη 
μέλη.» 

Χρήση όλων των μέσων της εργαλειοθήκης, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων 
«Πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη 
διάθεσή μας [...] Πιστέψτε με, δεν θα διστάσω να προβώ σε 
ενέργειες σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο το 
κράτος δικαίου. Δεν θα συμβιβαστώ όταν διακυβεύεται η 
δημοκρατία.» 
Συστάσεις 
«[Ε]ίναι επίσης πολύ σημαντικό να απευθύνουμε συστάσεις 
και να υποβάλλουμε παρατηρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη 
χωρίς διακρίσεις [...] Μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι, 
για τόσα πολλά χρόνια, υπήρχε δυνατότητα υποβολής  
παρατηρήσεων σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση —
είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό— αλλά δεν ήταν τόσο 
προφανής η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά 
με τις κοινές αξίες μας.» 

Διαδικασίες του άρθρου 7 
«[Ε]ίναι πολύ σαφές: Θέλω να προχωρήσω με τη διαδικασία 
του άρθρου 7, όχι μόνο όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουμε 
σήμερα αλλά, εάν είναι απαραίτητο, και σε άλλες περιπτώσεις. 
Γνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικού είδους 
προβλήματα σε άλλα κράτη μέλη και, εάν χρειαστεί, μπορεί να 
πρέπει να την εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο.» 

Παρουσίαση της πρωτοβουλίας του ΕΚ για τη διαδικασία 
του άρθρου 7 σχετικά με την Ουγγαρία στο Συμβούλιο 
«[Ό]σον αφορά την Ουγγαρία —έχετε διαπιστώσει πλέον ότι 
υπάρχει διαδικασία— σε σχέση με την οποία ζήτησα στο 
Συμβούλιο, όπως είναι επίσης και η άποψη της τρέχουσας 
Επιτροπής, το Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να παραστεί  
και να εξηγήσει τη θέση του —καθώς αυτή η διαδικασία 

ξεκίνησε στο Κοινοβούλιο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και  
πάνω σε μια πολύ ισχυρή βάση.»  

Ετήσιος κύκλος, μέσα ενημέρωσης και δημοκρατία 
«Πρώτο καθήκον μου θα είναι να τεθώ επικεφαλής των 
εργασιών της Επιτροπής για την εκπόνηση μιας έκθεσης  
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δεν θα αφορά 
μόνο το κράτος δικαίου, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. 
Τον πρώτο χρόνο θητείας μου στην Επιτροπή, θα επιστρέψω 
με ένα έγγραφο που θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο και, όπως ευελπιστώ, στο Συμβούλιο.» 

Προϋποθέσεις κράτους δικαίου 
«Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ 
των συννομοθετών στο ζήτημα αυτό, καθώς αυτό θα σημαίνει  
ότι θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης των σωστών 
δημοσιονομικών μέτρων με αναστολή της χρηματοδότησης ή 
απώλεια όλων των χρημάτων στην περίπτωση γενικευμένης  
αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αφορούν το 
κράτος δικαίου.» 

Εκθέσεις σχετικά με μια νέα στρατηγική για τη 
δημοκρατία και σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων 
«Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να εκδώσει έκθεση σχετικά με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οπότε είναι 
πιθανόν να παρουσιάσουμε μια έκθεση για το θέμα αυτό. Θα 
επεξεργαστούμε μια νέα στρατηγική για τη δημοκρατία, 
οπότε ίσως να παρουσιάσουμε μια έκθεση για τη 
δημοκρατία.» 

Διοργανική συμφωνία 
«[Ε]ίναι πιθανόν να συζητήσουμε για μια διοργανική 
συμφωνία. Δεν γνωρίζω εάν αυτή θα είναι επίσημη, καθώς η 
διαδικασία θα είναι μακρόχρονη —ίσως να το κάνουμε σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα— αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε  
άμεσα.» 

Ομάδα εργασίας της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
«Θα προτείνω τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας με αυτά τα 
τρία θεσμικά όργανα [...] για να δούμε πώς μπορούμε να 
οικοδομήσουμε τη διαδικασία από κοινού. Φυσικά, πρώτα θα 
ασχοληθώ με την έκθεση σχετικά με το κράτος δικαίου —για 
το πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια διαδικασία— με μια 
συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με το 
συνολικό ζήτημα, όπως αναφέρατε, του κράτους δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας [...] Επομένως, 
ευελπιστώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα έναρξης αυτής της 
ομάδας εργασίας το συντομότερο δυνατό [...] Δεν είμαι 
αντίθετος στην πιθανότητα διαβούλευσης και συζήτησης με 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητους φορείς, αλλά 
μάλλον δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός νέου φορέα.» 

Το άρθρο 2 στις εξωτερικές σχέσεις 

«Έχω δεσμευτεί πάρα πολύ για την τήρηση του άρθρου 2 
εντός της ΕΕ και, επίσης, για την εξαγωγή των αξιών μας.» 
Μειονότητες και ευάλωτες ομάδες 
«[Έ]χω δεσμευτεί [...] ότι θα υπερασπίζομαι τις μειονότητες και, 
βεβαίως, τα δικαιώματά τους. Μιλήσατε για την κοινότητα 
ΛΟΑΔ και αυτό ισχύει σε κάθε ενδεχόμενη περίπτωση. 
Φυσικά, θα αποτελέσει ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα 
ασχοληθούμε, είναι όλες ευάλωτες ομάδες όπως γνωρίζετε, 
αλλά πρέπει να αναλάβουμε ενεργό και συγκεκριμένη δράση, 
όχι μόνο στο πλαίσιο των γενικών διαδικασιών που έχουμε  
στην εργαλειοθήκη μας.»  



Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων 

 
77 

Δικαιοσύνη και προστασία των καταναλωτών 
Ανάπτυξη του χώρου δικαιοσύνης μέσω της δικαστικής 
συνεργασίας 
«Πρέπει να ενισχύσουμε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 
και πολιτικές υποθέσεις. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το 
δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην ΕΕ με πλήρη 
σεβασμό της ελευθερίας κυκλοφορίας.» 

Αμοιβαία εμπιστοσύνη 
«Αφορά επίσης τον σεβασμό της διαφορετικότητάς μας, αλλά, 
ταυτόχρονα, και τη διασφάλιση των διαφορετικών νομικών 
παραδόσεών μας, χωρίς ωστόσο αυτές να γίνονται εμπόδιο 
στις ελευθερίες ή την ασφάλειά μας. Θα εργαστώ για να 
δημιουργήσω ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων μας.» 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται κατά την 
επιβολή του νόμου; 
«[Η] απάντηση είναι ναι [...] [Ε]άν αναλάβω αυτό το 
χαρτοφυλάκιο, θα υπερασπίζομαι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
[...] Βέβαια [...] [Α]υτό είναι ξεκάθαρο.» 

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
«Όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, θα συνεχίσω 
να παρακολουθώ την εφαρμογή του και θα συνεργαστώ  
στενά μαζί σας και με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω 
βελτίωσή του [...] Θα μελετήσω εάν είναι απαραίτητη η έναρξη 
διαδικασιών επί παραβάσει με βάση την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης. Επίσης, θα εξετάσω σοβαρά το ενδεχόμενο 
υποβολής πρότασης για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού  
εντάλματος σύλληψης.» 

Συνθήκες κράτησης στις φυλακές και προφυλάκιση 
«Θα μελετήσω επίσης τις δυνατότητες βελτίωσης των 
συνθηκών κράτησης στις φυλακές στην Ένωση και θα 
διερευνήσω την ιδέα καθιέρωσης ελάχιστων κανόνων για την 
προφυλάκιση, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.» 

Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπόλ και των εταίρων 
«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε 
προσοχή και σε αυτό το πλαίσιο στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον τρόπο με τον οποίο 
διαπραγματευόμαστε και συνάπτουμε συμφωνίες. Φυσικά, θα 
εποπτεύω οργανισμούς που εξαρτώνται πιο άμεσα από τη ΓΔ 
Δικαιοσύνης.» 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία  
«[Π]ρώτο μου μέλημα είναι να διασφαλίσω την ορθή 
εφαρμογή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο τέλος 
του επόμενου έτους. Για τον σκοπό αυτόν θα συνεργαστώ με 
τον Γενικό Εισαγγελέα και την προσωρινή διοίκηση και πρέπει 
να πραγματοποιήσουμε πολλά βήματα για να προχωρήσουμε 
προς την κατεύθυνση αυτή [...] Πρώτα, πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα σώμα εισαγγελέων. Επομένως, 
χρειάζεται να ασκήσουμε πιέσεις στα κράτη μέλη για την 
οργάνωση ενός τέτοιου σώματος. Δεύτερον, χρειάζεται να 
ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση για την ορθή εφαρμογή της 
οδηγία ΠΟΣ, διότι, χωρίς αυτήν, ο νέος Ευρωπαϊκός  
Εισαγγελέας θα είναι δύσκολο να εργαστεί δεδομένης της 
κατάστασης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και, στη 
συνέχεια [...] θα είναι σημαντικό να παράσχουμε επαρκείς  
πόρους, ανθρώπινους και δημοσιονομικούς, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και θα φροντίσω ώστε να είναι δυνατή η 
προστασία αυτών των πόρων στο ΠΔΠ.» 

Eurojust 
«Στον τομέα της δικαιοσύνης, στόχος της Eurojust ειδικότερα 
είναι να διευκολύνει τον συντονισμό των δικαστικών 
οργάνων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση εγκλημάτων 

στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Επομένως, είναι ένα στοιχείο για το οποίο είναι επιθυμητό να 
αναληφθεί ισχυρότερη δράση και η Eurojust εκπονεί έκθεση 
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη και τις 
βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους 
εγκλημάτων. Επομένως, θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε  
στο ζήτημα των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών.» 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, προώθηση 
της ευρωπαϊκής προσέγγισης ως παγκόσμιου προτύπου  
«Μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι να εξασφαλίσω την 
πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
ψηφιακή εποχή [...] Πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη 
εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου και, ταυτόχρονα, 
να συνεχίσουμε να προάγουμε τις αρχές και τα πρότυπά μας 
σε όλον τον κόσμο [...] Συχνά ακούω κριτική κατά του γενικού  
κανονισμού σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ο 
οποίος, μολαταύτα, περιέχει απλουστευμένους μηχανισμούς  
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, 
θα προσπαθήσω να εργαστώ, με σκοπό την άρση, εάν είναι 
δυνατόν, ορισμένων περιττών περιορισμών για τις 
μικρομεσαίες ή τις νεοφυείς επιχειρήσεις.» 

Θεμελιώδη δικαιώματα, πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης 
που αφορούν τον άνθρωπο και ζητήματα δεοντολογίας 
«[Κ]ατά τις πρώτες 100 ημέρες θα προσπαθήσω να εκπονήσω  
νέα οριζόντια νομοθεσία σχετικά με τις πτυχές της τεχνητής 
νοημοσύνης που άπτονται του ανθρώπου και ζητημάτων 
δεοντολογίας [...] [Π]ρέπει να ζητούμε όλο και περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους αλγορίθμους και τη λογική 
λειτουργία των αλγορίθμων [...] Επομένως, με την Επιτροπή, 
δεν χρειάζεται μόνο να εφαρμόσουμε νέα νομοθεσία, αλλά και 
να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να οργανώσουν δοκιμές και 
ελέγχους για τη λήψη πληροφοριών [...] [Θ]α εργαστούμε με 
βάση καταστάσεις ανά τομέα, καθώς οι δυσκολίες είναι 
λεπτομερέστερες στον τομέα των μεταφορών ή της 
υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλα είδη δραστηριοτήτων.»   

Πρόγραμμα μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτών 
«[Π]αρέχονται κάποια δικαιώματα ελευθερίας κυκλοφορίας, η 
δυνατότητα ψήφου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε 
πρέπει να είμαστε αυστηροί [...]. Διότι υπάρχουν κίνδυνοι  
στους οποίους έχετε αναφερθεί: διαφθορά, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και πολλοί  
άλλοι κίνδυνοι λόγω αυτού. Επομένως, δεσμεύομαι να 
καταπολεμήσω αυτούς τους κινδύνους, γιατί πρέπει να 
προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Είναι ένα 
πραγματικά σημαντικό στοιχείο των αξιών μας.» 

Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
«[Π]ιστεύω ακράδαντα ότι, όχι μόνο πρέπει να προχωρήσουμε 
στην εφαρμογή της οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
πιθανότατα και να θεσπίσουμε πρόσθετα μέτρα συνδρομής  
και υποστήριξης, όπως έχω ήδη πει, και επιθυμώ να συζητήσω  
το θέμα αυτό με τα κράτη μέλη. 

Η εν λόγω συνδρομή μπορεί να είναι νομική, οικονομική, όπως 
έχω αναφέρει, ή και ψυχολογική. 
Επομένως, σε αυτά τα διαφορετικά ζητήματα, είμαι έτοιμος να 
δω εάν τα κράτη μέλη θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο 
και εάν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε περισσότερο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια  
«Θέλω να συνεχίσω την πρόοδο με βάση τις προτεραιότητες: 
[...] για την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου  



 IPOL EXPO | Θεματικά Τμήματα, Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης της Διακυβέρνησης 
 

 

Βασιλείου από την ΕΕ, η οποία θα επανέλθει στην ατζέντα 
πολύ γρήγορα.» 

 Εταιρικό δίκαιο  
«Έχω αναλάβει πραγματικά τη δέσμευση να συνεργαστώ με 
εσάς και με το Συμβούλιο για να βρούμε έναν τρόπο 
εισαγωγής νέων απαιτήσεων στο εταιρικό δίκαιο. Μιλήσατε 
επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα [...] Υπάρχουν κάποιες 
προαιρετικές δεσμεύσεις προς το παρόν σε επίπεδο 
εταιρειών, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είμαι βέβαιος ότι 
πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια πραγματική αλλαγή στο 
εταιρικό δίκαιο για να ζητήσουμε την ανάληψη περισσότερων 
υποχρεώσεων από τις εταιρείες σχετικά με το κοινωνικό 
συμφέρον και είμαι επίσης βέβαιος ότι είναι πολύ σημαντικό 
να συζητήσουμε για την αλυσίδα εφοδιασμού.» 

Αντιπροσωπευτικές αγωγές 
«Θα [...] ασκήσω πίεση για την ταχεία έγκριση της πρότασης  
για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
χρειάζονται πάρα πολύ μέσα συλλογικής έννομης  
προστασίας.» 

«[...] πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε τη νέα οδηγία, την οδηγία 
για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές, να οργανώσουμε τη 
συλλογική έννομη προστασία, διότι γνωρίζετε ότι πρέπει να 
καταλήξουμε σε θέση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο, εάν 
είναι δυνατόν. Επομένως, πραγματοποιούμε το πρώτο βήμα 
και συμμερίζομαι πλήρως την άποψη ότι πρέπει να το 
κάνουμε αυτό και να οργανώσουμε τη διαδικασία.» 

Προϊόντα «δύο ποιοτήτων» 
«Πρέπει να συνεχίσουμε τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά των 
ανέντιμων και επιθετικών τεχνικών πωλήσεων και για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Πρέπει να 
διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης σχετικά με τον 
κίνδυνο των προϊόντων “δύο ποιοτήτων” [...] Θέλουμε να 
υπάρχει η ίδια νομιμότητα ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής του καταναλωτή.» 

Ασφάλεια προϊόντων 
«Θα μελετήσω το ζήτημα της επικαιροποίησης της οδηγίας για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, έτσι ώστε όλοι οι 
παράγοντες της ηλεκτρονικής αλυσίδας εφοδιασμού να 
μειώσουν τον αριθμό των μη ασφαλών προϊόντων. Θέλω 
επίσης σαφείς κανόνες όσον αφορά την ευθύνη όλων των 
παρόχων που εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικώ ν 
πωλήσεων σε καταναλωτές.» 

Ευθύνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης 
«[Ό]σον αφορά ζητήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη 
που αφορούν τους ανθρώπους και τη δεοντολογία, πρέπει να 
δούμε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω 
βήματα σε θέματα ευθύνης [...] Η ασφάλεια είναι πολύ  
σημαντικό ζήτημα, όπως και οι πτυχές που αφορούν τους 
ανθρώπους και τη δεοντολογία, αλλά, κατά τις πρώτες 100 
ημέρες, δεν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε 
εκπονήσει νέα νομοθεσία για την ευθύνη. Μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος.» 

Αποτελεσματική επιβολή του δικαίου σε θέματα 
προστασίας των καταναλωτών 
«[Σ]κοπεύω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική 
επιβολή του νόμου. [...] Θα πρέπει σήμερα να εξασφαλίσουμε  
την ουσιαστική επιβολή του νόμου τόσο εντός της Ένωσης  
όσο και με τους διεθνείς εταίρους μας.» 
Ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών 
«Στο πλαίσιο των στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας, κατά 
τις πρώτες 100 ημέρες, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς 
μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο με τους 
προμηθευτές και να δούμε πώς οι καταναλωτές θα 
μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια πιο γρήγορη μετάβαση 
στην πράσινη οικονομία. Είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται να 
δίνουμε περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές, σε 
πρώτη φάση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζου ν 
εάν θέλουν να κάνουν άλλες επιλογές και να προτιμήσουν 
άλλα προϊόντα.»  

Βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, δυνατότητα επισκευής 
«Πρωτίστως, έχουμε αναλάβει όλοι μας, ως κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δέσμευση να εκπληρώνουμε τις 
υποχρεώσεις μας σε σχέση με τους ΣΒΑ, τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε επίπεδο ΟΗΕ.» 
«Θέλω να επαναλάβω ότι, όπως ανέφερα και στις εισαγωγικές 
παρατηρήσεις μου, είναι πολύ σημαντικό να 
χρησιμοποιήσουμε την πλευρά της ζήτησης, δηλ. τις 
δυνατότητες των καταναλωτών, για να οργανώσουμε μια 
πραγματική διαδικασία μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία 
και είμαι βέβαιος ότι, εάν θέλουμε να σεβαστούμε πλήρως τη 
δέσμευσή μας για τους ΣΒΑ σε επίπεδο ΟΗΕ, χρειάζεται να 
αναλάβουμε ενεργό δράση και να το πράξουμε αυτό.» 
«Δήλωσα πολύ ξεκάθαρα ότι πιστεύω πως, σε διάφορα 
ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, πρέπει να ενημερώνουμε ουσιαστικά τους 
καταναλωτές. Επομένως, οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν 
ορθές πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με [...] την 
ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής διάφορων 
προϊόντων, αλλά και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Όσον 
αφορά τη δυνατότητα επισκευής, θα πρόσθετα επίσης [...] τη 
δυνατότητα επισκευής από τρίτους και όχι απαραίτητα από 
την εταιρεία που πούλησε το προϊόν [...] Επομένως, για όλα 
αυτά τα ζητήματα, πιστεύω ότι πιθανότατα θα είναι 
απαραίτητο να νομοθετήσουμε [...] Θα εξετάσουμε όλες τις 
καταστάσεις για να δούμε εάν πραγματοποιούμε βήματα προς 
την ανάληψη μιας υποχρέωσης βιωσιμότητας. [...]» 

Προγραμματισμένη απαξίωση λόγω παλαίωσης 
«Όσον αφορά την προγραμματισμένη απαξίωση λόγω  
παλαίωσης, πιστεύω ότι, σε περιπτώσεις πραγματικού  
σχεδιασμού, αυτή πρέπει να αποτελεί αδίκημα και να 
επιτρέπεται η επιβολή κυρώσεων από τις αρχές. Δεν μπορώ να 
φανταστώ την εισαγωγή αυτής της λογικής της απαξίωσης 
προϊόντων λόγω παλαίωσης σε εθελοντική βάση, χωρίς 
καθόλου συνέπειες.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

ADINA-IOANA VALEAN 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Μεταφορές 

Η ορισθείσα Επίτροπος Adina-Ioana Vălean εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 
2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Κατά τη 
διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις 
αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula 
von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 βιώσιμες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές μεταφορές 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66601/20191115RES66601.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20191108STO66105/antina-ioanna-velan-roumania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66408/20191113RES66408.pdf
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PE 629.837 

Βιώσιμες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές 
μεταφορές 
Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
«Γνωρίζω πόσο σημαντικό θα ήταν για έναν επίτροπο να 
βασιστεί στην τεχνογνωσία και την πείρα των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεσμεύομαι απέναντί σας ότι 
θα μοιράζομαι μαζί σας ιδέες και σχέδια από την πρώτη στιγμή 
και θα συνεργαζόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  
θέσπισης νόμων.» 

«Δεσμεύομαι να παρέχω καλές λύσεις για τη συνεργασία με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Κοινοβούλιο με σκοπό 
την επίλυση προβλημάτων και την εύρεση των σωστών 
τρόπων για να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα 
σύνδεσης και μεταφοράς σε προσιτές τιμές, ένα δίκαιο και  
χωρίς περιορισμούς σύστημα μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών.» 

«[...] Θα υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για τις 
μεταφορές και τον τουρισμό για τα οποία [...] ο Επίτροπος  
Μεταφορών θα πρέπει να αναλάβει δέσμευση μαζί με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και [να αναπτύξει] αυτό το έργο και, 
στη συνέχεια, [να το συζητήσει] στο σώμα των Επιτρόπων.» 

Στρατηγική για βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές  
«Θα εργαστώ σκληρά για να μειώσω το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα των δραστηριοτήτων κινητικότητας και  
μεταφορών και θα διασφαλίσω ότι οι δράσεις μας 
συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.» 

«Θα υποστηρίξω συνεργασίες με τη βιομηχανία στο πλαίσιο 
της αλυσίδας δημιουργίας αξίας, ως μέρος της Ευρωπαϊκής  
Πράσινης Συμφωνίας.» 

 «Θα ασκήσω πιέσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί τελικά ένας 
πλήρως αναπτυγμένος Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός [...] Δεν 
θα υποστηρίξω ότι χρειαζόμαστε λιγότερες πτήσεις, αλλά ότι 
πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και τη 
βιωσιμότητά μας και να έχουμε ένα καλύτερο, αποδοτικότερο 
σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας.» 

 «Όσον αφορά τους λιμένες, θα έλεγα ότι η ναυτιλία είναι 
φυσικά μια τεράστια επιχείρηση για την Ευρώπη. Πρέπει να 
την προστατεύσουμε, να την εδραιώσουμε, να βελτιώσουμε 
τη βιωσιμότητά της και τον οικολογικό χαρακτήρα της, αλλά 
αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας θετικής λύσης —για 
μια πιο πράσινη και ανταγωνιστική ναυτιλία [...] όλοι οι 
παράγοντες από τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στις 
αγορές μας θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες μας και αυτό 
αποτελεί μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής, η οποία 
πρέπει να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την τήρηση των 
κανόνων αυτών.» 

 «[...] στρατηγικές σχεδιασμού βιώσιμων αστικών μεταφορών 
[...] θα προτιμούσα να υιοθετηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
και να αποφευχθεί ο υπερβολικός κατακερματισμός, διότι ο 
κατακερματισμός σε αυτό το ζήτημα είναι κακός για όσους 
πραγματοποιούν διασυνοριακές μετακινήσεις [...] θα δούμε  
εάν θα απαιτηθεί περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.» 

Ενσωμάτωση εξωτερικού κόστους/ Φορολογία της 
ενέργειας 
Επιθυμούμε να επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2050 και, για αυτόν τον σκοπό, χρειάζονται  
επιπρόσθετες πολιτικές και προσπάθειες.» 

«Επομένως, χρειάζεται να ενσωματώσουμε ένα μέρος αυτού 
του εξωτερικού κόστους [...] ο χρήστης πρέπει να συνεισφέρει  
περισσότερο για τη ρύπανση που προκαλεί.» 

 «Μπορώ να δεσμευτώ και να πω ότι δεν θα αποκλείσω τη 
φορολογία, είναι απολύτως προφανές [...] δεσμεύομαι ότι θα 
δώσω έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές και να τις 
κάνουμε πιο προσιτές με χαμηλότερες τιμές.» 

«Επίσης, στο τραπέζι βρίσκονται και τα βιώσιμα εναλλακτικά 
καύσιμα και η φορολογία, δεν θέλω να κρύψω τίποτα και  
δεσμεύομαι να επεξεργαστώ όλα αυτά τα στοιχεία με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών στις αεροπορικές μεταφορές και τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των σιδηροδρομικώ ν 
μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων.» 

Η επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών  
«Η μείωση των δικαιωμάτων εκπομπών για τις αεροπορικές  
εταιρείες με στόχο την εξάλειψή τους με την πάροδο του 
χρόνου αποτελεί μέρος της αποστολής που μου ανατέθηκε  
και η επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών στον 
ναυτιλιακό τομέα είναι κάτι που μπορεί να επιφέρει μια 
πολύτιμη αλλαγή. Γενικά, οι χρήστες είναι αυτοί που θα πρέπει  
να επιβαρύνονται με το κόστος των μετακινήσεών τους και όχι 
η κοινωνία συνολικά.» 

