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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

Το 2010 σηµατοδοτεί την έναρξη µιας νέας εποχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η κρίση έπληξε έντονα: κοινότητες, πολίτες και επιχειρήσεις δέχθηκαν τεράστιες πιέσεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τέθηκε σε δοκιµασία. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνειδητοποίησε τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που την χαρακτηρίζουν και ένωσε τις 
δυνάµεις της για να αντιµετωπίσει την κρίση: θα πρέπει πλέον να επιδείξει και στο µέλλον 
την ίδια αποφασιστικότητα και ενότητα.  

Η αντιµετώπιση του τύπου "επιστροφή στα συνηθισµένα" δεν αποτελεί πλέον δόκιµη 
επιλογή. Οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ένωσή µας είναι µεγαλύτερες από εκείνες 
που υπήρχαν πριν από την ύφεση. Το περιθώριο ελιγµών που έχουµε είναι πιο περιορισµένο 
και στον υπόλοιπο κόσµο οι εξελίξεις είναι διαρκείς. Πρέπει να αντλήσουµε διδάγµατα και να 
χαράξουµε εκ νέου τις πολιτικές µας.  

Ένα από τα διδάγµατα από την κρίση είναι ότι η Ευρώπη µπορεί να επιτύχει εφόσον δράσει 
συλλογικά, σαν Ένωση. Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από την άµεση αντιµετώπιση 
της κρίσης καθώς και µακροπρόθεσµων προκλήσεων όπως της παγκοσµιοποίησης, της 
δράσης για το κλίµα, της γήρανσης, έτσι ώστε να αντισταθµίσει τις πρόσφατες απώλειες, να 
ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και να επαναφέρει την ΕΕ στο δρόµο της βιώσιµης 
ανάπτυξης. 

Με την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, την εκλογή νέου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το διορισµό νέου Σώµατος Επιτρόπων, η ΕΕ απέκτησε τα απαραίτητα 
µέσα.  

Είναι πλέον ζήτηµα πολιτικής βούλησης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιµη να 
αντιµετωπίσει την πρόκληση. Ο πολιτικός προσανατολισµός που καθορίστηκε από τον 
Πρόεδρο Barroso τον Σεπτέµβριο του 2009 προκάλεσε µια συζήτηση σχετικά µε την 
κατεύθυνση την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσει, καθώς και τα συγκεκριµένα 
µέτρα τα οποία θα πρέπει να προωθήσει. Οι ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η 
επακόλουθη ψήφος έγκρισης αποτέλεσαν απτό παράδειγµα ευρωπαϊκής δηµοκρατικής 
έκφρασης, αναδεικνύοντας κοινές αξίες και διασφαλίζοντας την ευρεία ανάληψη 
µελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Η στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και µε 
άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ συνέβαλε επίσης στην οικοδόµηση συναίνεσης σχετικά µε την 
µελλοντική πορεία.  

Η νέα Επιτροπή θα αναλάβει δράση µε βάση τέσσερις κύριους άξονες: 

– αντιµετώπιση της κρίσης και διατήρηση της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς στην 
Ευρώπη· 

– κατάρτιση προγράµµατος δράσης µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών, το οποίο θα θέτει 
τους πολίτες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενεργειών· 

– ανάπτυξη φιλόδοξου και συνεπούς προγράµµατος εξωτερικών σχέσεων µε παγκόσµια 
επιρροή· 

– εκσυγχρονισµός των µηχανισµών και µεθόδων εργασίας της ΕΕ. 
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Το πρώτο αυτό πρόγραµµα εργασιών επικεντρώνεται στην υλοποίηση στρατηγικών 
πρωτοβουλιών κατά το 2010. Επισηµαίνει επίσης, µε µη εξαντλητικό τρόπο, τις υπό εξέταση 
πρωτοβουλίες για τα επόµενα έτη, συνδυάζοντας κατά τον τρόπο αυτό προβλεψιµότητα για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο – καθώς και για τα ενδιαφερόµενα µέρη – και 
την αναγκαία ευελιξία για την προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες αποσκοπούν αφενός στην αντιµετώπιση των άµεσων προκλήσεων και την 
ταχεία παραγωγή αποτελεσµάτων και, αφετέρου, στη διαµόρφωση του µέλλοντος της 
Ευρώπης προς το µακροπρόθεσµο συµφέρον των πολιτών της. Προωθώντας τις, η Επιτροπή 
θα χαράξει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΕΕ κατά την επόµενη δεκαετία, όπως 
τονίζεται στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» και στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη 
για το µέλλον του προϋπολογισµού της ΕΕ. 

2. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η πρώτη πολιτική πράξη της νέας Επιτροπής ήταν η άµεση προώθηση της βασικής 
πρωτοβουλίας της «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη»1. Η πρόταση καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί η ΕΕ να 
εξέλθει από την κρίση και να προχωρήσει στο δρόµο της δυναµικότερης και περισσότερο 
βιώσιµης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και 
κοινωνικής συνοχής. 

Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικύρωσε την τελευταία εβδοµάδα τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής του προγράµµατος «Ευρώπη 2020». Έκανε έκκληση για ισχυρή ευρωπαϊκή 
ηγεσία και συµµετοχή στη στρατηγική από όλους τους φορείς. Η επιλεγείσα προσέγγιση 
βασίζεται σε σαφείς ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους, µια νέα οικονοµική διακυβέρνηση 
και την ανάπτυξη εµβληµατικών πρωτοβουλιών που θα καθοδηγήσουν το κοινό έργο της ΕΕ 
και των κρατών µελών σε βασικούς τοµείς2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 
αναµένεται να επιβεβαιώσει τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής και η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί ακολούθως µε τα κράτη µέλη προκειµένου να παραχθούν αποτελέσµατα. Κατά 
τους επόµενους µήνες και έτη θα ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την υλοποίηση της νέας 
αυτής στρατηγικής, ενώ οι εργασίες της Επιτροπής κατά το 2010 στρέφονται γύρω από τρεις 
βασικούς άξονες. 

2.1. Η έξοδος από την κρίση 

Για την αντιµετώπιση της τρέχουσας οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης, η 
Επιτροπή προώθησε στρατηγικές λύσεις µε σκοπό: 

– την ενίσχυση της οικονοµικής επιτήρησης και του συντονισµού, καθώς και τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης εντός της ευρωζώνης: ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ιουνίου, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για τον αυξηµένο συντονισµό των 
πολιτικών µε σκοπό την ενίσχυση του πλαισίου δηµοσιονοµικής επιτήρησης στο σύµφωνο 

                                                 
1 COM(2010) 2020, της 3.3.2010. 
2 Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προωθήθηκαν επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες: 

«Ένωση καινοτοµίας», «Νεολαία σε κίνηση», «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη», «Μια Ευρώπη 
που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους», «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης», «Στρατηγική για τις νέες δεξιότητες και τις νέες θέσεις απασχόλησης», 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας». 
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σταθερότητας και ανάπτυξης, την αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποκλίσεων ως προς την ανταγωνιστικότητα, µε αυστηρότερες 
συστάσεις πολιτικής, καθώς και για τον περιορισµό του χρηµατοοικονοµικού 
προβλήµατος στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης (στρατηγική πρωτοβουλία 1).  

– τη συµβολή στην αποκατάσταση της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών: η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την αξιολόγηση των εθνικών προγραµµάτων σταθερότητας 
και σύγκλισης στο πλαίσιο του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, επισηµαίνοντας 
τους τρόπους διασφάλισης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η εποπτεία αυτή θα 
συνεχιστεί και θα ευθυγραµµιστεί περισσότερο µε την παρακολούθηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» κατά το φθινόπωρο· 

– τη διασφάλιση σταθερών, υπεύθυνων χρηµατοπιστωτικών αγορών στην υπηρεσία της 
ευρύτερης οικονοµίας: η Επιτροπή καταβάλλει, µε άλλα όργανα της ΕΕ, έντονες 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί η θέσπιση, µέχρι τις αρχές του 2011, νέου ευρωπαϊκού 
πλαισίου εποπτείας, έτσι ώστε οι διασυνοριακές χρηµατοπιστωτικές αγορές να 
καλύπτονται κατάλληλα και να εντοπίζονται ταχέως οι συστηµικοί κίνδυνοι. Αναµένεται 
επίσης να εγκριθούν, µέχρι το θέρος, από τους συννοµοθέτες προτάσεις σχετικά µε τα 
τραπεζικά κεφάλαια και τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Οι 
προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από νέες προτάσεις για την ολοκλήρωση 
των εργασιών σε τοµείς όπως στις αγορές παραγώγων (στρατηγική πρωτοβουλία 2), την 
ακάλυπτη πώληση και τη συµφωνία ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (στρατηγική 
πρωτοβουλία 3), τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων (στρατηγική πρωτοβουλία 4), 
την καταχρηστική συµπεριφορά στην αγορά (στρατηγική πρωτοβουλία 5), τα 
αποτελεσµατικά µέσα διαχείρισης των κρίσεων (στρατηγική πρωτοβουλία 6) και τις 
συµπληρωµατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (στρατηγική πρωτοβουλία 7). Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα προτείνει γενικές κατευθύνσεις σχετικά µε τη θέσπιση ταµείου εξυγίανσης 
τραπεζών ως πιθανού µέσου διαχείρισης κρίσεων. Οι εν λόγω γενικές κατευθύνσεις θα 
περιλαµβάνουν επιλογές όπως την εισφορά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (στρατηγική 
πρωτοβουλία 8). Παράλληλα, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη σταδιακή 
κατάργηση των έκτακτων µέτρων στο βαθµό που θα παγιωθεί η ανάκαµψη. 