«[...] το σύστημα εμπορίας εκπομπών στην αεροπορία θα 
πρέπει να μειώσει τις εκπομπές. Έχουμε το σύστημα 
αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στις διεθνείς αερομεταφορές (CORSIA): έχουμε  
αναλάβει άμεση δέσμευση για την εφαρμογή του όταν 
εγκριθεί, επομένως, μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις 
εκπομπές.» 

 «[...] το ΣΕΔΕ [...] έχω δεσμευτεί, και όλοι μας θα πρέπει να 
δεσμευτούμε, για την εισαγωγή ενός τέτοιου μέσου με σκοπό 
τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία.» 

«[...] όταν θα αναπτύξουμε το ΣΕΔΕ στον τομέα της ναυτιλίας 
[...] θα είμαστε προσεκτικοί και θα προσπαθήσουμε να 
διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα, καθώς αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς.» 

Υιοθέτηση βιώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων για τις 
οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές  
«Θα εργαστώ με τα κράτη μέλη και με ιδιώτες επενδυτές για 
τη σημαντική αύξηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού. Θέλω να προωθήσω την 
υιοθέτηση των βιώσιμων καυσίμων στις οδικές, θαλάσσιες και  
αεροπορικές μεταφορές.» 

«[...] την ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων καυσίμων. Στην 
ναυτιλία [...] στόχος και δέσμευσή μου θα είναι να υποστηρίξω 
τα καύσιμα που είναι περισσότερο βιώσιμα σε αυτό το στάδιο 
και να ενθαρρύνω νέες τεχνολογικές εξελίξεις, νέα ερευνητικά 
προγράμματα.» 

 «Επομένως, μια δέσμη μέτρων —το σημαντικό είναι να 
απαλλαγούμε από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να 
είμαστε περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον και να μην 
απολέσουμε ανταγωνιστικότητα.» 

 Ψηφιακή καινοτομία και συνεχής εκσυγχρονισμός 
βασικών συστημάτων μεταφορών 
«Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε πλήρως την ψηφιοποίηση, 
προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια, την καθαριότητα, 
την αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα των 
μεταφορών.»
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«Μια πραγματική αγορά για ψηφιακές λύσεις κάνει την 
εμφάνισή της και επιθυμία μου είναι η ΕΕ να συνεχίσει να 
ηγείται σε αυτόν τον τομέα: από την αλυσίδα συστοιχιών και  
την ψηφιακή χαρτογράφηση και παρακολούθηση έως τα 
συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, αεροπλάνα και  
σκάφη.» 

«Χρειάζεται να ενσωματώσουμε στις σιδηροδρομικές  
μεταφορές αλλαγές στην εφοδιαστική μέσω νέων 
τεχνολογιών, χρειάζεται να ανοίξουμε για παράδειγμα τα 
δεδομένα σχετικά με τους αναμενόμενους χρόνους άφιξης και 
χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα νέο σύστημα σηματοδοσίας.» 

Κοινωνική διάσταση 
«Οι θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν. Επομένως, θα δώσω 
προτεραιότητα σε επενδύσεις επαγγελματικής επιμόρφωσης, 
προκειμένου να συνεχίσουν, για παράδειγμα, οι περιοχές στις 
οποίες δραστηριοποιούνται αυτοκινητοβιομηχανίες να 
ανθούν κοινωνικά και οικονομικά.» 

 «Θέλω να αναπτύξω περαιτέρω την πρωτοβουλία της 
πλατφόρμας “Women in transport” (Οι γυναίκες στις 
συγκοινωνίες) και να επιτύχω μια πραγματικά ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων.» 

 «Θα πρέπει να εξηγήσουμε [στους πολίτες] και να λάβουμε  
την υποστήριξή τους, έτσι ώστε να μην φοβούνται ότι το 
μέλλον των μεταφορών θα προκαλέσει αποκλεισμούς . 
Δεσμεύομαι ότι θα εφαρμόζω απόλυτα την προσέγγιση αυτή 
και θα παρακολουθώ όλες τις εργασίες που βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη.» 

«Ο τομέας των αερομεταφορών είναι πολύ ανταγωνιστικός... 
Χρειαζόμαστε μαζί μας όλο το ιπτάμενο προσωπικό, τα κράτη 
μέλη, τις αεροπορικές εταιρίες, τις ενώσεις πληρωμάτων, τις 
ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και το Κοινοβούλιο... 
Μάλιστα, πρόκειται να σας πω ότι θα λάβω όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα, νομοθετικά ή όχι, για να αντιμετωπίσω 
όλες αυτές τις ελλείψεις, όλα αυτά τα ζητήματα.» 

 «[Θέλω] να συνεργαστώ με [τους συναδέλφους Επιτρόπους] 
για να αναλάβω θετική δράση σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι ή το περιβάλλον εργασίας στον τομέα των 
μεταφορών να είναι προστατευμένο από περιστατικά απάτης 
και κατάχρησης, από κακές συνθήκες εργασίας. Επομένως, θα 
έλεγα ότι αυτή είναι μια ανθρωπιστική δέσμευση.» 

 Στρατιωτική κινητικότητα 
«Οι υποδομές μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την 
υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής. Η 
βελτιωμένη κινητικότητα των στρατευμάτων και του 
εξοπλισμού μας είναι ένα ζήτημα που δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται όταν επενδύουμε σε υποδομές και οι 
εγκαταστάσεις διπλής χρήσεως, για στρατιωτικούς και μη 
στρατιωτικούς σκοπούς, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για 
την Ένωσή μας και θα πρέπει να συνιστούν στρατηγική 
επιλογή.» 

Ηγετικός ρόλος σε διεθνή φόρα 
«Σε παγκόσμιο επίπεδο, το όραμα της εκλεγείσας Προέδρου  
είναι το όραμα μιας γεωπολιτικής Επιτροπής. Αυτό ακριβώς  
χρειαζόμαστε. Η Ευρώπη χρειάζεται να διατηρήσει την 
πολυμέρειά της στην παγκόσμια σκηνή. Στον τομέα των 
μεταφορών, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί 
κόμβο για όλες τις όμορες περιοχές, αλλά, κυρίως, για τις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ροές επιβατών και αυτό 

θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά 
μας.» 

«Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας μπορούν να 
ενισχυθούν, εάν ενεργήσουμε κατάλληλα στο πλαίσιο των 
διεθνών οργανισμών των οποίων είμαστε μέλη, όπως του 
Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και του Διεθνή 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), έτσι ώστε να 
ληφθούν υπόψη τα οφέλη των επιτυχιών του παρελθόντος  
μας.» 

Συνεργασία με βασικούς εταίρους 
«Επίσης, έχουμε συμφωνίες και στις συμφωνίες έχουμε  
κανόνες που πρέπει να επιβάλλονται. Πιστεύω ότι πρέπει να 
εφαρμόζουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες 
μας και για όσες εταιρείες έχουν πρόσβαση στην αγορά μας 
[...] Αυτό θα αποτελεί συνεχώς μέρος του έργου μας.» 

«[...] πρέπει να επιβάλλουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά, έτσι 
ώστε να έχουμε ένα καλό σύστημα τιμών [...[ Αυτό που θα 
κάνω είναι να παρακολουθώ και να αξιολογώ ακριβώς τι 
συμβαίνει και τι δεν λειτουργεί σωστά και να προσπαθώ να 
επιβάλω την εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων.» 

 «[...] στις περιπτώσεις που δεν σημειώνεται πρόοδος, φυσικά, 
θα κινώ διαδικασίες επί παραβάσει.» 

 «Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι το επίμαχο ζήτημα που αφορά το 
αεροδρόμιο στο Γιβραλτάρ [...] φυσικά, δεν υπάρχει  
αμφιβολία ότι, εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την Επιτροπή, εγώ 
θα είμαι Επίτροπος για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης.» 

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών 
«Έχω εναντιωθεί στις περικοπές στο πλαίσιο του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και δεσμεύομαι  
ενώπιόν σας ότι θα υποστηρίξω τον προϋπολογισμό για τη 
διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” στο επόμενο 
δημοσιονομικό πλαίσιο.» 

«Χρειάζεται να ολοκληρωθεί το κεντρικό δίκτυο, να 
υποστηριχθεί ο ρόλος των αεροδρομίων και των θαλάσσιων 
λιμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.» 

«Πρόκειται επίσης να αναθεωρήσουμε τις κατευθυντήριες 
γραμμές για 20 δίκτυα το 2021. Γνωρίζω ότι έχει αναληφθεί  
δέσμευση [...] πρέπει να συνεισφέρουμε καλύτερα στα έργα 
που ανακύπτουν σε αυτό το δίκτυο, ιδίως στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές.» 

«[...] θέσπιση μιας ενιαίας αρχής που θα ασχολείται με όλες τις 
διαδικασίες [...] μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετο επίπεδο 
γραφειοκρατίας [...] δεν το θέλουμε αυτό, και επίσης να 
θεσπιστούν πιο σύντομες περίοδοι υλοποίησης, π.χ. δύο 
ετών.» 

Ελλείψεις ζεύξεων υποδομών και ζεύξεων  
συνδεσιμότητας  
«Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε αφενός στις ίδιες τις 
υποδομές, στην πολυτροπικότητα.» 
 «Η συνδεσιμότητα εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο 
πράγμα και θα επενδύσουμε σε αυτήν. Όπως ανέφερα και  
προηγουμένως, τα τοπικά ή περιφερειακά αεροδρόμια και  
λιμάνια πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της 
πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

«Είμαι υπέρ των νυχτερινών αμαξοστοιχιών, εφόσον μπορού ν 
να λειτουργούν ανταγωνιστικά και μπορεί να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας για αυτές.»
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Οικονομικές, αξιόπιστες και προσβάσιμες μεταφορές για 
όλους 
«Θέλω να προαγάγω την κινητικότητα ως υπηρεσία, να 
προσφέρω οικονομικές εναλλακτικές στα συμβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, να προσαρμόσω τις υποδομές  
και να αξιοποιήσω έξυπνες και συνεργατικές λύσεις.»  

Πρότυπα ασφάλειας 
 «Οι 25.000 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ετησίως είναι 
απλά απαράδεκτοι. Θα πρέπει να θέσουμε ως κοινό στόχο τη 
μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρώ ν 
τραυματισμών κατά το ήμισυ έως το 2030 σε σύγκριση με το 
2020. Θα διαθέσω όλους τους υπάρχοντες πόρους για να 
πείσω τους υπουργούς, τους επενδυτές και τους 
κατασκευαστές να εσωτερικεύσουν αυτή την εγγύηση 
ασφάλειας κατά τρόπο μόνιμο και χρειάζομαι την υποστήριξή 
σας σε αυτή την προσπάθεια.»  

«Πιστεύω ότι έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε το όραμα 
των μηδενικών θανάτων έως το 2050. Υπάρχει μια στρατηγική 
την οποία θα εφαρμόσουμε και σκοπεύω να την προωθήσω  
σθεναρά.» 

Δικαιώματα των επιβατών 
«Οι επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα πρέπει να είναι σε 
θέση να κυκλοφορούν εξίσου εύκολα με τους υπόλοιπους  
επιβάτες. Όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές χρειάζεται  
να συνδεθούν καλύτερα με το δίκτυο συγκοινωνιών μας... Η 
Ευρώπη διαθέτει σήμερα ένα πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο για 
τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά πρέπει να 
πραγματοποιήσουμε και άλλα βήματα.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

HELENA DALLI  
Ορισθείσα Επίτροπος 
Ισότητα 

Η ορισθείσα Επίτροπος Helena Dalli εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που 
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 Καταπολέμηση των διακρίσεων και οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής 

 Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων και διεθνείς εταιρικές σχέσεις: Ενίσχυση του ρόλου 

των γυναικών και των κοριτσιών 
 Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλους Επιτρόπους  

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Καταπολέμηση των διακρίσεων  
Ισότητα για όλους 
«Στο πλαίσιο του έργου μου θέλω να επικεντρωθώ ιδίως σε 
τρία ζητήματα: την καταπολέμηση των διακρίσεων υπό 
οποιαδήποτε έννοια· την ένταξη και τη χειραφέτηση των 
γυναικών· την προώθηση της ισότητας και της πλήρους  
συμμετοχής. Θα επιδιώξω όλα τα παραπάνω για γυναίκες και  
άνδρες, φυλετικές και εθνικές μειονότητες, θρησκευτικές και  
μη θρησκευτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, 
ηλικιωμένους και νέους, και άτομα ΛΟΑΔΜ.» 

Νομοθεσία για την ισότητα 
«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσω τη θέσπιση βασικής  
νομοθεσίας σε θέματα ισότητας.» 

«Ως υπουργός, συμμετείχα σε ατελείωτες συζητήσεις στο 
Συμβούλιο σχετικά με προτάσεις που δεν ελάμβαναν έγκριση 
για πολύ καιρό. Η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων προτάθηκε πριν από περισσότερα από 11 έτη. Η 
οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια 
χρονολογείται από το 2012. Η πρόταση για την προσχώρηση 
της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας χρονολογείται από το 2016. 
Πώς μπορώ να το εξηγήσω αυτό στους πολίτες μας; Σε αυτό 
το πλαίσιο, εάν δεν καταφέρω να εξαλείψω τα προσκόμματ α 
που εξακολουθούν να υπάρχουν και να πείσω τα 
εναπομείναντα κράτη μέλη που επιδεικνύουν σκεπτικισμό 
στο Συμβούλιο, θα προσπαθήσω να βρω νέους τρόπους 
αντιμετώπισης του ζητήματος και να προτείνω νέα 
νομοθεσία.» 

Οδηγία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών 
(οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων)  
«Θα περιμένω πρώτα το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου “Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και  
Καταναλωτές” (EPSCO) στις 24 Οκτωβρίου στην οποία θα 
συζητηθεί η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και θα προχωρήσω με βάση αυτό. Θέλησή μου είναι να 
ξεμπλοκάρω αυτή την οδηγία.» 

«Επομένως, αυτό αποτελεί φυσικά πρόκληση, όπως γνωρίζετε, 
καθώς απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά θα μιλήσω  
με όλους τους ενδιαφερόμενους υπουργούς, γιατί πρέπει να 
βρούμε έναν τρόπο να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο.» 

«Θα εξηγήσω ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός δεν είναι 
επιλογή, οπότε, εάν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν 
εγκρίνεται η οδηγία, θέλω αυτό να γίνει κατανοητό.» 

Προώθηση της ισότητας σε οριζόντια βάση 
«Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων είναι 
η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.» 

Ειδική ομάδα για θέματα ισότητας 
«Θα συστήσω, εντός των τριών πρώτων μηνών της θητείας 
αυτής της Επιτροπής, ειδική ομάδα για θέματα ισότητας η 
οποία θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη όλων των ΓΔ. 
Αυτή θα αναλάβει την περίπλοκη αποστολή της ταχείας 
ανάπτυξης μιας διατομεακής προσέγγισης για την ισότητα σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ.» 

 Πλαίσιο στρατηγικής για τους Ρομά 
«Αυτό το πλαίσιο φτάνει στο τέλος του και θα επανεξετάσουμε 
αυτή τη στρατηγική. Γι’ αυτόν τον λόγο, θέλω να επισκεφτώ 
έναν καταυλισμό Ρομά, έτσι ώστε να γνωρίζω περισσότερα για 

τα θέματα τα οποία εξετάζω. Επίσης, θα αξιολογήσουμε πώς 
μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα όσον αφορά τα μέτρα 
παρακολούθησης. Το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 θα 
δώσει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην αθιγγανοφοβία. 
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα προβούμε σε πολλές  
ενέργειες σε αυτόν τον τομέα.» 

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  
Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 
«Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω την 
πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, χωρίς εξαιρέσεις. Θα διασφαλίσω  
επίσης την ενσωμάτωση της διάστασης των ατόμων με 
αναπηρία στις πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω της ειδικής 
ομάδας, και θα επεκτείνω επίσης την αρχή του ελέγχου  
ισότητας. Επιπλέον, όπως είχα την ευκαιρία να σας πω, θα 
συνεργαστώ πολύ στενά με τη διακομματική ομάδα για τα 
άτομα με αναπηρία και με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ.» 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 
«Όπως είπα, θα αξιολογήσουμε τώρα τη στρατηγική για να 
δούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τι χρειάζεται να γίνει 
και ποιες βελτιώσεις απαιτούνται.»  

Ενσωμάτωση της διάστασης των ατόμων με αναπηρία  
«Θα δώσω προτεραιότητα στην ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες. Θα διασφαλίσω ότι η νομοθεσία σε όλους τους 
τομείς της ΕΕ δίνει προσοχή στο θέμα της αναπηρίας.» 

«Ναι, η αναπηρία θα αποτελέσει μέρος της στρατηγικής για 
την ισότητα των φύλων, γιατί και σε αυτή την περίπτωση 
μιλάμε για ενσωμάτωση αυτής της διάστασης.»  

Άσκηση βέτο κατά προτάσεων της Επιτροπής 
Στην απάντησή της στην ερώτηση εάν είναι έτοιμη να ασκήσει  
βέτο σε κάθε πρόταση της Επιτροπής η οποία είναι αντίθετη 
με το δικαίωμα ένταξης, εάν είναι έτοιμη να σταματήσει κάθε  
νομοθετική πρόταση που εμποδίζει την ένταξη και εάν θα 
ασκεί βέτο σε προτάσεις της Επιτροπής λόγω ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσής τους με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η ορισθείσα Επίτροπος  
δήλωσε:  

«Η απάντησή μου είναι ναι.»  

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων 
«Θα προτείνω μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων η οποία θα περιλαμβάνει νέες νομοθετικές 
προτάσεις, καθώς και μέτρα πολιτικής που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.» 

«[...] αυτή η στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα 
περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τη διαφάνεια στις 
αμοιβές, τη συμμετοχή των φύλων, τις διαφορές στις αμοιβές 
και τις συντάξεις και τη βία κατά των γυναικών. Θα 
αντιμετωπίσω τα έμφυλα στερεότυπα γιατί, όπως γνωρίζετε, 
δεν έχει νόημα να νομοθετούμε, εάν δεν αλλάξουμε τις 
συμπεριφορές και τη νοοτροπία, οπότε θα υπάρχει μια ειδική 
ενότητα που θα αφορά τρόπους αντιμετώπισης των έμφυλων 
στερεοτύπων. Θα υπάρχει επίσης ένα κεφάλαιο για την 
ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.» 
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 «Επιπλέον, θα λαμβάνω υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών.» 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων  
«Κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας αυτής της Επιτροπής, 
οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν τις 
δράσεις που θα υποβάλουμε για τη θέσπιση υποχρεωτικών 
μέτρων διαφάνειας σε θέματα μισθών. Αυτό θα είναι ένα 
βασικό στοιχείου του έργου μας και θα χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση 
των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μακροχρόνι α 
στερεότυπα, να ενισχύσουμε τον ρόλο των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να εξασφαλίζουμε την 
εφαρμογή και τη χρήση των δικαιωμάτων που προβλέπονται  
στην οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής (ιδίως από τους πατέρες) και να καταπολεμήσουμε τη 
συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων λόγω της μη 
αμειβόμενης εργασίας.» 

«Θα επιμείνω ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την 
αντιμετώπιση των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών 
ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. 

Επίσης, η στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα 
περιλαμβάνει ενότητα σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, 
καθώς και μέτρα για την εξασφάλιση της ίσης εργασιακής  
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Γνωρίζουμε ότι η μισθολογική 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων προκαλεί και τη 
συνταξιοδοτική ανισότητα μεταξύ τους, η οποία μπορεί να 
φτάνει σε ποσοστό έως 36 %.» 

«Ναι, φυσικά, οι κοινωνικοί εταίροι είναι πολύ σημαντικοί [...]  
ότι θα αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής, αυτής της 
πρότασης, την οποία θα παρουσιάσουμε.» 

«Και ναι, φυσικά, θα έχουμε όργανα μέτρησης και δείκτες για 
να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε και να 
αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, να πραγματοποιήσουμε  
αναθεώρηση, τροποποιήσεις και βελτιώσεις.» 

Οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια 
«Ναι, βεβαίως, θα εργαστούμε για την έγκριση της οδηγίας για 
τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. [...] Θα συνεργαστώ με 
τα κράτη μέλη και θα τα πείσω για την προστιθέμενη αξία που  
θα έχει η έγκριση αυτού του φακέλου στο Συμβούλιο.» 

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη πρόταση και θα 
συναντηθώ με όλους τους υπουργούς που έχουν επιφυλάξεις 
σε σχέση με αυτήν και θα πιέσω για την υιοθέτηση μιας 
γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο.» 

Εκμετάλλευση του οικιακού προσωπικού 
Στην απάντησή της στην ερώτηση εάν σκοπεύει να λάβει  
μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του οικιακού  
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών 
μεταναστών, απάντησε:  

«Ναι, φυσικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί [...] μπορούμε να 
συνεργαστούμε στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας.»  

«[...] υπάρχει η οδηγία περί φυλετικής ισότητας [...] η οποία 
παρέχει προστασία, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα 

ελέγχουμε την εφαρμογή της. Επομένως, θα πρέπει να 
συνεργαστώ με άλλους Επιτρόπους και για το θέμα αυτό.» 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
«Θα συνεργαστώ περαιτέρω και θα αναπτύξω επίσης τα 
απαραίτητα εργαλεία για την ουσιαστική βελτίωση της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ. 
Όπως γνωρίζετε, αυτό θα είναι επίσης το έργο της ειδικής 
ομάδας, η οποία θα εργάζεται στις διάφορες ΓΔ για την 
πραγματική υλοποίηση της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου.» 

Έμφυλα στερεότυπα 
«Η δημιουργία στερεοτύπων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 
το οποίο θα αντιμετωπιστεί στη στρατηγική μας για την 
ισότητα των φύλων.» 

«Θα συνεχίσω να εργάζομαι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 
μου για τη ενίσχυση του ρόλου των γυναικών και για την 
αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη.»  

«Όσον αφορά τα αόρατα εμπόδια, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. [...] Πιστεύω ακράδαντα ότι θα 
πρέπει να εξαλείψουμε τα στερεότυπα και να έχουμε  
περισσότερες γυναίκες στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, 
τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Τυχαίνει να είμαι το 
άτομο που προώθησε τη Διεθνή ημέρα κοριτσιών και  
γυναικών στις θετικές επιστήμες στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών. [...] Οι τομείς STEM βρίσκονται στην καρδιά μου, όπως 
και η προσπάθεια ένταξης γυναικών και κοριτσιών στους 
τομείς STEM —τα κορίτσια για να σπουδάσουν και οι γυναίκες  
που εργάζονται ήδη σε αυτούς στους τομείς STEM για να 
αναλάβουν θέσεις λήψης αποφάσεων.» 

Στόχοι της Βαρκελώνης: φροντίδα παιδιών 
«Θα [...] φροντίσω, από κοινού με τα κράτη μέλη, ώστε να 
βελτιωθούν [...] οι εγκαταστάσεις φροντίδας και φύλαξης  
παιδιών.»  

Στην απάντησή της σε ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική της 
Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης, η 
Helena Dalli δήλωσε:  

«Ναι, πρέπει να δουλέψουμε για αυτό. Πρέπει να βρούμε  
τρόπους ώστε να έχουμε τουλάχιστον οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.» 

«Σίγουρα θα πιέσω [...] για κεφάλαια, προκειμένου να 
καταλήξουμε σε μέτρα που θα βοηθήσουν τους πολίτες να 
έχουν οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών» 

Δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας  
«Είμαι αφοσιωμένη φεμινίστρια και έχετε τον λόγο μου ότι θα 
κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τη σεξουαλική και  
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα. Επομένως, 
θα συνεργαστώ με την ειδική ομάδα για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και  
των συναφών δικαιωμάτων στις πολιτικές και ιδίως σε 
συνεννόηση με τον Επίτροπο Υγείας.» 
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«Χρειάζεται επίσης να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ σχετικά με την υγεία των γυναικών, την 
καθολική πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγι κή 
μέριμνα, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την 
εκπαίδευση.» 

Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
Εφαρμογή  
«Ως Επίτροπος Ισότητας, θα παρακολουθώ στενά την πλήρη 
και δέουσα εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα κράτη μέλη.»  

«Θα παρακολουθώ τα κράτη μέλη για να διαπιστώσω πώς 
εφαρμόζουν αυτή την οδηγία και, ενδεχομένως, θα 
διοργανώσω σεμινάρια υπό μορφή εργαστηρίων και  
παρουσιάσεις, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για αυτό το 
ζήτημα, για να γίνει αντιληπτό ότι αυτή προσφέρει  
προστιθέμενη αξία στον χώρο εργασίας. Σκοπεύω να 
διαθέσω χρηματοδότηση της ΕΕ για την εν λόγω προσπάθει α 
ευαισθητοποίησης.» 

Στην απάντησή της στην ερώτηση τι θα πρότεινε για να 
αντιμετωπιστεί η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων όσον 
αφορά τα άτομα που παίρνουν άδεια για τη φροντίδα τέκνων 
και τι θα προτείνει προκειμένου οι οικογένειες να μην 
διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας όταν παίρνουν γονική 
άδεια και πώς θα πιέσει τα κράτη μέλη να παρέχου ν 
αξιοπρεπή επίπεδα αποδοχών για αυτή την άδεια, η 
ορισθείσα Επίτροπος δήλωσε:  

«Προφανώς θέλουμε να κάνουμε περισσότερα και, όπως 
ανέφερα, σε τρία χρόνια θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση 
[της οδηγίας].»  

«Όταν επανεξετάσουμε την οδηγία και δούμε πώς 
λειτούργησε και εάν υπάρχει —που πιθανότατα θα 
υπάρχει— περιθώριο διεύρυνσής της, τότε θα μελετήσουμε  
τις προτάσεις που κάνετε.» 

Βία με βάση το φύλο και καλύτερη στήριξη των 
θυμάτων 
«Θα [προτιμούσα να] επικεντρωθώ πρώτα στην επικύρωση 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ας επικεντρωθούμε 
πρώτα σε αυτό. Ωστόσο, θέλω να πω επίσης ότι, για να 
καταστεί η βία κατά των γυναικών έγκλημα στην Ευρώπη, 
απαιτείται επίσης ομοφωνία, οπότε είμαστε βασικά στην ίδια 
θέση. Μπορούμε να ενισχύσουμε επίσης την οδηγία για τα 

δικαιώματα των θυμάτων και θα πρέπει να εργαστώ για το 
ζήτημα αυτό με τον ορισθέντα Επίτροπο  

Reynders. Μπορούμε να ενισχύσουμε τα μη νομοθετικά 
μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 
αλλά η οδός που προτιμώ είναι η επικύρωση της Σύμβασης  
από την ΕΕ.» 

«Ναι, φυσικά, αυτό θα συμπεριληφθεί στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων, στην οποία θα συμπεριλάβουμε επίσης 
και την ηλεκτρονική βία κατά των γυναικών.»  

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις: Ενίσχυση του 
ρόλου των γυναικών και των κοριτσιών 
«Θα εξασφαλίσω την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου, κυρίως πριν από σημαντικές εκδηλώσεις και  
σε βασικά στάδια διεθνών διαπραγματεύσεων για θέματα 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου.» 

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«Προτίθεμαι να εργάζομαι σε συνεννόηση με εσάς, τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τα 
κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Σκοπεύω να 
εργαστώ σε συνεργασία με όλους, χωρίς να δείχνω κανέναν 
με το δάχτυλο, για να αναδείξω αυτά τα θέματα τόσο εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εξωτερικό.»  

«Θέλω να συνεργαστώ με τον καθένα από εσάς σε επιμέρους 
τομείς.»  

Συνεργασία με άλλους Επιτρόπους  
«Ο ορισθείς Επίτροπος Σχοινάς και εγώ συμφωνούμε ότι η 
ισότητα αποτελεί ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.» 

«Τα θέματα που αναφέρατε [και που ορίζονται στην οδηγία 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής] είναι θέματα τα οποία θα συζητήσω με τον ορισθέντα 
Επίτροπο Schmit, στο πλαίσιο των οποίων μπορούμε να 
συζητήσουμε τις συνθήκες εργασίας που αναφέρατε και να 
δούμε [...] πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα για να 
προχωρήσουμε.» 

«Μάλιστα, έχω ήδη μιλήσει με τον ορισθέντα Επίτροπο 
Schmit για αυτή την πραγματικότητα [της επισφαλούς  
εργασίας των γυναικών].»  

«Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων και, για αυτό το ζήτημα, θα πρέπει  
να συνεργαστώ με τον ορισθέντα Επίτροπο Reynders.
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

THIERRY BRETON 
Ορισθείς Επίτροπος 
Εσωτερική αγορά 
 

 
 

Ο ορισθείς Επίτροπος Thierry Breton εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε 
ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, 
όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  

 Ψηφιοποιημένη οικονομία και κοινωνία· 
 Ετοιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενιαίας αγοράς για το μέλλον· και 
 Αμυντική βιομηχανία και διάστημα. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς. 
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Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία  

Ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης 
«Είναι επείγουσα ανάγκη να προετοιμάσουμε την ανάπτυξη 
του αύριο επενδύοντας σήμερα στις κρίσιμες τεχνολογίες του 
μέλλοντος. Σκέφτομαι φυσικά τα δίκτυα 5G, αλλά πρέπει  
επίσης να αρχίσετε να ετοιμάζεστε για τα δίκτυα 6G, την 
τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος και, ήδη, για την 
εποχή μετά το υπολογιστικό νέφος, την υπολογιστική αιχμής, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων, την κυβερνοασφάλεια, φυσικά, 
την αλυσίδα συστοιχιών [...]. Και όσοι με γνωρίζουν δεν θα 
νιώσουν έκπληξη όταν με ακούσουν να αναφέρομαι ακόμα 
και στις κβαντικές τεχνολογίες.» 

«Όσον αφορά την στρατηγική κυριαρχία, σε συνεργασία με τη 
Mariya Gabriel, πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο θα είναι κάτι 
σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών 
Προγραμμάτων Άμυνας, την οποία χρειαζόμαστε στην ήπειρό 
μας.» 

«Θα πρέπει να επενδύσουμε ξανά μαζικά σε βασικές  
τεχνολογίες. Αυτές θα αφορούν, προφανώς, οτιδήποτε 
άπτεται της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και της 
κυβερνοασφάλειας, καθώς, στον τομέα αυτόν, η 
κυβερνοασφάλεια θα αποτελέσει ουσιώδες ζήτημα.» 

«Πρώτον, είναι απολύτως απαραίτητο να διαφοροποιηθούν οι 
πηγές εφοδιασμού. Σας υπενθυμίζω ότι το 2017 
δημοσιεύθηκαν 27 κρίσιμες ουσίες. Μια νέα δημοσίευση 
αναμένεται το 2020 και θα τη μελετήσω πραγματικά, γιατί 
είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω καλά. Θα τη μελετήσω πολύ  
γρήγορα.» 

Τεχνητή νοημοσύνη και η νέα νομοθεσία για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες  
«Επομένως, εντός των πρώτων εκατό ημερών θα 
παρουσιάσουμε, μαζί με τη Margrethe Vestager, ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να 
συνοδεύεται από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θέσπιση 
μιας κοινής αγοράς δεδομένων.» 

«Δεν λέω ότι θα ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα εντός αυτών των 
100 ημερών. Θα δούμε τις απόψεις του σώματος, θα δούμε τι 
συμβαίνει. Θα είμαι εξαιρετικά υποστηρικτικός, αλλά δεν θα 
μιλήσω, προς το παρόν, για ρύθμιση. Πρωτίστως, θα ήθελα να 
προσπαθήσουμε να δούμε το ζήτημα αυτό μαζί, να 
αναπτύξουμε μαζί ένα όραμα, να μπορούμε να το 
μοιραστούμε μαζί σας, φυσικά. Θα έχουμε πολλές  
διαβουλεύσεις μεταξύ μας κατά τη διάρκεια αυτών των 100 
ημερών και το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει πλήρως σε αυτή 
τη διαδικασία σκέψης, γιατί εσείς εκπροσωπείτε τα 511 
εκατομμύρια των συμπολιτών μας, έχετε λόγο και είναι βέβαιο 
ότι θα τον ακούσουμε. Προφανώς, θα βασιστούμε σε 
κατευθυντήριες γραμμές, θα έλεγα, για να γνωρίζουμε τι 
μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε [...].»  

«Τα δεδομένα είναι η ζωή μου, οπότε μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι θέλω μια Ευρώπη που ελέγχει άριστα τα 
δεδομένα της, που μπορεί να τα μοιράζεται σύμφωνα με σαφή 
κριτήρια, καθώς, ιδίως σήμερα, από βιομηχανική άποψη αυτό 

θα είναι απαραίτητο για το διαδίκτυο των πραγμάτων και τη 
βιομηχανία τέταρτης γενιάς.» 

«Η τεχνητή νοημοσύνη για τη βιομηχανία είναι ένα απολύτως 
μείζον θέμα και υπερβαίνει τη βιομηχανία τέταρτης γενιάς.» 

«Σας λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε χάσει τον πόλεμο 
της τεχνητής νοημοσύνης από τους Αμερικανούς και τους 
Κινέζους. Ευελπιστώ ότι θα είμαι εκεί, με όλους όσοι θα με 
υποστηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα στις τέσσερις γωνιές της 
ηπείρου. Αυτή είναι η βαθιά πεποίθησή μου.» 

«Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να διευκρινίσω τα 
λεγόμενά μου. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να μην 
αμφισβητήσω [τον όρο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο που αφορά την περιορισμένη ευθύνη].» 

«[Η μελλοντοστραφής προσέγγιση] περιλαμβάνει επίσης μια 
εξέλιξη των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, η οποία πρέπει  
να ολοκληρωθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των 
επιχειρήσεών μας. Αυτό θα γίνει μέσω της νομοθεσίας για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο τη ρύθμιση ιδίως των μεγάλων 
ψηφιακών πλατφορμών.» 

«[...] όσον αφορά τη νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και  
μια ενδεχόμενη τροποποίηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο [...] προφανώς δεν θα εισαχθούν διατάξεις σχετικά με 
γενική επιτήρηση, δεν θα αναθεωρηθεί η αρχή της 
προέλευσης και δεν θα τροποποιηθεί η ευθύνη. Σαφώς, θα 
οριστούν οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των πλατφορμών.»  

«Θα παρουσιάσω ένα σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης  
και τον οπτικοακουστικό τομέα.» 

Ενιαία αγορά κυβερνοασφάλειας και κοινή μονάδα για 
την κυβερνοασφάλεια  
«Η διάσταση της κυβερνοασφάλειας είναι φυσικά απαραίτητη 
για να αποτρέψουμε να διαλυθεί κάποια στιγμή ο χώρος 
πληροφοριών μας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχω στην 
καρδιά μου, όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό και με 
το οποίο σκοπεύω να ασχοληθώ προσωπικά σε όλες τις 
συνιστώσες του χαρτοφυλακίου. Αφορά όλες τις 
δραστηριότητες της εσωτερικής αγοράς, από άκρο σε άκρο. 
Είναι, επομένως, ξεκάθαρα δομικό.» 

«Θα πρέπει να αναρωτιόμαστε σχετικά με το ζήτημα της 
κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων, όταν κατασκευάζουμε  
αντικείμενα [...]. Επομένως, η κυβερνοασφάλεια μέσω του 
σχεδιασμού είναι κάτι το οποίο θέλω πραγματικά να δουλέψω  
μαζί σας, καθώς είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να 
σημειώσουμε πρόοδο.» 

Ετοιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της 
ενιαίας αγοράς για το μέλλον  

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον  
της Ευρώπης  
«Για αυτόν τον σκοπό θα εργαστώ με βάση τρεις κύριες 
προτεραιότητες. Πρώτον, τον εκσυγχρονισμό της ενιαίας 
αγοράς. Μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα και το 
γνωρίζουμε αυτό. Χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα. Προφανώς  
δεν πρέπει να μειώσουμε τα όρια [...].» 
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«Εξαιρετικά κρίσιμο σε αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ότι 
εμπλέκονται όλοι οι τομείς των επιχειρήσεών μας, της 
οικονομίας —οι υπηρεσίες, στην πλειονότητά τους, η 
βιομηχανία (η βιομηχανία αποτελείται προφανώς από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 99,8 %, αλλά υπάρχουν 
επίσης πολιτιστικές βιομηχανίες και, φυσικά, η τουριστική 
βιομηχανία)— όλα επηρεάζονται από την ψηφιακή εποχή. 
Επομένως, ο ρόλος μου θα είναι να ενεργώ πραγματικά σε 
κάθε τομέα, έτσι ώστε να βοηθήσω στον μετασχηματισμό 
όλων των επιχειρήσεών μας.» 

Κυκλική οικονομία  
«Μαζί με τους συναδέλφους μου στο σώμα των Επιτρόπων, θα 
συμβάλω σε μια φιλόδοξη Πράσινη Συμφωνία για να κάνω την 
Ευρώπη την πρώτη ήπειρο που θα διαθέτει ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Σε συνεργασία με τον 
Frans Timmermans, θα δημιουργήσουμε τον βιομηχανικό 
πυλώνα της Πράσινης Συμφωνίας, μια νέα στρατηγική για την 
κυκλική οικονομία, έναν επαναπροσανατολισμό όσον αφορά 
την πολιτική δημόσιων συμβάσεων ή ακόμα και μια μετάβαση 
σε οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, γιατί πρέπει να 
κατανοήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να 
ξεφύγουμε από το σκάνδαλο “Dieselgate”.» 

«Όσον αφορά τα υπόλοιπα, η πράσινη πολιτική βρίσκεται στο 
επίκεντρο της δραστηριότητάς μου. Δήλωσα ότι θα 
επενδύσουμε μαζικά σε μεταβατικές τεχνολογίες [...] είναι ένα 
θέμα στο οποίο η Ευρώπη μπορεί, πρέπει και θα νικήσει.» 

Στρατηγική για τις ΜΜΕ και απεσταλμένος για τις ΜΜΕ 
«Ο ρόλος μου θα είναι επίσης να προστατεύσω τις ΜΜΕ, τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και να υποστηρίξω νέες μορφές  
απασχόλησης, εξασφαλίζοντας όρους θεμιτού ανταγωνισμού  
με κολοσσούς από άλλες ηπείρους και, ιδίως, εξασφαλίζοντας  
ότι ο καθένας απολαμβάνει κοινωνικά δικαιώματα.» 

«Πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να προσαρμοστούν, αλλά 
και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες τους, με κάθε τρόπο, 
έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν στην εσωτερική αγορά 
και μέσω αυτής, για παράδειγμα διευκολύνοντας την 
πρόσβαση σε ειδική χρηματοδότηση, δημόσιες συμβάσεις ή 
βοηθώντας τες να προστατεύσουν τις γνώσεις τους.» 

«[Οι πέντε συνιστώσες της στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα είναι:] 
Το πρώτο σημείο είναι η άρση των κανονιστικών και  
διοικητικών εμποδίων. Το δεύτερο σημείο είναι η βελτίωση 
της εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερημένες  
πληρωμές. Αυτή εξακολουθεί να αποτελεί την αιτία για το 
30 % σχεδόν των πτωχεύσεων ΜΜΕ. Το τρίτο σημείο είναι η 
ενεργός στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Και εδώ 
υπάρχουν εργαλεία για την αύξησή της. Το τέταρτο σημείο 
είναι η προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στις ιδιαιτερότητες 
των ΜΜΕ, μιλήσαμε ήδη για τα εμπόδια. Και, τέλος, το πέμπτο 
σημείο είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως ψηφιακώ ν 
δεξιοτήτων. Το ανέφερα και είναι πολύ σημαντικό. 
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δεν έχω αναφερθεί  
ξανά, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό: η βιωσιμότητα. 
Προφανώς, όταν μιλάμε για τα κτίρια, υπάρχουν πολλά 
θέματα, όπως είναι η μόνωση, η μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας, οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Είναι πολλές οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν. Είναι ένα θέμα 
το οποίο έχω συζητήσει ήδη με τον Επίτροπo Nicolas Schmit· 
προφανώς θα συνεργαστούμε σε αυτό το τελευταίο σημείο. 
Επαναλαμβάνω επίσης ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό του 
απεσταλμένου για τις ΜΜΕ, τον οποίο δεν έχω ορίσει ακόμα 

φυσικά, δεν έχω δει κανέναν ακόμα, είναι πολύ πρώιμο 
ζήτημα. Αυτός θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ως ο 
σύνδεσμος της Επιτροπής στο πεδίο της δράσης.» 

Καθημερινή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
«Θα εργαστώ για [...] τον εκσυγχρονισμό της ενιαίας αγοράς. 
Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να 
συγκεντρώσουμε την κρίσιμη μάζα. Προφανώς, χρειάζεται να 
χαμηλώσουμε τα όρια [...].» 

«[...] όλοι οι τομείς της οικονομίας μας [...] επηρεάζονται από 
την ψηφιακή εποχή. Επομένως, ο ρόλος μου θα είναι να 
συνδράμω στον μετασχηματισμό όλων των επιχειρήσεων.»  

«Για την ενιαία αγορά στο πλαίσιο αυτού του χαρτοφυλακίου , 
θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε είναι ένας μηχανισμός τριών 
φάσεων, ο οποίος να καλύπτει την προστασία, τον 
μετασχηματισμό και, τέλος, τον προσανατολισμό προς το 
μέλλον.» 

«Πρώτα από όλα, προστασία για την εσωτερική αγορά και  
κανόνες που την αφορούν, οι οποίοι επιτρέπουν σε 
εκατομμύρια προϊόντα να πωλούνται και να αγοράζονται  
καθημερινά, ενώ παράλληλα παρέχουν προστασία στους 
καταναλωτές. Αυτή η προστασία της εσωτερικής αγοράς  
αφορά επίσης τους ευρωπαίους εργαζομένους που μπορού ν 
να παρέχουν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων τους.»  

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης τη δέουσα εφαρμογή των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν 
να συνεχίσουν να προάγουν τη σύγκλιση και την ανάπτυξη 
όλων των χωρών της Ένωσης. Τονίζω ότι αναφέρομαι σε όλες 
τις χώρες, χωρίς να θίγεται η προστασία των εργαζομένων και  
οι συνθήκες εργασίας τους.» 

«Θα εξασφαλίσω επίσης ότι η ενιαία αγορά προστατεύει 
έναντι του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, όταν αυτός είναι 
αθέμιτος.» 

«Αφορά την προσδοκία και τη συμπλήρωση αυτού του 
μετασχηματισμού, ο οποίος αποτελεί επίσης ευκαιρία για να 
βοηθήσουμε όσους χρειάζεται να αποκτήσουν επαγγελματικά 
προσόντα ή να αποκτήσουν νέα επαγγελματικά προσόντα ή 
νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας. Η τρίτη πρόκληση, η 
κοινωνική, θα είναι εξίσου σημαντική για το χαρτοφυλάκι ό 
μου, όπως και οι άλλες δύο, η περιβαλλοντική και η ψηφιακή.»  

«Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι είμαι εναντίον κάθε νέου 
φραγμού. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Έχουμε δει περιπτώσεις 
αύξησης των εμποδίων και κάποιες χώρες δεν ακολουθού ν 
τους κανόνες. Επομένως, θα υποστηρίξω το Κοινοβούλιο στην 
προσπάθειά του να διασφαλίσει τον σεβασμό των κανόνων.» 

«Θα ήθελα να δηλώσω πολύ ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να 
ανοίξω ξανά το θέμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες [...]  
Ωστόσο, σκοπεύω να βελτιώσω την εφαρμογή της, καθώς η 
οδηγία υπάρχει και θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες.» 

«Θα πολεμήσω ενάντια σε περιφερειακούς  
προστατευτισμούς.»  

«Αποδέχομαι ευχαρίστως την υποχρέωση [να άρω τα εμπόδια 
στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών].» 
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Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού  
«Επιτρέψτε μου να σας πω επ’ αυτού ότι πρέπει να 
υποστηρίξουμε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την 
Ευρώπη. Η ενιαία αγορά θα πρέπει να διαθέτει ευνοϊκούς 
κανόνες για όλες τις εταιρείες και τονίζω όλες τις εταιρείες. 
Μικρές, μεσαίες και μεγάλες.» 

Αμυντική βιομηχανία και διάστημα  

Εποπτεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
«Προφανώς, το θέμα της άμυνας θα είναι ένα απολύτως 
σημαντικό ζήτημα, χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το 
οποίο θα ωφελήσει όλες τις ΜΜΕ και θα φροντίσω ιδιαίτερα 
για αυτό.» 

Ισχυρή και καινοτόμα διαστημική βιομηχανία 
«Θα είμαι σαφής: η διαστημική βιομηχανία είναι απολύτως 
απαραίτητη. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος 
στον κόσμο όσον αφορά το διάστημα και θα παραμείνει έτσι. 
Αυτό είναι ουσιώδες για την αυτονομία και για την 
ανεξαρτησία μας.» 

«Για να αναδειχθεί, πρέπει τελικά να επιδείξει φιλοδοξία στον 
τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πεδίο του διαστήματος. 
Η Ευρώπη πρέπει φυσικά να διαθέτει αυτόνομη πρόσβαση 
στο διάστημα, αλλά και να συνεχίσει να επενδύσει σε 
παγκοσμίου επιπέδου συστήματα, όπως το Copernicus και το 
Galileo. Προφανώς, θα εργαστώ για το ζήτημα αυτό.» 

Τουρισμός 

«Στόχος μας πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε [...] μια 
στρατηγική αλυσίδας αξίας και αλυσίδες αξίες σε όλους τους 
τομείς, [συμπεριλαμβανομένου] του τουρισμού, όπου θα 
πρέπει να συνοδεύσουμε τον μετασχηματισμό ολόκληρου  
του οικοσυστήματος ενόψει του μαζικού τουρισμού και της 
εμφάνισης νέων πλατφορμών, για να παραμείνει η Ευρώπη ο 
πρώτος παγκόσμιος προορισμός στον τουριστικό τομέα.»  

Σύγκρουση συμφερόντων και δεοντολογία 

«Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι πούλησα στην αγορά όλες τις 
μετοχές που κατείχα, πριν ακόμα έρθω ενώπιόν σας. Επίσης  
παραιτήθηκα από όλες τις θέσεις που κατείχα και λέω όλες [...]  
Επ’ αυτού, θέλω επίσης να είμαι σαφής: αυτό το ενδεχόμενο 
είναι εντελώς αδύνατο. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν αυτά 
τα ζητήματα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται 
ειδικότερα για τα άρθρα 2.6 και 4 του Κώδικα δεοντολογίας  
των Επιτρόπων. Εγώ απλώς οφείλω, όπως και όλοι οι άλλοι  
Επίτροποι, να τους τηρώ σχολαστικά και με διαφάνεια. 
Επομένως, όπως ορίζεται στον κώδικα δεοντολογίας, όσον 
αφορά οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα που συνδέεται άμεσα 
με την εταιρεία από την οποία αποχώρησα μόλις ή κάποια από 
τις θυγατρικές της, θα εξαιρούμαι αυτόματα σε συμφωνία με 
την Πρόεδρο.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

YLVA JOHANSSON 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Εσωτερικές υποθέσεις  

Η ορισθείσα Επίτροπος Ylva Johansson εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Οκτωβρίου για να 
απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο 
παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης 
καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  
 Γενική προσέγγιση 
 Κοινές ευρωπαϊκές αξίες 
 Νέο ξεκίνημα στο θέμα της μετανάστευσης και 
 Εσωτερική ασφάλεια 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62438/20190927RES62438.pdf


 IPOL EXPO | Θεματικά Τμήματα, Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης της Διακυβέρνησης 

PE 629.837 

Γενική προσέγγιση 
«Έχω δεσμευτεί για την αξιόπιστη και τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής στους τομείς που καλύπτονται από το 
χαρτοφυλάκιό μου. Στόχος μου είναι να εφαρμόσω τις αρχές 
της βελτίωσης της νομοθεσίας στην εκπόνηση μελλοντικών 
προτάσεων στο χαρτοφυλάκιό μου.» 

«[...] είναι σημαντικό για εμένα να εισαγάγω τη διάσταση του 
φύλου σε όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε.» 

Κοινές ευρωπαϊκές αξίες 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες και αυτές πρέπει να 
αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές μας. Θα υπερασπίζομαι  
και θα υποστηρίζω σθεναρά αυτές τις αρχές όχι μόνο εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο να προστατεύσουμε τις 
δημοκρατίες μας από τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό και να 
υπερασπιζόμαστε πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα.» 

«Το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και η διάσταση του 
φύλου αποτελούν προϋποθέσεις για όσα κάνουμε και πρέπει  
να υπάρχουν πάντα σε όλες τις πολιτικές που χαράζουμε και  
θα σας διαβεβαιώσω για αυτό.» 

Νέο ξεκίνημα στο θέμα της μετανάστευσης 

Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 

«Πρώτη προτεραιότητά μου [...] είναι να αναπτύξω το νέο 
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό θα είναι 
δύσκολο, αλλά [...] δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας [...]  
Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύμφωνο για 
τη μετανάστευση και το άσυλο.» 