2.2. Η προώθηση των εµβληµατικών πρωτοβουλιών «Ευρώπη 2020» 

Κατά τους επόµενους µήνες θα ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για τη διευκρίνιση των 
εµβληµατικών πρωτοβουλιών του προγράµµατος «Ευρώπη2020», σε στενή συνεργασία µε 
τις συναφείς µε το αντικείµενο συνθέσεις του Συµβουλίου και ενδιαφερόµενα µέρη.  
Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της µε τις ακόλουθες ανακοινώσεις: 

– «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» (στρατηγική πρωτοβουλία 9): η πρωτοβουλία 
αυτή θα ορίζει τις προτεραιότητες που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της πρόσβασης σε 
διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν 
οι ψηφιακές τεχνολογίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

– «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης» (στρατηγική 
πρωτοβουλία 10): η πρωτοβουλία αυτή θα ορίζει τις προτεραιότητες που θα επιτρέψουν τη 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η 
ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιµης βιοµηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισµό σε 
διεθνές επίπεδο. 
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– «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την έρευνα και την καινοτοµία» (στρατηγική πρωτοβουλία 
11): η εν λόγω εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» θα ορίζει τις 
προτεραιότητες που θα επιτρέψουν τη βελτίωση των βασικών προϋποθέσεων για την 
ευρωπαϊκή έρευνα και τις δυνατότητες δηµιουργίας και καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της καινοτοµίας στον οικολογικό τοµέα. Τούτο θα συµβάλει στην 
προγραµµατισµένη για το φθινόπωρο συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

– «Νεολαία σε κίνηση» (στρατηγική πρωτοβουλία 12): η πρωτοβουλία αυτή θα ορίζει τις 
προτεραιότητες προκειµένου να ενισχυθεί η απόδοση των εκπαιδευτικών συστηµάτων, να 
αυξηθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και να δηµιουργηθούν 
για τους νέους περισσότερα προγράµµατα κινητικότητας. Η νεώτερη γενιά έχει πληγεί 
ιδιαίτερα από την κρίση. Σε ανακοίνωση για την «απασχόληση των νέων» (στρατηγική 
πρωτοβουλία αριθ. 13) θα εκτίθεται η στρατηγική ανταπόκριση για την αύξηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων, την προώθηση προγραµµάτων µαθητείας και 
κατάρτισης, καθώς και τη διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην 
επαγγελµατική ζωή.  

– «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» (στρατηγική πρωτοβουλία 14): η 
πρωτοβουλία αυτή θα ορίζει τις προτεραιότητες που θα επιτρέψουν τον εκσυγχρονισµό 
των αγορών εργασίας έτσι ώστε να τονωθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας και τη 
δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων µε σκοπό την αύξηση της συµµετοχής στην 
αγορά εργασίας και την καλύτερη προσαρµογή µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

– «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας» (στρατηγική πρωτοβουλία 
15): στην πρωτοβουλία αυτή θα καθορίζονται τα µέτρα µε τα οποία θα διασφαλιστεί ότι 
από τα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης θα επωφεληθούν ευρέως οι πολίτες, έτσι ώστε εκείνοι που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας να διευκολυνθεί η ενεργός συµµετοχή τους στην κοινωνία. Η πρωτοβουλία θα 
βασιστεί ιδίως στα διδάγµατα από το ευρωπαϊκό έτος 2010 για την καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

– Θα καταβληθούν επίσης προσπάθειες για την προώθηση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας 
«Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους». Στόχος είναι να 
αποσυνδεθεί η ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, γεγονός που θα εξασφαλίσει στην 
Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει την ΕΕ να 
ευηµερεί σε έναν κόσµο µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισµένους 
πόρους αντιµετωπίζοντας παράλληλα την κλιµατική µεταβολή, εµποδίζοντας την 
περιβαλλοντική υποβάθµιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και ενισχύοντας τη βιώσιµη 
κινητικότητα. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί ένα πρόγραµµα που θα καθορίζει τις βασικές 
δράσεις που απαιτούνται για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20%, στους τοµείς της 
οικοδοµής και των µεταφορών και θα χαράξει µια στρατηγική για τη διασφάλιση του 
ασφαλούς, βιώσιµου και ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασµού νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για την 
φορολόγηση της ενέργειας έτσι ώστε να φορολογούνται τα ενεργειακά προϊόντα για το 
ενεργειακό τους περιεχόµενο και το επίπεδο εκποµπών τους σε διοξείδιο του άνθρακα. 
Κατά το 2010, η Επιτροπή πρόκειται να:  