«Πρέπει να βασιστώ στην προθυμία των κρατών μελών να 
υποδεχτούν μετανάστες που επανεγκαθίστανται. Ο αριθμός 
των επανεγκαταστάσεων στην ΕΕ έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Είμαι υπερήφανη για αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
κάνουμε και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση [...]» 

 «[...] επιτρέψτε μου να είμαι σαφής για ένα πράγμα: ο 
μηχανισμός αλληλεγγύης δεν είναι εθελοντικός στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να είναι.» 

Αναθέρμανση της μεταρρύθμισης των κανόνων για το 
άσυλο 

«[...] κάθε κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να παραλαμβάνει  
τις αιτήσεις για άσυλο που απευθύνονται σε αυτό, να τις 
επεξεργάζεται και να αποφασίζει εάν οι αιτούντες θα 
επιστρέψουν ή εάν δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της 
επιστροφής με βάση την αρχή της μη επαναπροώθησης. [...] Η 
Επιτροπή μπορεί να συνδράμει και να διευκολύνει τα κράτη 
μέλη στο ζήτημα αυτό, αλλά [...] Αυτό αποτελεί ξεχωριστό 
ζήτημα κάθε κράτους μέλους. Δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή.» 

Κάλυψη των ελλείψεων μεταξύ των κανόνων για το άσυλο 
και των κανόνων για την επιστροφή 

«Παρόλο που πρέπει να σεβόμαστε τις αξίες μας και τις 
νομικές ευθύνες μας έναντι όσων χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, πρέπει επίσης να εξασφαλίζουμε ότι όσοι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής επιστρέφουν στη 
χώρα προέλευσης. Το προηγούμενο έτος, επέστρεψε 
πραγματικά μόνο το ένα τρίτο όσων έλαβαν εντολή να 
φύγουν.» 

 «Ναι, θα επιταχύνω τις προσπάθειες για την επιστροφή. 
Πιστεύω, [...] πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι, να έχουμε  
καλύτερες διαδικασίες και να καλύψουμε τα κενά όσον αφορά 
το ποιοι είναι επιλέξιμοι να μείνουν και ποιοι πρέπει να 
επιστρέψουν.» 

 «Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνάψουμε περισσότερες  
συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα και η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στην 
επίτευξη των εν λόγω συμφωνιών. Γνωρίζω ότι, σε ορισμένες  
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη διαθέτουν δικές τους συμφωνίες 
και πιστεύω ότι χρειάζεται επίσης συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επανεισδοχής, γιατί 
το χρειαζόμαστε αυτό.» 

Έρευνα και διάσωση 

«Ένα κρίσιμο στοιχείο του νέου συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο θα είναι μια περισσότερο 
βιώσιμη, αξιόπιστη και μόνιμη προσέγγιση σε θέματα έρευνας 
και διάσωσης. Έχω σαφή αποστολή να αντικαταστήσω τις ad 
hoc λύσεις.» 

«Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ζητά εδώ και καιρό ορισμένες  
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια διευκρίνιση, όπου θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πραγματική ανθρωπιστική 
βοήθεια δεν θα πρέπει ποτέ να ποινικοποιείται. Αυτό είναι ένα 
ζήτημα το οποίο θα εξετάσω προσεκτικότερα και  
ενδεχομένως να αποτελέσει έναν τρόπο να προχωρήσουμε 
προς τα εμπρός.» 

Νόμιμες οδοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 «Θα συνεργαστώ με τα κράτη μέλη για να επιταχύνω την 
επανεγκατάσταση και να εξετάσω το ζήτημα της ανάπτυξης 
ανθρωπιστικών διόδων για την κάλυψη επειγουσών 
αναγκών.» 

«Μπορούμε να βοηθήσουμε τους μετανάστες και μέσω 
συνεργασίας, για παράδειγμα με τις αρχές του ΟΗΕ. Θεωρώ 
ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε συμφωνίες με τρίτες 
χώρες και ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του είδους των 
συμφωνιών πρέπει να είναι η ανάπτυξη νόμιμων οδών προς  
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε  
επίσης τέτοιου είδους συνεργασία με τρίτες χώρες στο ζήτημα 
της μετανάστευσης.» 

«Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό για τους οικονομικούς  
μετανάστες να βρούμε καλύτερους τρόπους νόμιμης άφιξης 
στην Ευρώπη, τόσο για επανεγκατάσταση όσο και για τους 
νόμιμους μετανάστες που έρχονται να εργαστούν στην 
Ευρώπη.» 

«Γνωρίζω την πρόταση για τις θεωρήσεις εισόδου για 
ανθρωπιστικούς λόγους. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη 
συζήτηση.» 
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Ισχυρότερη συνεργασία με χώρες προέλευσης και 
διέλευσης  

«Η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη δεν [...]  
βλάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Τα 
δικαιώματα των μεταναστών βλάπτονται και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παραβιάζονται, αλλά αυτό δεν οφείλεται στη 
συνεργασία. Επίσης, μέσω της συνεργασίας, για παράδειγμα 
με τις αρχές του ΟΗΕ, μπορούμε να βοηθήσουμε τους 
μετανάστες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε  
συμφωνίες με τρίτες χώρες [...]. Γι’ αυτόν τον λόγο 
χρειαζόμαστε επίσης τέτοιου είδους συνεργασία με τρίτες 
χώρες στο ζήτημα της μετανάστευσης.» 

Αντιμετώπιση των διακινητών και των δραστών εμπορίας 
ανθρώπων 

«Η διάσωση ζωών στη θάλασσα αποτελεί ηθική υποχρέωσή 
μας. Συνδέεται με την αύξηση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση των διακινητών και των δραστών εμπορίας  
ανθρώπων. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για να 
εξαρθρώσουμε το απάνθρωπο επιχειρηματικό μοντέλο των 
διακινητών ανθρώπων και τα εγκληματικά κυκλώματα που το 
υποστηρίζουν.» 

«Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να 
καταστρέψουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών 
ανθρώπων. Βλέπουμε ότι όσοι διακινούν ανθρώπους  
διακινούν επίσης και άλλα πράγματα. Είναι οργανωμένοι  
εγκληματίες που πραγματικά βγάζουν πολλά χρήματα από 
αυτές τις δραστηριότητες, οπότε πρέπει να καταπολεμήσουμε 
αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο.» 

«Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξήσουμε τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διακίνησης και πρέπει  
να πω ότι είμαι έτοιμη να εξετάσω νέες νομοθετικές προτάσεις 
σε αυτόν τον τομέα [...].» 

Ενισχυμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής  

«[...] για να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορά μας, είναι 
πολύ σαφές ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει ρόλο 
συνδράμοντας τα κράτη μέλη στην προστασία των 
εξωτερικών συνόρων. Γι’ αυτόν τον λόγο ενισχύουμε τόσο 
πολύ τις προσπάθειές μας για τον Frontex, για παράδειγμα. 
Αυτό γίνεται, φυσικά, για να μπορούμε να προστατεύσουμε  
καλύτερα τα εξωτερικά σύνορά μας και ο ρόλος της Επιτροπής  
και των οργανισμών είναι να το κάνουν αυτό μαζί με τα κράτη 
μέλη [...].» 

Χώρος Σένγκεν  

«[...[ η γρήγορη επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο 
Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα θα είναι 
βασικός μου στόχος.» 

«Ευελπιστώ ότι αυτό θα ανοίξει επίσης τον δρόμο για την 
περαιτέρω διεύρυνση του χώρου Σένγκεν.» 

«[...] το τελευταίο πράγμα είναι πάντα η έναρξη διαδικασιών 
επί παραβάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής, οπότε αυτό 
θα μπορούσε να συμβαίνει πάντα. Ωστόσο, πιστεύω [...] ότι 
αυτό δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. 
Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσω κάνοντας διάλογο με τις 
χώρες και θα πρέπει να προσπαθήσω να βρω τρόπους 

αντιμετώπισης του ζητήματος από άλλες απόψεις, πριν από 
την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει.» 

Εσωτερική ασφάλεια 
«[...] δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πολίτες μας που  
είναι θύματα οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας  
λέγοντας “δεν καταφέραμε να σας υπερασπιστούμε γιατί 
αυτοί χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία”. Κατανοώ ότι δεν λέτε 
αυτό, αλλά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε  
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.» 

«Πολύ συχνά, τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας είναι τα 
θύματα τέτοιων εγκλημάτων. Πιστεύω ακράδαντα ότι η 
κοινωνία πρέπει να τα προστατεύει και εγώ θα είμαι ο 
ισχυρότερος υπέρμαχός τους.» 

Πρόληψη, δίωξη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας  

«Θα επικεντρωθώ στην κάλυψη των ελλείψεων που υπάρχουν 
στην προσέγγισή μας όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια 
της ΕΕ και στο να εξασφαλίσω ότι η Ένωση μπορεί να 
εκπληρώσει την αποστολή της. Στόχος μου είναι η δημιουργία 
μιας αποτελεσματικής ένωσης ασφάλειας [...] Αυτό σημαίνει  
ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή των 
υπαρχόντων νόμων. Σημαίνει ότι πρέπει να καλυφθούν τα 
κενά στο πλαίσιο ασφάλειας που διαθέτουμε. Το οργανωμένο 
έγκλημα, τα ναρκωτικά, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική 
κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών αποτελούν 
σημαντικές προτεραιότητες για εμένα.» 

«Βλέπουμε ότι οι οργανωμένοι εγκληματίες γίνονται όλο και  
περισσότερο επαγγελματίες και αναπτύσσουν το 
επιχειρηματικό μοντέλο τους και πρέπει να ενισχύσουμε τις 
προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να είμαστε σε 
θέση να τους αντιμετωπίσουμε σωστά.» 

«Όσον αφορά τρομοκράτες που ενδεχομένως να 
επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, αυτή είναι μια 
απόφαση που πρέπει να ληφθεί από κάθε κράτος μέλος, αλλά 
η Επιτροπή μπορεί να συνδράμει στη διευκόλυνση της 
συνεργασίας, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μπορού ν 
πραγματικά να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να 
τιμωρηθούν για τις τρομοκρατικές ενέργειές τους.» 

«Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των 
αστυνομικών δυνάμεων και επίσης με την Ευρωπόλ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως απάντησα και σε μια άλλη ερώτηση 
προηγουμένως, το πιο επείγον ζήτημα πιστεύω ότι είναι το 
ζήτημα της εμπιστοσύνης.» 

Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης 

«Η καταπολέμηση κάθε μορφής ριζοσπαστικοποίησης  
βρίσκεται επίσης στην κορυφή της ατζέντας μου.» 

«[...] για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό 
πιστεύω ότι είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό και είναι ένα 
καθήκον που πρέπει να επιτελεστεί μέσω μιας ολιστικής 
προσέγγισης σε κάθε κράτος μέλος, αλλά η ΕΕ μπορεί να 
βοηθήσει και να προσφέρει επίσης τεχνογνωσία σε αυτόν τον 
τομέα και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.» 

«Θα εργαστώ ακούραστα για να εξαλείψω το περιθώριο 
σχεδιασμού, χρηματοδότησης και εκτέλεσης τρομοκρατικώ ν 
επιθέσεων.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

JANEZ LENARCIC  
Ορισθείς Επίτροπος  
Διαχείριση κρίσεων  

Ο ορισθείς Επίτροπος Janez Lenarčič εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι 
δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του 
απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων θεμάτων:  
 Ευρωπαϊκή πολιτική προστασία και ανθρωπιστική Βοήθεια 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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PE 629.837 

Ευρωπαϊκή πολιτική προστασία 
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
«Η ΕΕ πρέπει να αναβαθμίσει τις ικανότητές της για να μπορεί  
να βοηθά περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται σε 
ανάγκη γρήγορα και αποδοτικά.» 

«Ως Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και ως Ευρωπαίος 
Συντονιστής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, πρώτος μου 
στόχος θα είναι να υποστηρίζω ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποδοτικά, με 
πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών. Από αυτή την 
άποψη, θα μεγιστοποιήσω την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της αντίδρασής μας σε καταστάσεις 
κρίσης, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο το 
δυνατό περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.» 

«Σκοπεύω να ενισχύσω το Κέντρο Συντονισμού  
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορεί 
να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα ευρύ 
φάσμα καταστάσεων κρίσης.» 

Σκοπεύω να εργαστώ προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζει κρίσεις μικρής  
πιθανότητας και μεγάλων επιπτώσεων, όπως κρίσεις 
προκαλούμενες από ραδιενέργεια ή πυρηνική ενέργεια.» 

«Σκοπεύω να εργαστώ προκειμένου να εξασφαλίσω πρώτα 
ότι διαθέτουμε τον απαιτούμενο αριθμό πυροσβεστικών 
αεροσκαφών.» 

RescUE 
«Σκοπεύω να επιδιώξω σθεναρά την ενισχυμένη υλοποίηση 
του rescEU, του βελτιωμένου μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη. Χρειαζόμαστε ενισχυμένες ικανότητες για να 
αντιμετωπίζουμε δασικές πυρκαγιές, οξεία ιατρικά 
περιστατικά έκτακτης ανάγκης και χημικές, βιολογικές, 
ραδιολογικές και πυρηνικές καταστροφές.» 

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών 
«Τα πρόσφατα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των 
θανατηφόρων δασικών πυρκαγιών στην Πορτογαλία, έδειξαν 
ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε θέματα πρόληψης  
καταστροφών και ότι πρέπει να είμαστε καλύτερα 
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε καταστροφές τις οποίες 
δεν καταφέρνουμε να προλάβουμε.» 

«Υπάρχουν ήδη πράγματα τα οποία δεν μπορούμε πλέον να 
προλάβουμε, αλλά στα οποία μπορούμε τουλάχιστον να 
προσαρμοστούμε. Θα εργαστώ για αυτό. Θα μιλήσω με τον 
εκτελεστικό αντιπρόεδρο Timmermans και θα 
επιχειρηματολογήσω υπέρ της ένταξης της στρατηγικής για 
τους κινδύνους καταστροφών σε κάθε δραστηριότητα της 
Ένωσης που αφορά το κλίμα.» 

Συνεργασία με τα κράτη μέλη 
«Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική 
προστασία αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών 
μελών και ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι μόνο υποστηρικτικός. 
Ωστόσο, σκοπεύω να ανταποκριθώ σοβαρά στα καθήκοντ ά 
μου και να εργαστώ εντατικά. Σκοπεύω να συνεργαστώ με τα 
κράτη μέλη για να τα πείσω ότι αυτό είναι κάτι που  
χρειαζόμαστε, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά όσο και τα 
κράτη μέλη της, γιατί, όταν συμβεί κάτι και δεν είμαστε 
προετοιμασμένοι για αυτό, θα είναι πολύ αργά.»  

Ανθρωπιστική βοήθεια  
«Θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια και σχεδόν τρεις 
δεκαετίες πείρας σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα για να 
βοηθήσω στην ανακούφιση του πόνου και την παροχή 
αρωγής σε άτομα που πλήττονται από κρίσεις, 
επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, μια αξία στην οποία πιστεύω ιδιαίτερα.» 

Ανθρωπιστικές αρχές 
«Η ΕΕ χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού λόγω της αυστηρής  
τήρησης των βασικών ανθρωπιστικών αρχών της ανθρωπιάς, 
της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. 
Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά αυτές τις αρχές και στο 
μέλλον.» 

«Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η αρχή της αμεροληψίας, την 
οποία σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά. Σύμφωνα με αυτή 
την αρχή, η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται εκεί όπου  
χρειάζεται περισσότερο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
προσωπικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων.» 

«Οι αποφάσεις για την κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας θα 
πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τους άλλους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης —πολιτικούς, στρατιωτικούς, 
οικονομικούς, στρατηγικούς ή οποιουσδήποτε άλλους. Θα 
υπερασπιστώ αυτή την ανεξαρτησία και στο πλαίσιο των 
εξωτερικών δράσεων.» 

 «Η τήρηση αυτών των (ανθρωπιστικών) αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ανεξαρτησίας, της 
ουδετερότητας, αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα, Δεν 
έχουμε το περιθώριο να θεωρήσει κανείς, ας πούμε μία από τις 
δύο πλευρές που εμπλέκονται σε μια ένοπλη σύγκρουση, ότι 
υποστηρίζουμε την άλλη πλευρά, καθώς, σε αυτή την 
περίπτωση, θα θέταμε σε κίνδυνο την πρόσβαση του 
επηρεαζόμενου πληθυσμού σε ανθρωπιστική βοήθεια. Θα 
θέταμε σε κίνδυνο τον ίδιο τον επηρεαζόμενο πληθυσμό και, 
πάνω από όλα, θα θέταμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα. [...] αυτό αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Ανθρωπιστική βοήθεια και εξωτερική δράση της ΕΕ 
«Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αναμφίβολα μέρος της 
εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
αποτελεί ένα πολύ ειδικό μέρος της. Είναι ένα μέρος που  
διέπεται από ένα σαφές σύνολο αρχών, οι οποίες διαφέρουν 
από οτιδήποτε ορίζει τις άλλες δραστηριότητές μας στον 
τομέα της εξωτερικής δράσης. Επομένως, πρόθεσή μου είναι 
να συνεργαστώ στενά με συναδέλφους σε αυτόν τον τομέα 
της εξωτερικής συνεργασίας και, ταυτόχρονα, να 
υπερασπιστώ τον ανθρωπιστικό χώρο και τις ανθρωπιστικές 
αρχές.» 

Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
«Θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου παγκοσμίως. Στις επαφές μου με 
κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, θα προτρέπω σθεναρά 
για τη διατήρηση του ανθρωπιστικού χώρου. Είναι  
απαράδεκτο το γεγονός ότι οι φορείς παροχής ανθρωπιστικής  
βοήθειας αποτελούν ολοένα και περισσότερο στόχο και ότι 
παρεμποδίζεται τακτικά η πρόσβασή τους σε άτομα που  
έχουν ανάγκη.» 
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«Σκοπεύω να συνεργαστώ με τους οργανισμούς που έχουν 
προνομιακή πρόσβαση σε ένοπλους παράγοντες, είτε αυτοί 
είναι εθνικοί στρατοί είτε μη κρατικοί ένοπλοι παράγοντες, για 
να επιστήσω την προσοχή τους στη σημασία του σεβασμού  
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.» 

«Σκοπεύω να [...] επιμείνω ότι η εν λόγω εκπαίδευση 
(αποστολές στον τομέα της ασφάλειας) περιλαμβάνει θέματα 
όπως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θέματα φύλου.» 

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία  
«Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της ανθρωπιστικής  
βοήθειας είναι απολύτως συμπληρωματικές προς τις 
δραστηριότητες στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Δεν 
υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους. Υπάρχει περιθώριο και για τα 
δύο εργαλεία, για τους δύο μηχανισμούς, όταν 
αντιμετωπίζουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και  
όταν ασχολούμαστε με μέτρα όπως η πρόληψη και η 
ετοιμότητα.» 

Ανθεκτικότητα και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
καταστροφών 
«Σκοπεύω να εντείνω τις προσπάθειες της ΕΕ για την πρόληψη 
των καταστροφών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσω την 
ικανότητά της να προσαρμόζεται σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Δεδομένων των προβλέψεων για την κλιματική 
αλλαγή, των παρατεταμένων συγκρούσεων και της 
αυξανόμενης αστάθειας σε όλον τον κόσμο, εμείς —η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της— πρέπει να 
εργαστούμε ολοκληρωμένα.» 

Διοργανική συνεργασία  

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω κάθε πρόθεση να 
συνεργαστώ μαζί σας (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), να σας 
ενημερώνω συνεχώς και να ακούω τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς σας.»  

«Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τον Ύπατο Εκπρόσωπο / 
Αντιπρόεδρο και άλλα μέλη του σώματος των Επιτρόπων που  
είναι υπεύθυνα για τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον και η ανάπτυξη. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι 
η μείωση του κινδύνου καταστροφών θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
μας, ξεκινώντας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.» 

Διασύνδεση ανθρωπιστικής βοήθειας – ανάπτυξης – 
ειρήνης  
«Θεωρώ ότι η ανάπτυξη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο μέσω 
της λεγόμενης διασύνδεσης ανθρωπιστικής βοήθειας – 
ανάπτυξης. Θα υποστηρίξω τη συμμετοχή της συναδέλφου  
ορισθείσας Επιτρόπου Urpilainen, υπεύθυνης για τις διεθνείς 
εταιρικές σχέσεις, και των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής, 
όσο το δυνατόν συντομότερα ευθύς εξαρχής, γιατί η 
αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων αναγκών και των βασικών 
αιτιών της κατάστασης ανάγκης μπορεί να διευκολύνει επίσης 
τη μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια στη συνεργασία 
για την ανάπτυξη.»  

«Πρέπει να μεταφέρουμε τα άτομα που έχουν ανάγκη από την 
“πτέρυγα των επειγόντων” στον “θάλαμο ανάρρωσης” όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
επωφεληθούν από περισσότερο μακροπρόθεσμες, βιώσιμες 
λύσεις.» 

Συνεργασία με τοπικούς φορείς  
«Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, να 
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή συνδρομή σε όσους έχουν 
ανάγκη, δίδοντας παράλληλα προσοχή στις πιο ευάλωτες 
ομάδες, όπως στις γυναίκες και τα παιδιά.» 

«Θέλω να κάνω περισσότερα για να δώσω στους τοπικούς 
φορείς τη δύναμη να παρέχουν βοήθεια πρακτικά. Γνωρίζουν 
καλύτερα το πλαίσιο, μπορούν να εργαστούν αποδοτικότερα 
και γνωρίζουν τι λειτουργεί.» 

«Θα προάγω με συνέπεια την ένταξη και τη συμμετοχή των 
τοπικών εταίρων, τόσο σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες 
όσο και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε αυτόν τον 
τομέα και στην ένταξή τους σε εθνικούς συντονιστικούς 
μηχανισμούς, για παράδειγμα, έτσι ώστε να συμμετέχουν 
πολύ ενεργά σε ολόκληρο τον κύκλο της ανθρωπιστικής  
βοήθειας.» 

Διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ  

«Θέλω να βασιστώ στην ισχυρή υποστήριξη που απολαμβάνει  
ήδη η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τους ευρωπαίους πολίτες και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι 
κάθε ένα ευρώ που δαπανάται σε αυτόν τον τομέα δαπανάται  
δικαίως. Το σημαντικότερο κοινό μας θα πρέπει να είναι οι 
πολίτες της Ένωσης και οι δικαιούχοι. Επομένως, θα δώσω 
ιδιαίτερη προτεραιότητα στην επικοινωνία μαζί τους.» 

«Θα εγγυηθώ ότι εκταμιεύεται χρηματοδότηση σε όσους 
έχουν ανάγκη, με διαφάνεια και σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.» 

Συνεργασία με διεθνείς εταίρους 
«Βασιζόμαστε στους εταίρους μας, εταίρους που προέρχονται  
από το σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως η 
UNICEF, η UNHCR, το Παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων.» 

«Τα Ηνωμένα Έθνη και ιδίως το Γραφείο Συντονισμού  
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων θα πρέπει να έχουν τον συνολικό 
συντονιστικό ρόλο (για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
διεθνώς). Μία από τις πρώτες ενέργειές μου, εάν διοριστώ, 
είναι να έρθω σε επαφή με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.» 

Συνεργασία με ΜΚΟ 
«Οι ΜΚΟ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, ιδίως στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η συνεργασία μας με 
ΜΚΟ αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εμπειρία· είναι έμπιστοι, 
αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί εταίροι μας.» 

«Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται ποτέ ποινικές κυρώσεις σε 
ανθρωπιστικές δραστηριότητες. [...] Δεν μπορεί να ασκούνται  
διώξεις σε άτομα για τις προσπάθειές τους στο πεδίο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας.»  
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Ανθρωπιστική βοήθεια και μετανάστευση 
«Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί μέσο διαχείρισης της 
μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει άλλα μέσα σε 
αυτόν τον τομέα και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι ένα 
από αυτά.» 

«Όταν αξιολογούμε εάν υπάρχει ανάγκη παροχής  
ανθρωπιστικής βοήθειας, συνήθως εστιάζουμε σε άτομα που 
εκτοπίζονται δια της βίας, κυρίως πρόσφυγες. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα αρνηθούμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε 
μετανάστες, λόγου χάρη οικονομικούς μετανάστες. [...]  
παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια με βάση την ανάγκη και όχι 
με βάση την κατάσταση.» 

«Θα υιοθετήσω αυτή την ηθική στάση στο θέμα των 
επιστροφών. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίξουμε τις 
επιστροφές και θα προαγάγουμε επιστροφές οι οποίες είναι 
ασφαλείς, αξιοπρεπείς, βιώσιμες και —ίσως αυτό που είναι και 
το σημαντικότερο— οικειοθελείς.» 

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα 
«Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εμπλοκής του 
ιδιωτικού τομέα. Όταν το κάνουμε αυτό, ένα πράγμα θα 
πρέπει να καταστήσουμε σαφές: αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται 
εις βάρος της τήρησης των αρχών που διέπουν την 
ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο.» 

«Κανείς δεν θα πρέπει να μπορεί να αποκομίσει κέρδος, ας 
πούμε, από την ανθρωπιστική βοήθεια· αυτό δεν θα πρέπει να 
είναι δυνατό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η 
ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια ευγενής αποστολή. Δεν είναι 
μια εμπορική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει να γίνει ποτέ 
τέτοια.» 

Κλιματική αλλαγή 
«Χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα και να 
ενεργήσουμε πολύ πιο γρήγορα για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εγείρουν οι επιπτώσεις της κλιματικής  
αλλαγής που είναι ήδη αισθητές.» 

«Δεσμεύομαι να συνεργαστώ, ιδίως με τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο ΟΗΕ είναι ο θεματοφύλακας της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για το καθεστώς των προσφύγων. Θα 
συνεργαστώ με τους εταίρους μας για να ορίσουμε το 
φαινόμενο που περιγράφετε (άτομα που έχουν εκτοπιστεί 
λόγω της κλιματικής αλλαγής), καθώς ένα πράγμα είναι σαφές: 
αυτά τα άτομα χρήζουν προστασίας.» 

Γυναίκες και κορίτσια 
«Δεν μπορώ να φανταστώ ανθρωπιστική βοήθεια η οποία δεν 
αντιμετωπίζει, δεν λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τις ειδικές 
ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, ιδίως των γυναικών και των 

κοριτσιών. [...] Επομένως, κατά την παροχή ανθρωπιστικής  
βοήθειας, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουμε μέτρα σε όλα τα στάδια του ανθρωπιστικού  
έργου μας (πρόληψη, προστασία). [...] Θα πρέπει να έχουμε 
υπόψη αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και, κατά την άποψή μου, 
αυτές οι ιδιαίτερες ανάγκες περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, σε κάθε περίπτωση 
που ασχολούμαστε με θύματα σεξουαλικής και έμφυλης  
βίας.» 

Εκπαίδευση  
«Η εκπαίδευση θα είναι μία από τις προτεραιότητές μου σε 
θέματα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Παραδοσιακά, η 
ανθρωπιστική βοήθεια αφορούσε πρωτίστως φαγητό, 
στέγαση, παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης, καθώς 
και βασική υγειονομική περίθαλψη. Γνωρίζουμε όμως ότι τον 
Σεπτέμβριο τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο, δεν 
μπορούν να περιμένουν έως ότου να επιλυθεί η κατάσταση 
ανθρωπιστικής κρίσης, να υπάρχει ανάπτυξη και ούτω 
καθεξής.» 

«Δεν γίνεται διάκριση όσον αφορά την εκπαίδευση, απολύτως 
καμία διάκριση με βάση το φύλο. Καμία. Αυτή είναι μία από τις 
βασικές ευρωπαϊκές αξίες και θα επιμείνω ώστε να παρέχουμε  
εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να διαθέτουμε 
επαρκή χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτόν, γιατί δεν 
έχουμε το περιθώριο να χάσουμε γενιές παιδιών που δεν 
πηγαίνουν σχολείο διότι βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Θα πρέπει να εργαστούμε για να διευρύνουμε την 
έννοια της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.» 

Χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας 
«Θα επιμείνω στην αυστηρή υλοποίηση όλων των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ και ιδίως της συμφωνίας 
Grant Bargain.» 

«Πρέπει να προβούμε σε ενέργειες για την κάλυψη των 
αναγκών των ΜΚΟ, αλλά ταυτόχρονα να απαιτούμε τα σωστά 
μέτρα ελέγχου και διασφαλίσεις όσον αφορά την οικονομική 
διαχείριση των κεφαλαίων που αποτελούν ουσιαστικά 
χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.» 

Ένοπλες συγκρούσεις 
«Εάν διοριστώ Επίτροπος αρμόδιος για την Ανθρωπιστική 
Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, καθήκον μου θα είναι να 
επισημάνω ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με συνέπεια, 
δεν θα πρέπει να εξάγουμε όπλα όταν αυτό πρόκειται να 
επιδεινώσει μια κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης.»
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

JUTTA URPILAINEN 
Ορισθείσα Επίτροπος 
Διεθνείς εταιρικές σχέσεις 

Η ορισθείσα Επίτροπος Jutta Urpilainen εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Οκτωβρίου 2019 
για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, 
ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το 
χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von der 
Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  
 οικοδόμηση βιώσιμων εταιρικών σχέσεων. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-jutta-urpilainen_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60746/giouta-ourpilainen-finlandia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62442/20190927RES62442.pdf
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Οικοδόμηση βιώσιμων εταιρικών σχέσεων 

Ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αφρική 
«Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, πρόθεσή 
μου είναι να βασιστώ στη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την Αφρική. Σε αυτή την προσπάθεια, θα εργαστώ μαζί με τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο / Αντιπρόεδρο και άλλους συναδέλφους  
Επιτρόπους. Η εταιρική σχέση με τη γειτονική μας ήπειρο έχει 
εμβαθυνθεί οικονομικά προς όφελος τόσο των αφρικανώ ν 
όσο και των ευρωπαίων πολιτών, ενώ ο ιδιωτικός τομέας 
συμμετέχει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή 
νέων δεξιοτήτων. Θέλω να συνεχίσω αυτή την πορεία, 
εμβαθύνοντας τα αμοιβαία συμφέροντά μας και την 
ικανότητά μας να αξιοποιούμε από κοινού τις ευκαιρίες. 
Πρέπει να στρέψουμε την πλάτη μας στο παλαιό αφήγημα της 
Αφρικής ως μίας ηπείρου αστάθειας και φτώχειας. Αντίθετα, 
πρέπει να υποδεχτούμε την Αφρική με ανοιχτές αγκάλες ως 
μια νέα ήπειρο ελπίδας και ευημερίας.» 

«Θεωρώ ότι, στην εν λόγω ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
Αφρική, πρέπει να εντάξουμε τη γεωργία, το εμπόριο και  
θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι η εν 
λόγω στρατηγική μάς δίνει μια νέα ευκαιρία επίσης να 
υποστηρίξουμε τη γεωργία στην Αφρική. Επομένως, πιστεύω 
ότι είναι ένα νέο εργαλείο που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε.» 

«Όσον αφορά τον ρόλο της Αφρικής, διαβλέπω ότι το μέλλον 
της Αφρικής είναι το μέλλον της Ευρώπης. Αυτές οι δύο 
ήπειροι συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε, φυσικά και θα ήθελα 
να αλλάξω τη ρητορική, [...]. Στην Αφρική ζουν 1,2 
δισεκατομμύρια άνθρωποι και πάνω από το ένα ήμισυ εξ 
αυτών είναι κάτω των 25 ετών. Επομένως, είναι μια ήπειρος 
ευκαιριών και, φυσικά, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη 
θετική ρητορική.» 

«[...] προσωπική μου άποψη είναι ότι μια στρατηγική για την 
Αφρική —μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αφρική— 
είναι ένα εργαλείο για να γίνει αυτό. Ένα εργαλείο για μια 
εταιρική σχέση με την Αφρική, αλλά και για την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να είναι μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική, έτσι ώστε οι διάφοροι τομείς 
πολιτικής να αποτελούν μέρος της εν λόγω προσέγγισης . 
Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι τομείς του εμπορίου, της 
γεωργίας, του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Αυτό είναι 
κάτι που ξεκινώ να προετοιμάζω μαζί με τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο / Αντιπρόεδρο Borrell, αλλά θέλω να τονίσω τη 
σημασία της δέσμευσης του σώματος της Επιτροπής  
συνολικά. Δεν μπορεί να είναι δική μου διαδικασία· δεν μπορεί  
να είναι δική μας διαδικασία. Πρέπει να είναι διαδικασία 
ολόκληρης της Επιτροπής εν σώματι.» 

 «Προσωπικά θεωρώ [...] ότι η διαφάνεια είναι μια πολύ  
σημαντική αξία. Επιπλέον, κατανοώ ότι, εάν σκεπτόμαστε ποιο 
θα είναι το μέλλον του Καταπιστευματικού Ταμείου για την 
Αφρική ή που θα είναι το μέλλον γενικά διαφορετικών ειδών 

καταπιστευματικών ταμείων, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο.» 

Συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού 
«Προτεραιότητά μου θα είναι επίσης η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη 
συμφωνία του Κοτονού. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μια 
σύγχρονη, στρατηγική και σημαίνουσα συμμαχία μεταξύ της 
ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού στη διεθνή σκηνή —μια συμμαχία η οποία να 
εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντά μας και όλους τους λαούς 
μας. Και επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω σήμερα ότι δεν 
θα αποποιηθώ τη δέσμευσή μου για την κατάλληλη 
κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της μελλοντικής εταιρικής 
σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί τη δύναμή της από όλα τα 
θεσμικά όργανά της. Επομένως, θέλω να τονίσω τη δέσμευσή 
μου για συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα για την 
επίτευξη του ίδιου στόχου. Θα εδραιώσουμε την ηγετική θέση 
της ΕΕ παγκοσμίως στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και  
της υποστήριξης της ανάπτυξης. Ως βουλευτής, πιστεύω 
πραγματικά στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και θα κάνω  
ό,τι μπορώ για να καταστήσω την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχυρότερη και  
βαθύτερη από ποτέ.» 

«Επίσης, θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική διάσταση πρέπει να 
είναι παρούσα στη μελλοντική συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. 
Πρέπει να είναι μέρος της εν λόγω συνεργασίας. [...]. Πιστεύω 
ότι το σημαντικότερο για εμένα να είναι φροντίσω, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, για την παρουσία της κοινοβουλευτικής  
διάστασης. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συζητήσουμε, εάν 
αρχίσω να εργάζομαι ως Επίτροπος στις αρχές Νοεμβρίου. Θα 
είναι μία από τις προτεραιότητές μου. Σκοπεύω να 
συμμετάσχω στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση τον Νοέμβριο 
στη Ρουάντα.» 

Ολοκληρωμένη εταιρική σχέση με χώρες προέλευσης και 
διέλευσης μεταναστών  
«[...] περίπου το 85 % των μεταναστών ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, πιστεύω ότι μέσω της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη μπορούμε να υποστηρίξουμε  
επίσης αυτές τις χώρες, τις χώρες προέλευσης, αλλά και τις 
χώρες διέλευσης.» 

«Πρέπει να σεβαστούμε το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ πολύ ξεκάθαρο κατά τη γνώμη 
μου και αναλαμβάνω ισχυρή δέσμευση για την υιοθέτηση 
αυτής της προσέγγισης ως ορισθείσα Επίτροπος.» 

«Δεν πιστεύω πραγματικά ότι μόνο οι προϋποθέσεις θα 
μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της μεταναστευτικής 
κρίσης ή το θέμα της μετανάστευσης γενικά [...]. Επομένως, 
από αυτή την άποψη, όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει μία μεταναστευτική 
πολιτική και, φυσικά, το σώμα των Επιτρόπων στο σύνολό του 
εκπροσωπεί αυτή την πολιτική. Η συνεργασία για την 
ανάπτυξη και η αναπτυξιακή βοήθεια αποτελούν ένα μέρος  
αυτής της δέσμης μέτρων, αλλά δεν μπορούν να είναι το μόνο 
εργαλείο. Άρα, για εμένα, αυτό είναι πολύ σαφές.» 
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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  
«Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων 
εργάζεται για την επίτευξη των ΣΒΑ στον κόσμο. Φιλοδοξία 
μου είναι να εξαλείψω τη φτώχεια μέσω της διεθνούς 
συνεργασίας και της υποστήριξης της ανάπτυξης. Η συνολική 
ευθύνη μας ορίζεται στις Συνθήκες και στις αξίες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
τις οποίες έχουμε ενστερνιστεί. Φιλοδοξία μου είναι να 
επιτύχω τους στόχους με στρατηγικό και αποτελεσματικό 
τρόπο, διασφαλίζοντας ότι αυτοί εξελίσσονται με βάση τα νέα 
παγκόσμια δεδομένα.» 

«Το 2015, όταν η παγκόσμια κοινότητα πέρασε από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, εγκατέλειψε το μοντέλο “Βορρά-Νότου” , 
“δωρητή-λήπτη”, “αναπτυγμένου-αναπτυσσόμενου κόσμου” . 
Αντ’ αυτού, η παγκόσμια κοινότητα δημιούργησε ένα 
καθολικό, φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο στρατηγικής το 
οποίο συμφωνήθηκε από όλους και για όλους. Ως Επίτροπος, 
θα διασφαλίσω ότι η ΕΕ είναι αξιόπιστος και σταθερός 
σύμμαχος για τις χώρες εταίρους, στην πορεία τους για την 
επίτευξη των ΣΒΑ.» 

Η πολιτική συνοχή είναι σημαντική και [...] πρέπει να 
βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή σε οτιδήποτε κάνουμε.»  
«[...] χωρίς πολιτική συνοχή, δεν είμαστε σε θέση να 
επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, [...]  
θεωρώ ότι η Ατζέντα του 2030 είναι ένα είδος πυξίδας. Είναι  
ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα πρέπει να βλέπουμε και να 
αναλύουμε το σύνολο του έργου πολιτικής που επιτελούμε σε 
διαφορετικά πολιτικά φάσματα. Φυσικά, δεν μπορούμε να το 
κάνουμε αυτό απλώς μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων: τα κράτη μέλη πρέπει να είναι μέρος αυτής της 
διαδικασίας. Και, [...] κοινό σχεδιασμό, κοινό προγραμματισμό 
και στη συνέχεια, επίσης, κοινή παρακολούθηση, έτσι ώστε να 
είμαστε σε θέση να βλέπουμε τα αποτελέσματα και τα 
επιτεύγματα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε. [...] Εάν δεν υπάρχει πολιτική συνοχή, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των 
εξωτερικών σχέσεων, δεν είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι το κλειδί. [...]» 

«Θα ασχοληθώ πρωτίστως με τους ΣΒΑ, την καταπολέμηση 
της ανισότητας και την εξάλειψη της φτώχειας.» «[...]  
προσωπική μου δέσμευση θα είναι να καταπολεμήσω τις 
ανισότητες, καθώς πιστεύω ότι αυτό αποτελεί τεράστια 
πρόκληση, όχι μόνο για τις χώρες μέσου εισοδήματος, αλλά 
επίσης και σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης. Επομένως, θα κινηθώ με βάση αυτές τις αρχές, ότι 
μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες με διάφορα 
είδη εργαλείων.» 

 «[...] εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης έως το 2030, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητο αυτό. 
Διαφορετικά, δεν θα τους επιτύχουμε. Έχουν υπάρξει ήδη 
ενέργειες μέσω της πρωτοβουλίας συμμαχίας που ανέλαβε ο 
Πρόεδρος Juncker. Θεωρώ ότι έχουν υπάρξει αρκετά καλά 
αποτελέσματα. Αλλά, τα επόμενα χρόνια, πρέπει να 
εξασφαλίσουμε περισσότερες επενδύσεις στην Αφρική και, 
φυσικά, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να είναι μέρος της εν 
λόγω προσέγγισης. [...] Επομένως, κατανοούμε όλοι ότι, ακόμα 
και εάν είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τους δημόσιους  
πόρους για τη συνεργασία για την ανάπτυξη, δεν θα 
επιβιώσουμε. Άρα, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά φυσικά χρειάζεται  
επίσης να έχουμε κανονισμούς και κανόνες.» 

Ισότητα των φύλων και ενίσχυση του ρόλου των 
γυναικών και των κοριτσιών 
«[...] επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω σήμερα ότι 
δεσμεύομαι πραγματικά να δώσω προτεραιότητα στην 
ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά 
μας.» 

«Είναι ξεκάθαρο για εμένα ότι η σεξουαλική και  
αναπαραγωγική υγεία θα αποτελεί κεντρικό σημείο του έργου  
μας για την ισότητα των φύλων. [...] Πιστεύω ότι η 
πρωτοβουλία Spotlight είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και  
δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω αυτό το έργο και στο μέλλον. 
Θεωρώ επίσης ότι, σε θέματα ισότητας και ισοτιμίας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, χρειαζόμαστε ισχυρές εταιρικές σχέσεις 
ανά τον κόσμο. Η πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες είναι 
[...] φυσικά κάτι που θα ήθελα να βελτιώσω και να ενισχύσω 
[...], καθώς πιστεύω ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε 
υγειονομικές υπηρεσίες αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους 
μας και θα πρέπει να αποτελεί βασικό δικαίωμα και σε χώρες 
εταίρους μας.» 

«Μπορώ να σας υποσχεθώ, εδώ, ενώπιον του Κοινοβουλίου, 
ότι θα εκπονήσουμε ένα 3ο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου. 
Αυτό είναι κάτι που θα προτείνω και δεσμεύομαι να 
εκπονήσω, επομένως, πιστεύω ότι είναι ένα εργαλείο μέσω 
του οποίου μπορούμε να παρέχουμε και να προάγουμε την 
ισότητα των φύλων.» 

«Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
εμένα, επομένως φυσικά και θα προσπαθήσω να αναζητήσω  
περισσότερους πόρους και για αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ  
πλήρως μαζί σας ότι χρειάζεται να ενσωματώσουμε τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές μας. Πρέπει 
να θυμόμαστε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί μέρος των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όλοι μας έχουμε δεσμευτεί για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, επομένως, και από αυτή την 
οπτική, πιστεύω ότι, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες διαβίωσης και τη συμμετοχή των γυναικών στην 
πολιτική ζωή ή οποιουδήποτε άλλου είδους συμμετοχή, 
πρέπει να έχουμε μια τέτοιου είδους ολιστική προσέγγιση και  
είμαι έτοιμη να εργαστώ για αυτό.» 

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο 
«Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ενδεχομένως  
οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας και πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο του έργου που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Είναι προς το συμφέρον 
όλων η συμμετοχή τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βαθμό στη χάραξη πολιτικής και στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του προγράμματός μας. Χρειαζόμαστε πολιτικές 
για τον πλανήτη μας, για την ανθρωπότητα. Οι πολίτες της 
Ένωσης περιμένουν από εμάς να δράσουμε. Η νεολαία ζητά 
περισσότερα. Τα παιδιά μας αξίζουν να κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε. Σε συνεργασία με εσάς, θέλω να οικοδομήσω  
εμπιστοσύνη —εμπιστοσύνη ότι οι εταίροι μας βλέπουν μια 
ισχυρή ΕΕ η οποία επιτυγχάνει τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης και καταπολεμά τη φτώχεια. Εμπιστοσύνη ότι οι 
πολίτες μας κατανοούν τους λόγους και τα αποτελέσματα του 
έργου μας στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας. 
Εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών και των θεσμικών οργάνων, 
καθώς μόνο όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε έναν κόσμο με 
μεγαλύτερη ισότητα.» 
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«[...] πρέπει να συνεργαστούμε με διεθνείς οργανισμούς, την 
κοινωνία των πολιτών, εθνικές κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. 
Γιατί μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελέσματα.» 

«[...] η κοινωνία των πολιτών και οι ΜΚΟ επιτελούν εξαιρετικό 
έργο σε πολλές πολύ δύσκολες και ασταθείς χώρες και  
περιοχές. Επομένως, φυσικά και είμαι πρόθυμη να 
συνεργαστώ μαζί τους και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
και, επίσης, να μάθω περισσότερα από την πείρα των μικρών 
και μεγάλων κρατών μελών μας.»  

Συντονισμός μιας ταχείας συμφωνίας σχετικά με τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας για την περίοδο μετά το 2020  
«Σκοπεύω να συνεργαστώ μαζί σας και με άλλους για τον 
συντονισμό μιας συμφωνίας σχετικά με τον Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.» 

«Έχω δεσμευτεί ιδιαίτερα για τη βελτίωση της διαφάνειάς 
μας.» 

«[...] θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να καταλήξουμε σε μια 
κοινή συνεννόηση με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
αλλά πρέπει πρώτα να προετοιμάσουμε και να 
ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, καθώς 
φυσικά ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας θα είναι μέρος του ΠΔΠ.» 

«Οπωσδήποτε επιθυμώ να κάνω ό,τι μπορώ για να αυξήσω 
τους χρηματοδοτικούς πόρους για τις λιγότερο αναπτυγμένες  
χώρες του κόσμου. Έχουμε θέσει τον στόχο του 0,15 ή 0,2 %, 
αλλά δυστυχώς δεν τον έχουμε επιτύχει και πρέπει να 
συνεργαστούμε για αυτό στο μέλλον.» 

«Θα δεσμευτώ ότι θα χρησιμοποιήσω τη βοήθειά μας και για 
τη μόχλευση περισσότερων εγχώριων εσόδων και  
περισσότερων κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.» 

«Θα συνεχίσω να καθοδηγώ τη συνεργασία με τα κράτη μέλη 
για κοινές αναλύσεις, κοινό προγραμματισμό και κοινή 
υλοποίηση, καθώς και για την επίτευξη του στόχου επίσημης  
αναπτυξιακής βοήθειας της τάξης του 0,7 % του ακαθάριστου  
εθνικού εισοδήματος.» 

«Πιστεύω προσωπικά ότι θα πρέπει να εντάξουμε σε αυτή τη 
συζήτηση σχετικά με τον στόχο του 0,7 % τους υπουργούς  
οικονομικών και τους επικεφαλής κρατών και είμαι έτοιμη να 
το κάνω αυτό.» 

«Είμαι έτοιμη να δεσμευτώ για τη χρήση, μέσω του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, 
του 20 % της χρηματοδότησής μας για την ανθρώπινη 
ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Με αφορά η 
ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς το θέμα δεν είναι μόνο η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά και η ποιότητα της 
εκπαίδευσης [...]. Κατά την άποψή μου, είναι ξεκάθαρο ότι η 
εκπαίδευση είναι σημαντική για τη μείωση της φτώχειας και, 
επομένως, αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα για εμένα.» 

 «Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ήδη πάνω  
από το 20 % της χρηματοδότησής της για την ανάπτυξη σε 
δράσεις που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά 
συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι χρειάζεται να κάνουμε  
περισσότερα.» «Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει  
τους ωκεανούς και ότι το ποσό για την ανάπτυξη ανέρχεται  
περίπου σε 720 εκατ. ευρώ —επομένως, είναι μεγάλο ποσό— 
αλλά σίγουρα αυτό είναι κάτι που θα υποστηρίξω στο μέλλον.»  
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της  

KADRI SIMSON 
Ορισθείσα Επίτροπος  
Ενέργεια 

Η ορισθείσα Επίτροπος Kadri Simson εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 2019 για 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE). Κατά 
τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι 
δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της 
απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής 
θεμάτων:  
 ασφαλής και αειφόρος ενέργεια· και 
 ενίσχυση του ρόλου λαών και περιοχών. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
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Ασφαλής και αειφόρος ενέργεια 
Νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 «Η ενεργειακή απόδοση εξακολουθεί να αποτελεί 
προτεραιότητα. Η αρχή “προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση” θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ευρέως. Η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η 
επιτάχυνση του ρυθμού των ανακαινίσεων μπορούν να 
φέρουν τα πάνω κάτω. Τα εμπόδια είναι πολύ γνωστά, αλλά 
μπορούμε να αναζητήσουμε νέες λύσεις, ιδίως στη 
χρηματοδότηση. Παραδείγματα προς μίμηση στον τομέα της 
τοπικής και κοινωνικής στέγασης μπορούν να βρεθούν σε 
πολλές χώρες μέλη.» 

«Είμαι πεπεισμένη ότι μια πραγματική εσωτερική αγορά έχει 
σημαντικά οφέλη και είναι απαραίτητη για την προώθηση της 
ανανεώσιμης ανάπτυξης.» 

«[...] πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να εντάξουμε 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: πρέπει να επενδύσουμε 
στην έρευνα και την καινοτομία για την εξεύρεση τρόπων 
αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.» 

Για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των καθαρών μορφών 
ενέργειας  
«Οι χιλιάδες άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους στην 
Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο μάς υπενθυμίζουν συνεχώς ότι 
τίποτα δεν είναι πιο επείγον από τη δράση για το κλίμα και την 
ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα που προβληματίζε ι  
περισσότερο τους πολίτες της Ένωσης. Για αυτό τον λόγο, η 
εκλεγείσα Πρόεδρος έχει προσδιορίσει την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ως εμβληματική προτεραιότητα της 
Επιτροπής της. Η ενεργειακή πολιτική θα είναι ουσιώδης για 
την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας. Γνωρίζω από 
προσωπική πείρα —ήμουν υπουργός Οικονομίας και  
Υποδομών, υπεύθυνη επίσης για την ενέργεια— πόσο 
δύσκολο είναι να εργαστεί κανείς σε αυτόν τον τομέα. 
Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το έργο που με περιμένει και  
πόσο τεράστια ευθύνη συνεπάγεται.» 

«Ενστερνίζομαι την αποστολή να καταστεί η Ευρώπη μια 
ήπειρος που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα έως το 2050.» 

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η Επιτροπή θα είναι 
εξαιρετικά αφοσιωμένη στην επίτευξη των στόχων μας για το 
κλίμα, όχι μόνο στο δικό μου επίπεδο, ως Επιτρόπου  
Ενέργειας· αυτό αποτελεί επίσης δέσμευση της εκλεγείσας  
Προέδρου. Αυτό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. 
Αποτελεί βασική ευθύνη του Αντιπροέδρου Frans 
Timmermans, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Πράσινη 
Συμφωνία.» 

«Θα υπάρχει νομοθεσία για το κλίμα και ένα σαφές σχέδιο 
δράσης, αλλά ευθύνη μου ως Επιτρόπου Ενέργειας είναι 
επίσης να εξασφαλίσω ότι, κατά την εκπλήρωση όλων αυτών 
των στόχων, θα παραμείνουμε σε τέτοια θέση ώστε να έχουμε  
καλή ενεργειακή ασφάλεια, οι πελάτες μας να έχουν στη 
διάθεσή τους προσιτές τιμές και η βιομηχανία μας να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου.» 

Περιφερειακή συνεργασία 
«Εάν διοριστώ Επίτροπος, σκοπεύω να κινητοποιήσω την 
ενεργειακή πολιτική για την επίτευξη του στόχου μηδενικής  
επιβάρυνσης του κλίματος, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 

μιας ολοκληρωμένης, διασυνδεδεμένης και λειτουργικής  
ενιαίας αγοράς.»  

«Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χρειαζόμαστε ένα 
σύστημα ισχύος που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βελτιωμένη αποθήκευση της 
ενέργειας και αυξημένη διασυνδεσιμότητα. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο διασυνοριακό 
εμπόριο και εμπόδια που πρέπει να εξαλειφθούν. Πρέπει να 
διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων διασυνδεσιμότητας 
και τη διάθεση στην αγορά του 70 % της ικανότητας 
μεταφοράς των γραμμών διασύνδεσης. Θα προσπαθήσω να 
ενισχύσω την περιφερειακή συνεργασία, ιδίως τις υπάρχουσες  
τέσσερις ομάδες υψηλού επιπέδου και να βελτιώσω τη 
συνέργεια στη λειτουργία τους.» 

Υγροποιημένο φυσικό αέριο 
«Μιλώντας για το αέριο, πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη ότι 
είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις πηγές.»  

«Υπάρχει πράγματι μια παράγραφος στην επιστολή ανάθεσης  
καθηκόντων μου σχετικά με την προώθηση του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και θεωρώ ότι η 
προμήθεια φυσικού αερίου από διαφοροποιημένες πηγές και  
σε διαφορετικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν 
τρόπο διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειάς μας.» 

Οδηγία φορολόγησης της ενέργειας 
«Όσον αφορά την φορολόγηση της ενέργειας, αυτή 
αναφέρεται επίσης στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων μου, 
και θα συνεργαστώ στενά με τον ορισθέντα Επίτροπο 
Gentiloni στο ζήτημα αυτό. Είναι αλήθεια ότι η οδηγία 
φορολόγησης της ενέργειας, η οποία είναι ήδη 15 ετών, δεν 
μας βοηθά να επιτύχουμε τους στόχους μας για την ενέργεια 
και το κλίμα. Ειδικότερα, πιστεύω ότι δυσκολίες προκαλεί το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να επιτρέπει κάποιες φορολογικές  
απαλλαγές για τα ορυκτά καύσιμα και αυτό καθιστά δύσκολο 
τον ανταγωνισμό μεταξύ ορυκτών καυσίμων και  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.» 

Ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών 
διασφαλίσεων 
«Η πυρηνική ασφάλεια θα αποτελέσει μέρος του ενεργειακού 
μείγματος, το οποίο αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος. 

Επομένως, γνωρίζω ότι επί του παρόντος έχουμε χώρες που  
καταργούν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια, ενώ άλλα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να κατασκευάσουν νέες εγκαταστάσεις για 
να αντικαταστήσουν μονάδες παραγωγής ενέργειας με τη 
χρήση άνθρακα, οι οποίες τίθενται σταδιακά εκτός 
λειτουργίας —για παράδειγμα, η Φινλανδία μόλις έθεσε σε 
λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής ενεργείας στο 
Olkiluoto.» 

«Επομένως, το κάθε επιμέρους κράτος μέλος αποφασίζει πώς 
θα χρησιμοποιήσει το ενεργειακό μείγμα του και από ποιες 
πηγές θα αποτελείται. Σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτρικής  
ενέργειας είναι ασφαλείς, ότι η διαχείριση των αποβλήτων 
πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον —και  
όχι μόνο εντός [της] Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις 
περιοχές άμεσης γειτονίας μας.» 
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«Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τους νέους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας που  
κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες; Μπορούμε να παράσχουμε  
συνδρομή, έτσι ώστε η κατασκευή και η συντήρηση να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα 
ασφάλειας. Μπορούμε να παράσχουμε επίσης οικονομική 
βοήθεια στις εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες. έτσι ώστε να 
εκτελούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες και, φυσικά, να 
επιμείνουμε ώστε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα 
αποτελέσματα των δοκιμών τους.» 

Ενίσχυση του ρόλου λαών και περιοχών 
Οι καταναλωτές στο επίκεντρο του ενεργειακού μας 
συστήματος 
«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την ανοικτή και  
ανταγωνιστική αγορά: εάν υπάρχουν περισσότεροι πάροχοι, 
τότε οι τιμές θα είναι περισσότερο προσιτές για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Και εάν οι αγορές μας είναι 
διασυνδεδεμένες —που δεν είναι ακόμα· εξακολουθούν να 
λείπουν συνδέσεις και να υπάρχουν εμπόδια— είναι 
ευκολότερη η παροχή ανανεώσιμης ενέργειας για 
μεγαλύτερες αγορές. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος της δέσμης  
μέτρων για την πράσινη ενέργεια: οι καταναλωτές να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς και οι τιμές 
να παραμείνουν προσιτές.» 

«Από τη θέση της υπεύθυνης για την ενέργεια, θα πρέπει να 
εξασφαλίσω ότι, παράλληλα με τους φιλόδοξους στόχους για 
το κλίμα, διασφαλίζουμε οικονομική και ανταγωνιστική 
ενέργεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας. Για 
τον σκοπό αυτό πρέπει να επενδύσουμε στα ενεργειακά 
δίκτυά μας και, ταυτόχρονα, να χρησιμοποιήσουμε το 
υπάρχον πλαίσιο.»  

«[...] θα παρακολουθώ τις τιμές και το κόστος της ενέργειας για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τον 
αντίκτυπο που έχει η μετάβαση λόγω της κλιματικής αλλαγής  
σε βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας.» 

«Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε ότι οι καταναλωτές  
μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη μετάβαση και πρέπει  
να αξιοποιήσουμε επίσης όλες τις τελευταίες καινοτομίες. 
Επομένως, αυτό μπορεί να αποτελέσει επίσης μέρος της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την καινοτομία —όπως τα 
ηλιακά κεραμίδια που παρέχουν μόνωση και, ταυτόχρονα, 
ανανεώσιμη ενέργεια.» 

«Επομένως, οι καταναλωτές ενέργειας θα βρίσκονται στο 
επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής μας. Αποστολή μου είναι 
να παρέχω οικονομικά προσιτή ενέργεια μέσω 
διαφοροποίησης των πηγών μας, μέσω εκπόνησης πολιτικών 
που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια όλων των ενεργειακών 
δικτύων, των διαχειριστών συστημάτων διανομής και των 
παρόχων, μέσω επενδύσεων που θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση των δικτύων μας και μέσω δημιουργίας των 
συνδέσεων και διασυνδέσεων που λείπουν.» 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
«Πράγματι, θα υποστηρίξω ιδιαίτερα το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι καμία περιοχή 
και καμία χώρα δεν θα μείνει πίσω κατά τη μετάβασή μας προς  
ένα ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα.» 

«Η εκλεγείσα Πρόεδρος έχει δεσμευτεί για τη σύσταση ενός 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη περιοχών και  
νησιών υψηλής έντασης άνθρακα που επηρεάζονται από τη 
μετάβαση. [...] Θεωρώ ότι αυτό το Ταμείο είναι ένα μέσο που  
επιτρέπει σε περιοχές να αναπτυχθούν και να 
χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα έργα, τα οποία μπορούν να 
μεταμορφώσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας.» 

«Μπορούμε να βασιστούμε στην υφιστάμενη πρωτοβουλία 
Coal Regions in Transition (Περιφέρειες άνθρακα σε 
μετάβαση) για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του Ταμείου. 
Κατά την άποψή μου, για να υπάρξει δικαιοσύνη θα πρέπει να 
ανανεωθεί επίσης η προσπάθεια για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας.»  

 «[...] θεωρώ ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα βασιστεί στο 
σχέδιο για τις περιφέρειες που βασίζονται στον άνθρακα και  
βρίσκονται στο στάδιο μετάβασης και θα βοηθήσει επίσης 
μικρά νησιά που δεν διαθέτουν συνδέσεις με την ηπειρωτική 
χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε περιοχή θα μπορέσει να 
προετοιμαστεί καλύτερα για τη μετάβαση από τα ορυκτά 
καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ακριβές ποσό 
αυτού του ταμείου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης , 
αλλά δεδομένου ότι θα αποτελεί μέρος [του] επόμενου ΠΔΠ, 
είναι μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει θέμα συζήτησης τις 
πρώτες εβδομάδες της θητείας της επόμενης Επιτροπής. 
Επομένως, προβλέπω ότι, έως το τέλος Νοεμβρίου, θα 
υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες απαντήσεις. Ωστόσο, θα κάνω  
ό,τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι το ποσό θα είναι 
αρκετά υψηλό ώστε να υποστηριχθεί η προετοιμασία των εν 
λόγω περιοχών για τη μετάβαση.» 

Παρατηρητήριο Ενεργειακής Πενίας 
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το 8 % του ευρωπαϊκού  
πληθυσμού —δηλαδή 50 εκατομμύρια άνθρωποι— δεν 
μπορούν να θερμάνουν κατάλληλα τα σπίτια τους και ότι 
πολλοί περισσότεροι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματ α 
με την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειάς τους. 

Θέλω να χρησιμοποιήσω το Παρατηρητήριο Ενεργειακής  
Πενίας και να εφαρμόσω γρήγορα τις νομοθετικές διατάξεις 
για την ενεργειακή φτώχεια. Σκοπεύω να συνεργαστώ  
περισσότερο με τα κράτη μέλη και το Σύμφωνο των 
δημάρχων. Η έκθεση της Theresa Griffin που παρουσιάστηκε  
πέρσι έθεσε τα θεμέλια αυτής της διαδικασίας.» 

«Ναι, συμφωνώ ότι η ενέργεια παρέχει κοινωνική ένταξη και  
γι’ αυτόν τον λόγο αποτελεί μια πολύ απαραίτητη υπηρεσία. 
Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, δεν μιλάμε  
για την ενέργεια ως αγαθό, αυτό καθ’ αυτό, μιλάμε επίσης για 
φόρους, τέλη, τιμολόγηση δικτύου και θα πρέπει να δώσουμε 
προσοχή σε όλα αυτά. Ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε  
συγκεκριμένα για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
πληρωμή των εξόδων θέρμανσης. Μπορούμε να παρέχουμε  
αποδοτικότερους τρόπους θέρμανσης. Αυτό δεν είναι κάτι 
που μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού αύριο, αλλά 
υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες οι οποίες θα μειώσουν το 
κόστος θέρμανσης και, φυσικά, και σε αυτό παίζει σημαντικό 
ρόλο η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος.» 
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Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση του  

VIRGINIJUS SINKEVICIUS 
Ορισθείς Επίτροπος 
Περιβάλλον, Ωκεανοί και Αλιεία 

Ο ορισθείς Επίτροπος Virginijus Sinkevičius εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 
2019 για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και της Επιτροπής Αλιείας (PECH). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες 
δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως 
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων θεμάτων:  
 διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης· και 
 ευημερούσα και βιώσιμη αλιεία και ακμάζουσα μπλε οικονομία. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Τα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. Ο ορισθείς Επίτροπος είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές 
ερωτήσεις πριν από την ακρόαση στις οποίες απάντησε γραπτώς.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-virginijus-sinkevicius_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63404/20191004RES63404.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190910STO60749/virgkinious-sinkevitsious-lithouania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62446/20190927RES62446.pdf
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Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης 
Εκπόνηση της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 
για το 2030 
«Η αποστολή ανάθεσης των καθηκόντων μου προβλέπει  
σαφώς την εκπόνηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα. Είναι σημαντικό ότι, σε συνεργασία με τον 
Frans Timmermans, θα διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική αυτή 
περιλαμβάνεται πραγματικά στη νομοθεσία για τη γεωργία, 
την ενέργεια, τις μεταφορές και ούτω καθεξής, βασικά σε 
οτιδήποτε προκαλεί σήμερα προβλήματα και οδηγεί στην 
έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών.» 
«[...] θα θέσουμε σίγουρα στόχους για το 2030 και αυτοί θα 
είναι φιλόδοξοι, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. [...] Θα 
πρέπει να μετρούνται και να παρακολουθούνται. Είναι  
σημαντικό να υπάρχει μηχανισμός επανεξέτασης.» 

«[...] οι στόχοι για τις προστατευόμενες περιοχές μπορούν να 
αυξηθούν. Για τους ωκεανούς και τις θαλάσσιες λεκάνες, 
μπορούν να αυξηθούν για παράδειγμα στο 30 %. Ωστόσο, 
πιστεύω ότι σίγουρα θα επιδείξω ευελιξία όσον αφορά τους 
στόχους βιοποικιλότητας για το 2030 και θα είμαι πρόθυμος  
να τους συζητήσω επίσης και με την επιτροπή.» 
«[...] είναι εξαιρετικά σημαντικό, μιλώντας για τις μείζονες, 
καθώς πρόκειται για αλλαγή χρήσης της γης και της θάλασσας . 
[...] Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και [...] ότι 
θα χρειαστεί χρηματοδότηση, ιδίως για την αναδημιουργί α 
ειδών, τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και την 
κατάλληλη προστασία.» 

«Σίγουρα θα υποστηρίξω την ανάγκη αύξησης του 
προϋπολογισμού [...] οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς.» 
«Θα πρέπει να ελέγξουμε και να δούμε εάν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που τους έχουμε παράσχει [για 
την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικότοπους].» 
«[...] πρέπει να επαναξιολογήσουμε το αποτύπωμά μας [όσον 
αφορά την αποψίλωση των δασών] και είναι βέβαιο ότι θα 
συνεργαστώ στενά με τους άλλους Επιτρόπους. Είναι  
σημαντικό οι πόροι —η χρηματοδότηση— που κατανέμουμε  
σε άλλες χώρες να μην οδηγεί ουσιαστικά σε αποψίλωση. [...]  
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η επισήμανση και [...] να 
υπάρχουν αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων που δεν 
προκαλούν αποψίλωση. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς  
παρακολούθησης και σίγουρα θα εργαστούμε για τον σκοπό 
αυτό.» 

Οι φιλοδοξίες της ΕΕ για τη Διάσκεψη των Μερών της 
Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία του 2020 
«[...] είναι σημαντική η ύπαρξη μετρήσιμων στόχων που  
μπορούν να παρακολουθούνται. [...] Εάν διοριστώ, θα ήθελα 
πάρα πολύ να ταξιδέψω στην Κίνα, όχι μόνος μου, αλλά μαζί  
με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής ENVI, ώστε να 
παρουσιάσουμε μια ισχυρή θέση, να συζητήσουμε και να 
κάνουμε διάλογο σχετικά με πιθανούς στόχους.» 

«Όσον αφορά το ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι στόχοι 
—κατά την αμιγώς προσωπική μου άποψη— πιστεύω ότι το 
30 % θα ήταν ένας εξαιρετικός στόχος όσον αφορά το 
ποσοστό προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, όπως και  
το 70 % όσον αφορά τις περιοχές βιώσιμης διαχείρισης. 
Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό άρθρο 
όσον αφορά την πολιτική για την Αρκτική.» 

Επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης 
«Ανυπομονώ πραγματικά να συμπεριλάβω την καταχώριση, 
αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών ως έναν από τους 
βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για ένα μη τοξικό 
περιβάλλον. Με βάση τα όσα δεδομένα έχουμε διαθέσιμα 
σχετικά με την καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών 
ουσιών, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πολύ ισχυρή 
στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά 
τις χημικές ουσίες, αλλά και να προχωρήσουμε περαιτέρω, για 
παράδειγμα στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πρόκειται για 
ένα θέμα που τελεί υπό επανεξέταση, αλλά αμέσως μόλις 
τελειώσουμε, θα ασχοληθούμε σίγουρα και με αυτό.» 
«[...] οι φαρμακευτικές ουσίες περιλαμβάνονται ήδη στη 
νομοθεσία για τα ύδατα, αλλά πραγματοποιείται επίσης 
έλεγχος της οδηγίας για τα ύδατα, οπότε θα δούμε εάν 
υπάρχει ανάγκη. Μετά τον έλεγχο θα μπορούμε να πούμε αν 
είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουμε επιπρόσθετες 
φαρμακευτικές ουσίες ή όχι. Όπως ανέφερα, είμαι πρόθυμος  
να συζητήσω περαιτέρω με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για 
το θέμα αυτό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, και στη 
συνέχεια να το παρουσιάσω σε εσάς.» 
«Ειδικά όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, είναι 
σημαντικό να υλοποιηθεί πλήρως η νέα στρατηγική, η οποία 
θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προόδου. [...] Και πιστεύω ότι 
οι ενδοκρινικοί διαταράκτες θα πρέπει να τυποποιηθούν και  
να αντιμετωπίζονται όπως και οι καρκινογόνες , 
μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες. [...]  
Είναι σημαντικό να απαγορευτεί η ύπαρξη ενδοκρινικώ ν 
διαταρακτών σε παιχνίδια, καλλυντικά που εφαρμόζουμε  
απευθείας στο δέρμα μας, υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα.» 
«Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία μας να 
είναι ανταγωνιστική. Ας δούμε πού πηγαίνει η βιομηχανία —
υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια. [...] έχουμε διαπιστώσει ήδη τη 
στροφή [της αυτοκινητοβιομηχανίας μας]. Πρέπει να τους 
βοηθήσουμε μέσω έρευνας. Πρέπει να τους βοηθήσουμε 
μέσω των δημόσιων συγκοινωνιών, οι οποίες πρέπει να είναι 
πράσινες και, φυσικά, να χρησιμοποιούν καθαρά εναλλακτικά 
καύσιμα.» 

«Όσον αφορά το πρότυπο Euro 7, πιστεύω ότι έχουμε λάβει  
εντολή και για αυτό, ότι σε πέντε χρόνια θα υπάρχει  
δυνατότητα εφαρμογής του προτύπου Euro 7, σε συνεργασία 
με τον ορισθέντα Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς.» 
«Όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η εκλεγείσα 
Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρη και σχετική πρόβλεψη 
περιλαμβάνεται και στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων: 
μηδενική ανοχή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. [...] Είναι  
βέβαιο ότι θα εξετάσω όλα τα πιθανά εργαλεία που υπάρχουν 
στην εργαλειοθήκη.»  
«[...] θα παρουσιάσω στο σώμα των Επιτρόπων προς έγκριση 
ένα σχέδιο δράσης για μια καθαρή ατμόσφαιρα, το οποίο θα 
ορίζει, πρωτίστως, μια πολιτική μηδενικής ανοχής  
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τα τρέχοντα πρότυπα για 
την ποιότητα του αέρα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, να το χαρτογραφήσουμε και να το 
προσαρμόσουμε στις τελευταίες συστάσεις του ΠΟΥ.» 
«Η πορεία μας προς έναν πράσινο πλανήτη που δεν θα 
επιβαρύνει το κλίμα ξεκίνησε και θα είναι δύσκολη. Ως 
Επίτροπος, θα κάνω οτιδήποτε μπορώ για να προχωρήσουμε 
σε αυτόν τον δρόμο.» 



Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων 
 

 
109 

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
«Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθούμε στην οικοδομική 
βιομηχανία, η οποία είναι υπεύθυνη για το ένα τρίτο των 
απορριμμάτων, και θα αποτελέσει επίσης μία από τις 
προτεραιότητες του σχεδίου δράσης.» 

«[...] η κυκλική οικονομία θα είναι επιτυχημένη μόνο όταν 
βρούμε πραγματικά έναν τρόπο να δημιουργήσουμε έναν μη 
τοξικό κύκλο. Επομένως, βασικά, με πλαστικά που  
κατασκευάζονται από φιλικές χημικές ουσίες —ας τις 
αποκαλέσουμε έτσι— γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τα 
επαναχρησιμοποιήσουμε με πολλούς άλλους τρόπους και  
μπορούν, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικούς τομείς. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για μια 
επιτυχημένη κυκλική οικονομία και θα επιδιώξω να τον 
ακολουθήσω καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου.» 
«Σίγουρα θα εξασφαλίσω ότι, κατά τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης, δεν υποβαθμίζουμε την περιβαλλοντική 
νομοθεσία μας, η οποία είναι σημαντική και πρέπει να 
ενισχυθεί.» 

Αντιμετώπιση του ζητήματος των μικροπλαστικών και 
απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά 
«Φυσικά, θα επιδιώξω την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής  
για τα πλαστικά, αλλά το επόμενο βήμα πρέπει να αφορά τα 
μικροπλαστικά, ιδίως σε υφάσματα, ελαστικά και  
συσσωματώματα, τα οποία αποτελούν τις κύριες πηγές τους· 
βιοδιασπώμενα πλαστικά, [...], πρέπει να θεσπίσουμε ένα 
σαφές κανονιστικό πλαίσιο και να προσδιορίσουμε ορισμένες  
εφαρμογές για τις οποίες κατασκευάζονται τα βιοδιασπώμενα 
πλαστικά —κυρίως χημικές ουσίες— και, στη συνέχεια, 
φυσικά, τις πλαστικές συσκευασίες.» 

«[...] στον ΟΗΕ και την Ομάδα των G7, αλλά και σε διμερείς 
σχέσεις με τους εταίρους μας, πρέπει να αποτελέσουμε  
εξαιρετικό παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσου ν 
και είναι βέβαιο ότι θα το πράξω αυτό.» 

«[...] σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων μου, θα αναπτύξω μια πρωτοβουλία 
για καθαρές, υγιεινές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται 
σε βιώσιμη διαχείριση. Είναι σημαντικό για την επίτευξη του 
στόχου του 30 % των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και όχι μόνο αυτού του 
ποσοστού του 30 %· ο εν λόγω στόχος πρέπει φυσικά να 
διατηρηθεί και να υλοποιηθεί εξαιρετικά.» 

Ευημερούσα και βιώσιμη αλιεία και ακμάζουσα 
μπλε οικονομία  
Έμφαση στην πλήρη εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
«[...] πρέπει να αξιολογήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 
αποθέματα, καθώς τα αποθέματα δεν αξιολογούνται  
κατάλληλα, και εάν συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα δεδομένα, μπορούμε να παράσχουμε μια 
κατάλληλη προσέγγιση βιωσιμότητας στους αλιείς.» 
«Θέλω να συνεργαστώ μαζί σας για να διασφαλίσω ότι το 
σύστημα ελέγχου της αλιείας που εφαρμόζουμε εξυπηρετεί 
κατάλληλα τον σκοπό του και εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού. Θα αντιμετωπίσω οποιεσδήποτε ελλείψεις θα 
ανακαλύψω.» 

«Διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο: Ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ και αυτό θα γίνει την περίοδο που θα έχει τελειώσει η 
χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ, η οποία θα ξεκινήσει μόλις το 
2021, οπότε μια περαιτέρω καθυστέρηση της εν λόγω  
χρηματοδότησης θα ήταν επίσης απαράδεκτη.» 

«Θα είμαστε έτοιμοι, φυσικά, να συζητήσουμε με τη Μεγάλη 
Βρετανία και θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά μια 
συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ (Brexit). Αυτό θα ήταν ένα Brexit με συμφωνία, το οποίο 
θα ήταν φυσικά ευκολότερο και θα περιλάμβανε μια 
μεταβατική περίοδο. Εάν υπάρξει αποχώρηση χωρίς 
συμφωνία, υπάρχουν κάποια σενάρια που θα συζητηθούν στη 
συνέχεια. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε 
προετοιμασμένοι.» 

«Όσον αφορά το ΕΤΘΑ και την ενδεχόμενη ναυπήγηση νέων 
σκαφών, πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω επ’ αυτού, καθώς 
[...] δεν είμαι σίγουρος ότι η ναυπήγηση νέων σκαφών θα 
συνάδει σίγουρα με τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει  
στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΑΠ.» 

«Όσον αφορά τα πιο επιλεκτικά εργαλεία, πιστεύω ότι θα 
πρέπει να αναζητήσουμε τέτοια μέσω έρευνας, μέσω της 
επιστήμης, αλλά να τα βελτιώσουμε, και σίγουρα μπορούμε να 
επενδύσουμε δημόσιους πόρους για αυτό —για έρευνα, για 
νέες αποφάσεις, καθώς αυτό θα βοηθήσει τους αλιείς μας να 
ψαρεύουν πιο βιώσιμα και πιο επιλεκτικά και να έχουν τις 
βέλτιστες δυνατές λύσεις.» 
«Πράγματι, αυτό το πρόβλημα [η χρηματοδότηση της 
καταστροφής παλαιών σκαφών] θα είναι ένα από τα πρώτα 
πράγματα με τα οποία θα ασχοληθώ, εάν διοριστώ.» 

Αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής έως το 2022 
για τον προσδιορισμό τρόπων αντιμετώπισης ζητημάτων 
που δεν καλύπτονται επαρκώς στην τρέχουσα πολιτική  
«Έως το 2022, θα αξιολογήσω την Κοινή Αλιευτική Πολιτική για 
να προσδιορίσω τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που δεν 
καλύπτονται επαρκώς στην τρέχουσα πολιτική, διότι 
χρειαζόμαστε πολιτική η οποία να εξυπηρετεί τους αλιείς, τις 
παράκτιες κοινότητες και το περιβάλλον μας.» 

«Θα την επανεξετάσω έως το 2022 στο πλαίσιο των 
καθηκόντων μου. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις 
[...].» 

«Επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ κοινωνικών 
ζητημάτων, οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων 
βιωσιμότητας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αλιείς θα 
έχουν μέλλον στον τομέα και, στη συνέχεια, μέσω της 
χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ και μέσω άλλων κεφαλαίων, 
μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να βοηθήσουμε 
τους αλιείς μας εκεί έξω.» 

«Είναι γυναίκες και πρέπει να αμείβονται, να απολαμβάνου ν 
ισότιμα τον σεβασμό και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό 
φροντίζοντας, πρώτα από όλα, να έχουμε ίση εκπροσώπηση 
στα γνωμοδοτικά συμβούλια. Στις εκδηλώσεις μας και ούτω 
καθ' εξής, δίνοντας φυσικά το παράδειγμα, πρέπει να 
προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και να συζητήσουμε με 
τον κλάδο και με τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
φορείς, από τις μικρές έως τις μεγάλες επιχειρήσεις.» 

«Πρώτα από όλα, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 
2030 είναι σημαντική και θα περιλαμβάνει τους ωκεανούς.» 
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«Η σημαντικότερη φιλοδοξία μου, εάν διοριστώ, θα είναι να 
καταστήσω πραγματικότητα την Πράσινη Συμφωνία. Μια 
συμφωνία η οποία υποστηρίζει τους ωκεανούς, το περιβάλλον 
και τους πολίτες μας, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται πάντα 
στο προσκήνιο και στο επίκεντρο.» 
«Πράγματι, η κλιματική αλλαγή είναι ο λόγος, η θερμοκρασί α 
του νερού στη Βαλτική Θάλασσα έχει αυξηθεί και αυτό έχει 
τεράστιες επιπτώσεις στο ανατολικό απόθεμα γάδου.» 

Συμβολή στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
για τα βιώσιμα τρόφιμα  
«Αντιλαμβάνομαι τα καθήκοντά μου όσον αφορά την 
εφαρμογή της στρατηγικής “από το αγρόκτημα στο πιάτο” σε 
σχέση με τον αλιευτικό τομέα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και να 
μπορούμε να εντοπίζουμε την πορεία των ψαριών από τα 
δίχτυα έως τη συσκευασία τους σε κονσέρβες, ώστε να 
γνωρίζουμε τα προϊόντα που σερβίρονται εδώ στην ΕΕ.» 
«[...] θέλω να επενδύσω στις δυνατότητες που έχουν τα 
βιώσιμα θαλασσινά για την εκπόνηση της στρατηγικής “από 
το αγρόκτημα στο πιάτο” για τα βιώσιμα τρόφιμα.» 
«Όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, πιστεύω πως όλοι μας 
συμφωνούμε ότι μας αρέσει το φαγητό καλής ποιότητας και  
ότι είναι σημαντική η διατήρηση των προτύπων της ΕΕ. Ένα 
από τα βασικά στοιχεία είναι, φυσικά, η επισήμανση, έτσι ώστε 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν και ότι η πράσινη 
ετικέτα έχει πραγματικά νόημα.» 

«Όπως είπαμε, η προέλευση είναι πολύ σημαντική, αλλά θα 
πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα από όλα ότι οι πληροφορίες  
στην ετικέτα είναι αληθινές. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα 
και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαδικασιών 
ψηφιοποίησης για την αγορά μας.» 

Ηγεσία σε θέματα διακυβέρνησης των ωκεανών  
«Οι προσπάθειές μας για βιώσιμη αλιεία και υγιείς 
παραγωγικούς ωκεανούς δεν πρέπει να σταματούν στα 
σύνορά μας. Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση στη διακυβέρνηση των 
ωκεανών. Θα χρησιμοποιούσα αυτή την ηγετική θέση για να 
επιβάλω τις αρχές βιωσιμότητάς μας σε όλον τον κόσμο, για 
να διασφαλίσω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης για την υποβρύχια ζωή.» 

«Γνωρίζουμε τα βασικά ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν: υπεραλίευση [...]. Πρέπει επίσης να 
βελτιώσουμε το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε όχι 
μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά οι άλλες χώρες να υπόκεινται 
σε κανόνες και να τους εφαρμόζουν.» 

«Στις ανοικτές θάλασσες και τις παρθένες περιοχές, 
όπως η Ανταρκτική, χρειαζόμαστε νέους κανόνες για τη 
διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας.» 

«Θα ασκήσω πιέσεις για περισσότερες θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές και για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων μας.» 

Υιοθέτηση προσέγγισης μηδενικής ανοχής της 
παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας 
«Και θα συνεχίσω τη μάχη μας κατά της παράνομης, 
αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας.» 
«Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την παράνομη, 
αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία. Επομένως, πιστεύω ότι 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δαπανήσουμε 
τους πόρους μας: να βοηθήσουμε και τους εταίρους μας 
να αντιμετωπίσουν τις αιτίες, να τους συνδράμουμε 
παρέχοντας βέλτιστες συμβουλές, επιδεικνύοντας τις 
βέλτιστες πρακτικές μας και κάνοντάς τους συμμάχους 
μας· αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Φυσικά, η ΕΕ έχει 
μοναδική δυνατότητα να ηγηθεί αυτής της 
προσπάθειας.» 
«Πρωτίστως, φυσικά, θα είναι σημαντικό να 
συνεργαστούμε στενά με τον ορισθέντα Επίτροπο 
Εμπορίου, Phil Hogan, και είναι να σημαντικό να 
θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).» 
«Είναι επίσης σημαντικό να προστατεύσουμε την αγορά 
μας, όπως είπαμε, από μη βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού.» 

Επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για την 
απαγόρευση των αλιευτικών επιδοτήσεων που 
συμβάλλουν στην υπεραλίευση, την παράνομη 
αλιεία και την υπερπροσφορά  
«Θα συνεργαστώ με τον ορισθέντα Επίτροπο Εμπορίου, 
Phil Hogan, για την επίτευξη μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την απαγόρευση των επιζήμιων 
αλιευτικών επιδοτήσεων.» 

Νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη μπλε οικονομία  
«Επίσης, θα ηγηθώ της προσπάθειας ανάπτυξης μιας 
νέας προσέγγισης για μια βιώσιμη μπλε οικονομία. Αυτή 
θα πρέπει να συνδυάζει όλα τα στοιχεία, από τη γνώση 
και την έρευνα σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα έως 
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ανανεώσιμη 
ενέργεια από θαλάσσιες πηγές, τις μπλε επενδύσεις και 
την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της 
θάλασσας.»
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Προσθήκη 

Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 2020 
 
 

Μετά την παραίτηση του επιτρόπου Εμπορίου Phil Hogan, προτάθηκε η Mairead McGuinness ως νέα 
Επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την 
ένωση κεφαλαιαγορών, ενώ ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέλαβε 
το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.  

Οι βουλευτές του ΕΚ πραγματοποίησαν ακροάσεις στις 2 Οκτωβρίου για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν κατάλογο των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τις ακροάσεις 
αυτές.  

Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι 
υποψήφιοι, στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων 2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθενται τα πλήρη 
πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης, όπως επίσης οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi/introduction
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Η ορισθείσα Επίτροπος Mairead McGuinness εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2020 
για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν ευρωβουλευτές της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Κατά τη 
διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι δεσμεύσεις 
αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που της απέστειλε η Ursula von 
der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:  

 Τραπεζική Ένωση· 
 Ένωση των κεφαλαιαγορών και πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· 
 Βιώσιμη χρηματοδότηση· 
 Στρατηγική χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και κρυπτονομίσματα·  
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· και 
 Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις εξωεδαφικές κυρώσεις. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Tα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στις σελίδες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020. Η ορισθείσα Επίτροπος είχε λάβει 
επίσης ορισμένες γραπτές ερωτήσεις πριν από την ακρόαση, στις οποίες απάντησε γραπτώς.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services-and_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/el-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης  
«Μία από τις βασικές μου προτεραιότητες θα είναι η παροχή 
νέας ενέργειας για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. [...]  
Δεν θα διστάσω να οικοδομήσω συναίνεση σχετικά με την 
τραπεζική ένωση [...].» 

«[...] εάν θέλετε να με εμπιστευτείτε [...] μπορώ – μαζί με εσάς, [...]  
να επιτύχω την τραπεζική ένωση και να σημειώσω πρόοδο και  
στην ένωση κεφαλαιαγορών.» 

«[...] προτεραιότητά μου είναι η τραπεζική ένωση και η ένωση 
κεφαλαιαγορών να συμβαδίζουν [...], και θα [...] κάνω ό,τι μπορώ  
για να προωθήσω τους τομείς αυτούς με δομημένο τρόπο, σε 
συνεργασία με την εν λόγω επιτροπή.» 

Ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) 

«Η συμφωνία για [...] ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των 
καταθέσεων (ΕΣΑΚ) είναι ουσιαστικής σημασίας. Θα 
συνεργαστώ με την εν λόγω επιτροπή και τα κράτη μέλη για να 
βρω μια μελλοντική πορεία.» 

«[...] πρέπει να επικεντρωθούμε σε τομείς στους οποίους έχουμε 
ευρεία υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, [...] κατά προτεραιότητα 
κατά τη θητεία μου, [...] οι εργασίες της Επιτροπής θα 
επικεντρωθούν στην επίσπευση της επανεξέτασης του πλαισίου  
διαχείρισης κρίσεων και ασφάλισης καταθέσεων [...].» 

Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) 

«[...] βραχυπρόθεσμα, θα επικεντρωθώ στην οριστικοποίηση 
της δέσμης μεταρρυθμίσεων του ΕΜΣ [...]. Βρίσκεται σε πολύ  
προχωρημένο στάδιο και έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, πράγμα 
που περιλαμβάνει τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας [...] για το 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ).» 

«Η συμφωνία σχετικά με τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) [...] είναι ουσιαστικής σημασίας. 
Θα συνεργαστώ με την εν λόγω επιτροπή και τα κράτη μέλη για 
να βρω μια μελλοντική πορεία.» 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) 

«[...] τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια [...] θα τύχουν της 
μεγαλύτερης προσοχής μου.» 

«[...] πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό [...] για την ελάφρυνση 
των τραπεζών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με επαρκή 
προστασία των καταναλωτών όταν το πράξουμε [...].» 

«[...] εάν αγνοήσουμε τα προβλήματα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, τότε αντιμετωπίζουμε προβλήματα στις τράπεζες [...]  
αλλά [...] οι άνθρωποι και τα σπίτια τους θα πρέπει να 
προστατεύονται. [...] σε αυτό το ζήτημα θα με βρείτε 
πρωταθλητή.» 

«[...] δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την ομαδοποίηση και  
πώληση  κατοικιών με αντιδεοντολογικό τρόπο. Η σχέση μεταξύ 
του δανειολήπτη και του δανειστή δεν θα πρέπει να διακοπεί  
όταν και εάν πωληθούν τα δάνεια.» 

«[...] Θα είμαι απολύτως αντίθετη [...] στην ομαδοποίηση 
ενυπόθηκων δανείων που έχουν περιέλθει σε πρόβλημα, [...]  
λόγω της πανδημίας [...].» 

«[...] επεξεργαζόμαστε σχέδιο δράσης για τα ΜΕΔ, το οποίο θα 
υποβληθεί αργότερα εντός του έτους. Το διαμορφώνουμε κατά 
τρόπο ώστε να δώσει μια συλλογική απάντηση σε ό,τι συμβαίνει  
σε όλα τα κράτη μέλη μας.» 

«Αυτό που λειτουργεί, εάν γίνεται σωστά, και θα πρέπει να 
βοηθήσει τους εργαζομένους και τις οικογένειες [...] είναι ότι 
λειτουργούν και ρυθμίζονται οι δευτερεύουσες αγορές [ΜΕΔ], 
ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Επομένως, η δέσμευσή μου  
[...] είναι ότι θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 
λειτουργίας αυτών των δευτερογενών αγορών.» 

Έκθεση των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα 

«Πρέπει να προχωρήσουμε με όλες τις άλλες ροές και [...] την 
αντιμετώπιση των κρατικών ανοιγμάτων, μεταξύ άλλων.» 

«[...] πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο που έχει αυτό στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και πρέπει να συνεργαστούμε με τις 
εποπτικές αρχές [...] για να διαπιστώσουμε εάν είναι σκόπιμο να 
αλλάξουμε το ισχύον καθεστώς [...].» 

Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 

«Προσυπογράφω πλήρως το πρόσφατα δρομολογηθέν σχέδιο 
δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το οποίο περιγράφει  
μια πολύ σαφή μελλοντική πορεία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε 
να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο όσον αφορά το ταμείο ΑΔΠ για 
τις ΜΜΕ, αλλά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε ορισμένα 
δύσκολα ζητήματα.» 

Αντιμετώπιση των φραγμών στη ροή κεφαλαίων 

«[...] πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά πού βρίσκονται οι 
φραγμοί όταν πρόκειται για άτομα που δανείζονται  
διασυνοριακά. [...] Μπορώ να αναλάβω τη δέσμευση να 
εξετάσουμε προσεκτικά το ζήτημα αυτό [...].» 

«[...] ένας από τους [...] λόγους που δεν διαθέτουμε ισχυρή 
κεφαλαιαγορά [...] είναι [...] ο φόβος ότι [οι άνθρωποι] δεν θα 
λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες και θα κάνουν κακές  
επενδύσεις [...] είναι ανάγκη να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των 
προσφορών [...]. Εάν δεν έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών 
ότι, όταν επενδύουν το πράττουν πλήρως ενημερωμένοι, δεν 
μπορούμε να σημειώσουμε καμία πρόοδο. Πιστεύω ότι 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Επιτροπή, και σίγουρα 
θα αποτελούσε υψηλή προτεραιότητα για μένα.» 

«Για να εξαλειφθούν οι φραγμοί, θα πρέπει επίσης να 
εξετάσουμε τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, τις διαδικασίες 
παρακράτησης φόρου στην πηγή και την εποπτεία.» 

Διαδικασίες αφερεγγυότητας 

«Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ σημαντική πρόοδο 
προς μεγαλύτερη σύγκλιση και να κάνουμε πιο 
αποτελεσματικές τις διαδικασίες αφερεγγυότητας. [...] Αλλά 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξετάζουμε κατά πόσον 
χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία ή ακόμη και ορισμένες μη 
νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, [...] δεν έχω 
συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος  
τρόπος – πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Θέλουμε όμως 
να αποφύγουμε νομικές διαδικασίες που το μόνο που κάνου ν 
είναι να παρεμποδίζουν την πρόοδο.» 
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Διαδικασίες παρακράτησης φόρου  

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα 
μειονεκτήματα των διασυνοριακών επενδυτών και να βρεθούν 
οι προτάσεις στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορώ ν 
για την αντιμετώπιση αυτών των επαχθών διαδικασιών 
επιστροφής φόρου. Αυτό θα αποτελέσει μια πολύ καλή πορεία. 
Δεν θα είναι πολύ εύκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι απολύτως 
αναγκαίο.» 

Πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 

«[...] θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πάντα, όλες τις 
προσπάθειες, για την παροχή στήριξης στις ΜΜΕ, 
είτε πρόκειται για χρηματοδότηση είτε για 
συμβουλές, καθοδήγηση και άλλα μέτρα που θα τις 
βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια 
και αγορές.» 

«Μία από τις πρωτοβουλίες [...] είναι η ανάπτυξη του ταμείου 
ΑΔΠ για τις ΜΜΕ, και πιστεύω ότι πρέπει να το πράξουμε.» 

«[...] αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε από τη 
μεγάλη εξάρτηση από την τραπεζική χρηματοδότηση σε μια πιο 
ισορροπημένη κατάσταση, έτσι [...] θα κάνω ό,τι μπορώ για να 
εξασφαλίσω ότι τούτο θα γίνει πραγματικότητα.» 

Βιώσιμη χρηματοδότηση  
«Θα δώσω προτεραιότητα σε ένα νέο σχέδιο δράσης για τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση, θα επιταχύνω τις εργασίες για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, τα οικολογικά σήματα, τις 
πράσινες, βιώσιμες επενδύσεις και τη βελτιωμένη 
δημοσιοποίηση δεδομένων για το κλίμα και το περιβάλλον από 
τις εταιρείες, βοηθώντας τους επενδυτές και τη βιομηχανία να 
εντοπίζουν βιώσιμα έργα.» 

[...] Πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να δώσουμε συνέχεια στο 
πρότυπο των πράσινων ομολόγων και στη βιοποικιλότητα, [...]  
μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα [...] ότι θα εργαστώ σκληρά 
προς αυτή την κατεύθυνση.» 

«Σε σχέση με το πρότυπο πράσινων ομολόγων, [...] υπάρχουν 
τρεις προτεραιότητες [...] πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί  
και να συνδέεται με την ταξινόμηση, [...] θα θέλαμε να είμαστε 
πρωτοπόροι στην αγορά, [...] και θα θέλαμε επίσης να 
διασφαλίσουμε ότι οι ισχυρισμοί περί πράσινων ομολόγων θα 
επαληθεύονται».  

«[...] δεν μπορούμε πλέον να έχουμε μια κατάσταση στην οποία 
μια εταιρεία ή μια χώρα προβαίνουν σε ισχυρισμό [...], αλλά πίσω 
από αυτόν δεν υπάρχει επαλήθευση [...]. [...] πρέπει [...] να 
εργαστούμε γρήγορα αλλά με σύνεση [...]. Δεσμεύομαι πλήρως  
να το πράξω.» 

«[...] η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο περιβάλλον ή οικολογία, [...]  
πρέπει να δούμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, και αυτό 
απαιτεί κοινωνική βιωσιμότητα. [...] Υποστηρίζω την ιδέα μιας 
Ευρώπης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και τούτο 
συνεπάγεται ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς.» 

Στρατηγική χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και 
κρυπτονομίσματα  
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κατακερματισμό στην ενιαία 
αγορά ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 

επιδιώξουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο χρηματοπιστωτικών 
δεδομένων για την προώθηση της καινοτομίας.» 

«[Όσον αφορά] τα κρυπτονομίσματα, πρέπει πραγματικά να 
εργαστούμε συλλογικά – Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 
– για να κάνουμε το σωστό για ένα μέλλον το οποίο [...] θα 
προσφέρει [...] ευκαιρίες αλλά θα έχει και [...] κινδύνους.»  

«Τα κρυπτονομίσματα [...] μπορεί να κρύβουν οικονομική 
απάτη. [...] οι οντότητες αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
χρηματοπιστωτική εποπτεία.» 

«Θα εξετάσουμε προσεκτικά τι προκύπτει από [...] τις έρευνες 
γύρω από το Wirecard και θα ενεργήσουμε αναλόγως.» 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες  
«Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας εγκληματικής δραστηριότητας  
που πλήττει την κοινωνία μας [...] θα [...] συνεχίσω του χρόνου να 
εργάζομαι για μια δέσμη νομοθετικών μέτρων, λαμβάνοντας  
υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. 
Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ, το οποίο 
δεν εποπτεύεται μόνο από τις εθνικές εποπτικές αρχές αλλά και  
από μια πολύ ισχυρή και ανεξάρτητη εποπτική αρχή της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  
δραστηριότητες. Και χρειαζόμαστε ενισχυμένη συνεργασί α 
μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.» 

«Αυτό για το οποίο θα δεσμευτώ απέναντί σας είναι μια στερεή 
αρχιτεκτονική με συνολική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα 
έχουμε το εθνικό επίπεδο, αλλά θα έχουμε και το ευρωπαϊκό.» 

«Η κεντρική ρυθμιστική αρχή, ο εποπτικός ρόλος, θα αναλάβει  
επίσης, κατά τη γνώμη μου, τον έλεγχο των πολύ ριψοκίνδυνω ν 
τραπεζικών τομέων που χρειάζονται κεντρική εποπτεία. [...] ο 
κεντρικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας με συνδεδεμένες  
χρηματοοικονομικές μονάδες στα κράτη μέλη μας.» 

«Όσον αφορά τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται, είμαι 
πολύ ανοικτή στο θέμα αυτό. Μερικές φορές, αν θέλουμε  
απόλυτη σαφήνεια, επιλέγουμε τον κανονισμό, αλλά δεν έχουμε  
καταλήξει σε τελική απόφαση [...].» 

«Το γεγονός ότι [...] συνεχίζεται η νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες [...] σημαίνει ότι πρέπει να 
επιβάλλονται κυρώσεις. Θα εξετάσω λεπτομερέστερα το 
ζήτημα αυτό. [...] αλλά η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη με το 
έγκλημα.» 

«Επομένως, τι κάνουμε για την πλημμελή εφαρμογή [της 
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες]; [...] Νομίζω ότι είναι 
πραγματικά σημαντικό να καταβάλει η Επιτροπή πολύ  
μεγαλύτερες προσπάθειες για τον σκοπό αυτό.Γι’ αυτό θα 
εξετάσω πού υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάσει, θα εξετάσω 
πού πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει, και μπορώ να αναλάβω  
αυτή τη δέσμευση, διότι πρόκειται πραγματικά για τομέα που  
προκαλεί μεγάλες ανησυχίες [...].»  

Εξωεδαφικές κυρώσεις  
«[...] Θα εξετάσω τρόπους υπεράσπισης των συμφερόντων μας 
από αδικαιολόγητες εξωεδαφικές επιπτώσεις κυρώσεων που  
έχουν επιβληθεί από άλλους και θα προωθήσω την ικανότητά 
μας να επιβάλλουμε κυρώσεις.» 
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Κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

Ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 
«[...] χρειαζόμαστε μια ισχυρή τραπεζική ένωση και μια ισχυρή 
ένωση κεφαλαιαγορών. [...] και πιστεύω ότι η νόσος COVID-19  
μάς ωθεί να λάβουμε γενναία μέτρα τώρα [...]. Για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα πιστεύω ότι είναι σημαντικό να 
προχωρήσουμε.» 

«[Για την εφαρμογή του πλαισίου] Βασιλεία ΙΙΙ, υπάρχει  
καθυστέρηση ενός έτους και δικαίως, διότι οι χώρες 
αντιμετωπίζουν την COVID-19 [...]. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω  
ότι θα πραγματοποιηθεί επίσης εκτίμηση επιπτώσεων και θα 
ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στην 
οικονομική κατάσταση των τραπεζών. [...] Πιστεύω ότι η 
εφαρμογή του πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ με τον τρόπο που  
αναφέρθηκα είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις μας για τη 
διαδικασία. Θα έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση του γεγονότος  
ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα έχει πολύ διαφορετική 
δομή. Επομένως, αυτό θα γίνει με τον απολύτως ενδεδειγμένο 
τρόπο.»  

«[...] όσον αφορά το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, πρέπει να 
έχουμε πραγματική επίγνωση αυτών των κινδύνων, καθώς [...]  
ενδέχεται να περάσουν από τις τράπεζες στον μη τραπεζικό 
τομέα, και πρέπει [...] να αναθεωρήσουμε τους κανονισμούς μας, 
τους μηχανισμούς ελέγχου μας, για να διασφαλίσουμε ότι είναι 
κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται [...].» 

Brexit 

«[...] Θέλω να διασφαλίσω ότι έχουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και ότι οι υπηρεσίες που στηρίζουν 
τη χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα υπόκεινται στους 
κανόνες μας και στην εποπτεία μας.» 

«[...] σίγουρα δεν θα ριψοκινδυνεύσουμε τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Πρέπει επίσης να πω ότι επιθυμούμε μια σχέση 
συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, [...] αλλά αυτό που οφείλω 
τελικά να κάνω, και η Επιτροπή συλλογικά, είναι να 
διασφαλίσουμε την προστασία των συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

«Κατά την άποψή μου, πρέπει να ακολουθήσουμε μια 
προσέγγιση πρόληψης. Πιστεύω ότι πρέπει να συγκροτήσουμε 
τη δική μας υποδομή διότι, [...] δεν γνωρίζουμε ποια είναι η 
πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά γνωρίζουμε ότι σχεδιάζου ν 
να αποκλίνουν.» 

«[...] μέχρι να λάβουμε σαφείς απαντήσεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο σχετικά με τις προθέσεις του, αν δηλαδή προτίθεται να 
προβεί σε απορρύθμιση, [...] να αποκλίνει ελαφρώς ή σημαντικά, 
πρέπει να είμαστε ανοικτοί ως προς τον τρόπο αντίδρασης.» 

Άλλα συναφή θέματα  
Ισορροπία φύλων  

«Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συνεργαστούμε αποτελεσματικά 
με εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και  
δίκτυα, για να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες –
αλλά όσον αφορά την ισορροπία στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερες γυναίκες– στρέφονται  
προς την κατεύθυνση αυτή, ότι διαθέτουν το σύνολο 
δεξιοτήτων.» 

Προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική 
ανεξαρτησία 

«Θα είμαι πολύ σαφής ως προς αυτό. Εάν γίνω δεκτή από αυτή 
την επιτροπή, θα είμαι Ευρωπαία Επίτροπος υπερασπιζόμενη τα 
ευρωπαϊκά συμφέροντα, και αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να 
το τονίσω. Οι Επίτροποι ορκίζονται να αφήνουν το εθνικό τους 
καπέλο έξω από την πόρτα. Δεν φοράω τέτοιο καπέλο, αλλά 
σίγουρα θα αφήσω το εθνικό μου καπέλο έξω από την πόρτα 
όταν αναλάβουμε καθήκοντα.» 

Φορολογία 

«Ως Ευρωπαία Επίτροπος, μπορώ να επιβεβαιώσω απόλυτα ότι 
θα ακολουθήσω μια κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά τη 
φορολογία.» 

«[Όσον αφορά] την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα [...] είμαι 
έντονα πεπεισμένη για τη σκοπιμότητά της [...]. Πρέπει να 
κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. [...] Θέλουμε να 
προχωρήσει αυτό [...] πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. [...] Ως 
προς αυτό είμαι με το μέρος του Κοινοβουλίου. Είναι μια καλή 
πρωτοβουλία. Πρέπει να υλοποιηθεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε  
να τη θέσουμε σε κίνηση.» 

«[...] Θα υποστηρίξω τις εργασίες σχετικά με τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών [ΦΧΣ]. [...] εργαζόμαστε και θα 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον ΦΧΣ, κοιτάμε να δούμε αν 
μπορούμε να το κάνουμε με τρόπο που να αποφέρει τα έσοδα 
και να μην αντιστρατεύεται τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής  
κατάστασης.» 

«Σε γενικές γραμμές [...] οι εργασίες στον τομέα της φορολογίας  
βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο ΟΟΣΑ. [...] Θα ήθελα να το 
πράξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να υπάρξει στροφή προς  
τη [...] φορολόγηση των εταιρειών κατά τρόπο ώστε να 
καταβάλλουν το μερίδιο φόρου που τους αναλογεί, και με 
διαφάνεια. Εάν δεν επιτευχθούν αποτελέσματα, εάν η 
διαδικασία του ΟΟΣΑ τελματώσει για πολιτικούς λόγους, τότε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τη φορολογία, 
πράγμα που θα στηρίξω κι εγώ.» 

«[...] η δέσμευσή μου απέναντί σας είναι ότι θα υποστηρίξω 
σθεναρά τις προσπάθειες του Σώματος των Επιτρόπων για την 
προώθηση δίκαιης, απλής και βιώσιμης φορολογίας σύμφωνα 
με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής του Ιουλίου.»  
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Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ορισθείς Επίτροπος Valdis Dombrovskis εμφανίστηκε ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2020 για να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κατά 
τη διάρκεια της ακρόασης, ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Αυτές οι 
δεσμεύσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που του 
απέστειλε η Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων θεμάτων:  

 Ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους· 
 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο· 
 Εμπόριο για βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το κλίμα·  

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται μόνο στις προφορικές 
δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση. Tα πλήρη πρακτικά της δημόσιας ακρόασης είναι διαθέσιμα στις 
σελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020. Ο ορισθείς Επίτροπος 
είχε λάβει επίσης ορισμένες γραπτές ερωτήσεις πριν από την ακρόαση, στις οποίες απάντησε γραπτώς. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20200924STO87815/valntis-ntomprovskis-letonia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/el-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
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Νέος χάρτης πορείας για την εμπορική πολιτική της 
ΕΕ 
«[...] Θα παρουσιάσω νέο χάρτη πορείας για την εμπορική 
πολιτική. Αυτός ο χάρτης πορείας πρέπει να εντάσσεται στο 
ευρύτερο σχέδιό μας για βιώσιμη και ψηφιακή ανάκαμψη. 
Πρέπει να είναι σύγχρονος και επίκαιρος, να υποστηρίζει τις 
αξίες και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς στόχους μας» [...] «Η 
Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο δυναμική προστατεύοντας τις 
επιχειρήσεις μας, διασφαλίζοντας τα στρατηγικά μας 
συμφέροντα, ενισχύοντας την αμοιβαιότητα και ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού.» 

«Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της 
εμπορικής πολιτικής λήγει στις 15 Νοεμβρίου. Όταν εξετάσουμε 
τα πορίσματα, θα επανέλθω στην επιτροπή αυτή για να τα 
συζητήσω μαζί σας και οι απόψεις σας θα ενσωματωθούν στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία σκοπεύουμε να 
δημοσιεύσουμε στις αρχές του 2021. Η ανακοίνωση θα 
καθορίζει κατευθύνσεις εμπορικής πολιτικής που  
ανταποκρίνονται πραγματικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
της επόμενης δεκαετίας – Πράσινη και ψηφιακή δεκαετία της 
Ευρώπης». 

«[...] θα έλθουμε με την ανακοίνωση σχετικά με την οικονομική 
κυριαρχία ή αυτονομία της ΕΕ, όπου θα εμφανίζεται επίσης η 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ,» [...] «συζητούμε για την 
ανοικτή στρατηγική αυτονομία, όταν συζητούμε την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Ένα από τα διδάγματα 
που αντλήσαμε από την κρίση αυτή είναι το ζήτημα της 
ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και τι πρέπει να 
κάνουμε για να αποφύγουμε μια κατάσταση στην οποία θα 
εξαρτιόμαστε από έναν μόνο προμηθευτή ή μία μόνο 
προμηθεύτρια χώρα για κρίσιμα αγαθά, όπως ο ιατρικός 
εξοπλισμός κατά την κρίση COVID-19, που έδειξε ξεκάθαρα την 
αδυναμία αυτή.» [...] εξετάζουμε διάφορες επιλογές. 
Επανεγκατάσταση, εγγύτητα πρόσβασης, αποθήκευση, 
διαφοροποίηση, συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού , 
μιλάμε για μια ολόκληρη εργαλειοθήκη που μπορούμε να 
δοκιμάσουμε.» 

«[...] αργότερα αυτόν τον μήνα θα εγκαινιάσω την πύλη 
Access2Markets. Πρόκειται για μονοαπευθυντική θυρίδα σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ, που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
πλοηγηθούν στον κόσμο του διεθνούς εμπορίου.» 

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

«Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα άμυνας και επιβολής μας· 
αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η εμπορική πολιτική της 
Ευρώπης θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης που  
προστατεύει.» [...] «Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τα εργαλεία 
εμπορικής άμυνάς μας. Θα στηρίξω τις προσπάθειες για τη 
θέσπιση ενός νέου νομικού μέσου που θα αντιμετωπίζει 
στρεβλώσεις από ξένες επιδοτήσεις στην εσωτερική μας αγορά. 
Θα συνεργαστώ με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσω ότι οι 
μηχανισμοί ελέγχου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
λειτουργούν ικανοποιητικά στην πράξη. Θα χρειαστώ επίσης τη 
βοήθειά σας για την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με τις 
εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης και το μέσο για τις διεθνείς 

δημόσιες συμβάσεις. Και, για να ενισχύσουμε τη θέση μας όσον 
αφορά την υπεράσπιση της ΕΕ από αθέμιτες πρακτικές άλλων,»  
[...] «η Επιτροπή θα προτείνει του χρόνου ένα ειδικό εργαλείο 
κατά των εξαναγκασμών με νομοθετική πρόταση, ώστε η ΕΕ να 
είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά σε τέτοιες ενέργειες 
[...].» 

«διασφαλίσεις για τον χάλυβα: [...] Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
διατηρήσουμε το πλαίσιο του ΠΟΕ, και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο εξετάζουμε επί του παρόντος πώς μπορούμε να 
επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα για την ευρωπαϊκή χαλυβουργί α 
μέσω μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ, αντί να απομακρυνόμαστε από 
τους κανόνες του ΠΟΕ και να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο 
αντιποίνων.» 

Επιβολή 

«Ο επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συναλλαγώ ν 
(CTEO) θα εργαστεί για την εφαρμογή των συμφωνιών μας. [...]  
Με την υποστήριξή σας, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να 
συμφωνήσουμε γρήγορα σε έναν επικαιροποιημένο κανονισμό 
επιβολής. [...] «θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής  
του κανονισμού επιβολής, ώστε να καλύπτει τομείς υπηρεσιών 
και διανοητικής ιδιοκτησίας, και τούτο αφορά επίσης τις 
επενδύσεις μας, το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, θα 
προτείνουμε δε ένα νέο εργαλείο κατά του καταναγκασμού για 
τις περιπτώσεις που τρίτες χώρες [...] απομακρύνονται από τους 
κανόνες του ΠΟΕ και καταστρατηγούν τους διεθνείς κανόνες , 
ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε αποτελεσματικά» [...]  
«ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο ο ρόλος ενός 
επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών πριν 
από την επικύρωση», [...] «η εφαρμογή και η επιβολή των 
κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει  
να ενταθούν». [...] «Θα καθιερώσουμε δε μια συστημικότερη 
προσέγγιση με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών 
στην επιβολή και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για το 
περιβάλλον και τα εργασιακά, [...]». 

Ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι εξωεδαφικών κυρώσεων 

«[...] εξωεδαφικά αποτελέσματα των κυρώσεων τρίτων χωρών. 
Προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία, [...] διαθέτουμε μια 
νομοθεσία θωράκισης ως κύριο μέσο για την προστασία των 
οικονομικών μας φορέων» [...] «Θα εξακολουθήσουμε να 
ενισχύουμε τη θέση της ΕΕ, την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι 
εξωεδαφικών κυρώσεων. Αυτό θα αποτελέσει μέρος της 
επικοινωνίας μας, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό 
που θα δημοσιεύσουμε τον Δεκέμβριο, ο οποίος αφορά την 
ενίσχυση της οικονομικής κυριαρχίας ή αυτονομίας της ΕΕ [...].» 

Διαφάνεια 

«Δεσμεύομαι να διατηρήσω υψηλό βαθμό διαφάνειας στις 
σχέσεις μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μεριμνήσω ώστε 
να έχετε στη διάθεσή σας εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που  
χρειάζεστε. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συντονιστές των 
ομάδων ότι έλαβα δεόντως υπόψη τις προσδοκίες που  
εκφράσατε στο πλαίσιο της περσινής ακρόασης του 
προκατόχου μου.» 
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Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

«Μόνο μια Ευρώπη ανοικτή στον κόσμο μπορεί να 
διαμορφώσει την εμπορική πολιτική του 21ου αιώνα. 
Επομένως, προτείνω να προωθήσουμε την εμπορική μας 
πολιτική, προκειμένου να μεταρρυθμίσουμε τη βασισμένη σε 
κανόνες πολυμερή τάξη· να επανεξετάσουμε την εμπορική 
πολιτική, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη 
βιωσιμότητα· να ενισχύσουμε το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, 
μέσω της συνεργασίας με τους εταίρους μας, ενισχύοντας 
παράλληλα την εμπορική μας άμυνα και επιβολή· και τέλος, να 
αναβαθμίσουμε την ηγετική μας θέση στο εμπόριο με τη 
διαχείριση των βασικών μας σχέσεων.» 

Πολυμέρεια και ο ΠΟΕ 

«[...] μια από τις πρώτες προτεραιότητές μας θα είναι η 
μεταρρύθμιση του βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος 
παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης [...], ώστε να 
ανταποκρίνεται στον σημερινό κόσμο. Αυτό σημαίνει έναν 
ΠΟΕ που επιλύει τις διαφορές γρήγορα και αποτελεσματικά, 
με αυστηρούς κανόνες για τη διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Έναν ΠΟΕ με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και  
την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των εργασιών του.» [...]  
«σχετικά με τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ: [...]  
Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να 
συζητήσουμε πώς ακριβώς θα πρέπει να είναι το εν λόγω  
δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο και να αντιμετωπίσουμε 
τις ελλείψεις που συμφωνούμε ότι υπάρχουν όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε πριν αυτό το σύστημα [...].» 

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι θα 
εγκαινιάσω μια πρωτοβουλία του ΠΟΕ για το εμπόριο και το 
κλίμα, εστιασμένη στα πράσινα αγαθά και τις υπηρεσίες.» [...]  
«με βάση την πρωτοβουλία για τα περιβαλλοντικά αγαθά, [...]  
θέλουμε να το επεκτείνουμε όχι μόνο για τα αγαθά αλλά και  
για τις υπηρεσίες, και [...] να έχουμε κάτι προς συζήτηση ήδη 
για το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών. Για τούτο, θα 
συνεργαστούμε με χώρες που συμμερίζονται τις απόψεις μας, 
με την αποκαλούμενη ομάδα FAST, με την ομάδα Ottawa, και  
θα επιδιώξουμε να αναζωογονήσουμε αυτόν τον άξονα 
εργασίας και να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.» 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

«[...] Θα δώσω προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Ασφαλώς, θα είναι πολύ σημαντικό να 
τηρούμε τους κανόνες του ΓΚΠΔ σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.» [...] «συζητούμε στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ ότι η ελεύθερη ροή των δεδομένωνθα πρέπει  
να είναι διασφαλισμένη· [...] οι περιορισμοί πρέπει να 
συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις, η δε Επιτροπή θα 
συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της στην 
παρακολούθηση και αντιμετώπιση των εν λόγω περιορισμών 
σε τρίτες χώρες [...].» 

«Στη συνέχεια, σε διμερές επίπεδο, στις διαπραγματεύσεις μας 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για το ψηφιακό εμπόριο και  
σημεία του ψηφιακού εμπορίου. Μπορώ να αναφέρω, για 
παράδειγμα, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, όπου τα 
θέματα αυτά κατέχουν εξέχουσα θέση. [...]» 

ΗΠΑ 

«Δεν θα φεισθώ καμιάς προσπάθειας για την αναζωογόνηση 
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας με τις Ηνωμένες  
Πολιτείες. Θα δώσω νέα ώθηση στις διατλαντικές εργασίες 
στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας, της φορολογίας , 
της μεταρρύθμισης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις βιομηχανικές  
επιδοτήσεις. Η πρόσφατη συμφωνία για τη μείωση των 
δασμών αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της ανανεωμένης  
συνεργασίας. Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να 
αποδεσμεύονται από την πολυμερή προσέγγιση και να 
προβαίνουν σε μονομερείς ενέργειες, η ΕΕ δεν θα διστάσει να 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και να αντιδράσει με 
αναλογικό τρόπο.» 

«[...] η υπόθεση Airbus-Boeing. Η προσέγγισή μας ήταν πολύ  
σαφής. Προτιμούμε μια διευθέτηση κατόπιν 
διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό.» [...] «ελλείψει 
συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, θα υποχρεωθούμε 
φυσικά να επιβάλουμε τους δασμούς μας σύμφωνα με την 
απόφαση του ΠΟΕ στην υπόθεση Boeing. [...]» 

«[...] εργαζόμαστε στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση 
της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την πρόταση της 
ΕΕ [...] και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και σε αυτό το πλαίσιο 
[...], για να διασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν ουσιαστικά στο 
πλαίσιο του ΟΟΣΑ για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σχετικά 
με έναν ψηφιακό φόρο.» 

Διμερής επενδυτική συμφωνία με την Κίνα  

«[...], τονίζουμε την ουσία των προθεσμιών. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να υπάρξει σημαντική επανεξισορρόπηση των 
οικονομικών μας σχέσεων και συνεπώς σημαντική 
μετακίνηση εκ μέρους της Κίνας όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη της 
συμφωνίας αυτής.» [...] «η εταιρική μας σχέση πρέπει να 
αναδιαρθρωθεί, ώστε να είναι αμοιβαία, ισορροπημένη και  
δίκαιη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα χρειάζονται δίκαιη 
μεταχείριση και πραγματική πρόσβαση στην αγορά.» [...] «Θα 
συνεχίσουμε να επιμένουμε και να διασφαλίζουμε ότι 
σημειώνουμε πρόοδο και στο κεφάλαιο για τις επενδύσεις και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συμφωνία μας με την Κίνα.» [...]  
«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, άμεση προτεραιότητα 
είναι η οριστικοποίηση της επενδυτικής συμφωνίας με την 
Κίνα. [...] από εκεί, μπορούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε 
σε επενδυτικές συμφωνίες στην περιοχή.» 

MERCOSUR 

«[...] είναι σημαντικό να έχουμε ουσιαστική δέσμευση από τις 
χώρες της Mercosur για την αποψίλωση των δασών και για τη 
συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να μπορέσουμε να 
προωθήσουμε με επιτυχία τη σχετική κύρωση» [...] «θα 
χρειαστούμε κάτι πραγματικό, κάτι που υλοποιείται, 
προκειμένου να προχωρήσουμε στην κύρωση. Όπως έχει 
σήμερα η κατάσταση, δεν θα προωθήσουμε την επικύρωση»  
[...] «για την επαναλειτουργία της Mercosur. Ένας τέτοιος 
δράσης δεν θα ήταν βέβαια ο απλούστερος.» 
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Άλλες χώρες και ζητήματα 

«[...] οι συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο» [...] «επιδιώκουμε, θα 
έλεγα, τη στενή συνεργασία στις σχέσεις μας με τη Λατινική 
Αμερική και θα συνεχίσουμε έτσι» [...]. «Δεσμεύομαι να 
ενισχύσω τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την 
Αφρική, με τη δημιουργία ανθεκτικών αξιακών αλυσίδων και  
την προώθηση βιώσιμων δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η επίτευξη μιας 
διηπειρωτικής συμφωνίας.» [...] «πρέπει να ενισχύσουμε τη 
συνεργασία μας με τη γειτονική μας περιφέρεια. [...] Ομοίως, 
πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις υποψήφιες και τις 
δυνάμει υποψήφιες χώρες της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την 
επέκταση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων μας. Βασίζομαι  
στους συννομοθέτες για την έγκαιρη εφαρμογή του νέου 
κανονισμού και χαιρετίζω θερμά την πρόσφατη σχετική 
ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA).» [...] «οι 
διαπραγματεύσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι προς το 
έντονο συμφέρον και των δύο πλευρών να οικοδομηθεί η 
στενότερη δυνατή εμπορική σχέση, αλλά θα πρέπει να 
υπογραμμίσω ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από την τήρηση εκ 
μέρους και των δύο πλευρών των δεσμεύσεών τους στο 
πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης.» 

«[...] επιθυμούμε μεταρρύθμιση της Συνθήκης για τον 
Ενεργειακό Χάρτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να 
καταργήσουν σταδιακά την προστασία των επενδύσεων σε 
ορυκτά καύσιμα, που αποτελεί τον κύριο στόχο της 
μεταρρύθμισης.» [...] «Όσον αφορά το ΣΓΠ, σίγουρα θα 
ενισχύσουμε τη σύνδεση με τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού, κατά 
την επανεξέταση του ΣΓΠ του χρόνου.» 

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη  
«[...] Είμαι πρόθυμος να διερευνήσω κατά πόσον μπορούμε 
ήδη να έχουμε περισσότερα [...] εκτελεστά ή σταδιακώς 
εκτελεστά κεφάλαια ΕΒΑ, για παράδειγμα στις 
διαπραγματεύσεις μας με τη Νέα Ζηλανδία.» [...]  
«Στη συνέχεια, θα πρέπει, βέβαια, να δούμε πώς θα 
προχωρήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης 15 σημείων για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο καταρτίστηκε το 
2018 για να επανεξεταστεί το 2023. [...] Θα επισπεύσω την 
επανεξέτασή του για το 2021, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
επιπτώσεις της COVID-19 και τις τρέχουσες προτεραιότητες. 
Στη συνέχεια, εξετάζοντας τις μελλοντικές συμφωνίες και τα 
ερωτήματα που θέσατε σχετικά με τις δυνατότητες μιας πιο 
λεπτομερούς επιβολής –επομένως, κάτι μεταξύ ενός απλού  
διαλόγου και της αναστολής της συμφωνίας, η οποία είναι η 
κεντρική επιλογή– εξέτασα προσεκτικά ένα γαλλο-ολλανδι κό 
έγγραφο σχετικά με τον καθορισμό των δασμών με βάση 
συγκεκριμένα αποτελέσματα βιωσιμότητας, και αυτή είναι μια 
ιδέα που είμαι διατεθειμένος να διερευνήσω» [...]. «Πιο 

συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μάλιστα ιδέες για τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των ρητών προϋποθέσεων και για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκφραστούν με τη μορφή 
δασμολογικών μειώσεων ή μη μειώσεων, σε περίπτωση μη 
εφαρμογής ορισμένων περιβαλλοντικών συμφωνιών. Αυτή 
ακριβώς είναι επομένως η προσέγγιση που μπορούμε να 
ακολουθήσουμε.» 

 [Ο επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών] 
θα προβλέπει ενιαίο σημείο πρόσβασης τόσο για τις πληγείσες  
επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία των πολιτών όσον 
αφορά τα κεφάλαια ΕΒΑ, όπου θα είναι δυνατή η υποβολή 
καταγγελιών, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένω ν 
προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. 

«[...] Θα πρότεινα την έναρξη συγκριτικής μελέτης για να 
διαπιστωθεί τι κάνουν οι χώρες ανά τον κόσμο για την επιβολή 
των κεφαλαίων ΕΒΑ.» 

Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 

«Στόχος μας είναι να υποβάλουμε νομοθετική πρόταση κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2021 –αυτό το έχουν αναλάβει η ΓΔ 
TAXUD και ο Επίτροπος κ. Gentiloni, αλλά φυσικά και το 
εμπόριο συνδέεται στενά λόγω ακριβώς αυτού του ζητήματος  
συμβατότητας με τον ΠΟΕ [...].» 

Δέουσα επιμέλεια 

«[...] μια συνολική επενδυτική συμφωνία, η επένδυση αυτή θα 
πρέπει να τηρεί τις συμβάσεις της ΔΟΕ για την 
καταναγκαστική εργασία.» [...] «συμπεριλαμβανομένης της 
ανάληψης ισχυρής δράσης για την εξάλειψη της παιδικής  
εργασίας. [...]. Θα συνεργαστώ στενά με τον Επίτροπο 
Reynders για να προωθήσω την πρόταση της Επιτροπής  
σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια ήδη του 
χρόνου.» 

«[...] Η ΓΔ Εμπορίου εκπονεί μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή 
των γυναικών στο εμπόριο, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο 
αγαθών [...]. Θα υπάρξει επακολούθηση που θα αφορά επίσης 
τη συμμετοχή των γυναικών στο εμπόριο, με έμφαση και στις 
υπηρεσίες.» [...] Πρόκειται για έναν τομέα τον οποίο θα 
ενισχύσουμε και [...], θα εκπονήσουμε σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2021-2025 όσον 
αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, όπου το εμπόριο θα αποτελέσει 
επίσης σημαντική συνιστώσα.» 

«[...] από την πλευρά της Επιτροπής, είμαστε έτοιμοι να 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη δεσμευτική συνθήκη του 
ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα:» [...] «η βιώσιμη πρωτοβουλία για το κακάο, [...]  
είναι ένα καλό μοντέλο για πολυμερείς πρωτοβουλίες και ίσως 
επιχειρηθεί η επανάληψή του και σε άλλους τομείς –όπως 
αναφέρατε, στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και  
ενδεχομένως σε άλλους τομείς. 
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