– αναπτύξει την θεώρησή της περί της µετάβασης της Ευρώπης, µέχρι το 2050, σε 
µια οικονοµία µε χαµηλή κατανάλωση άνθρακα, µε αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων και προσαρµοσµένη στην αλλαγή του κλίµατος, ιδίως για την απεξάρτηση 
των τοµέων της ενέργειας και των µεταφορών από τον άνθρακα, έτσι ώστε να 
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παρασχεθεί ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο για την πολιτική και τις επενδύσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των πρακτικών πολιτικών που θα 
απαιτούνταν προκειµένου να εφαρµοστεί κατά το 2020 µείωση των εκποµπών 
κατά 30%, καθώς και των απαραίτητων σεναρίων για το 2030· 

– καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλιστεί η δυνατότητα να έχει η βιώσιµη, 
παραγωγική και ανταγωνιστική γεωργία σηµαντική συµβολή στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», λαµβάνοντας υπόψη το δυναµικό των αγροτικών περιοχών από 
άποψη ανάπτυξης και απασχόλησης, µε παράλληλη διασφάλιση του υγιούς 
ανταγωνισµού. Πρόκειται για βασική συνιστώσα της οικονοµικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, καθώς και για την εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας. Με 
τις εν λόγω προσπάθειες θα αντιµετωπιστούν ζητήµατα όπως η παραγωγική βάση 
στους τοµείς των τροφίµων και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και ο 
δυναµισµός αγροτικών περιοχών και θα αποτελέσουν βάση προβληµατισµού 
όσον αφορά το µέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγική πρωτοβουλία 
αριθ. 33)·  

– προετοιµάσει την µελλοντική µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής µε σκοπό την 
επίτευξη οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, σύµφωνα µε τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας 
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς 
φορείς· στο πλαίσιο αυτό, η πέµπτη έκθεση για τη συνοχή θα διερευνήσει τις 
επιλογές για το µέλλον της πολιτικής συνοχής µετά το 2013 (στρατηγική 
πρωτοβουλία αριθ. 34)·  

– η Επιτροπή προετοιµάζει επίσης το έδαφος για µια ριζική µεταρρύθµιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
µια αληθινά βιώσιµη και αειφόρο αλιευτική βιοµηχανία της ΕΕ και για την 
ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ναυτιλιακής πολιτικής.  

2.3. Η αντιµετώπιση των εµποδίων και η κάλυψη των κενών στην Ευρώπη 

Για να διευκολυνθεί η πρόοδος των εµβληµατικών πρωτοβουλιών του προγράµµατος 
«Ευρώπη 2020» και ανταποκριθεί στα κελεύσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η 
Επιτροπή δεσµεύεται να καλύψει τα κενά και να αντιµετωπίσει τις εµπλοκές. Το 2010, τούτο 
εκφράζεται ιδίως µε τις ακόλουθες στρατηγικές πρωτοβουλίες:  

– έκδοση ανακοίνωσης σχετικά µε την επαναδροµολόγηση της ενιαίας αγοράς (στρατηγική 
πρωτοβουλία 16): η ανακοίνωση αυτή θα βασίζεται στα πορίσµατα της έκθεσης την 
εκπόνηση της οποίας έχει αναθέσει ο Πρόεδρος Barroso στον καθηγητή κ. Monti και θα 
θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία µιας δέσµης σηµαντικών µέτρων για την ενιαία αγορά 
του αύριο, µε την ευκαιρία της εικοστής επετείου της ενιαίας αγοράς, το 2012· 

– έκδοση κανονισµού για τις µεταφραστικές απαιτήσεις όσον αφορά το µελλοντικό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ΕΕ, µε σκοπό την επίλυση του κρίσιµου ζητήµατος της µετάφρασης που 
απαιτείται προκειµένου να γίνει πραγµατικότητα το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΕΕ 
(στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 17)· 

– εκπόνηση λευκής βίβλου για τις µεταφορές (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 18): στο 
έγγραφο αυτό θα περιγράφονται συνοπτικά µια στρατηγική και ένα πρόγραµµα δράσης για 
την πολιτική µεταφορών και τις υποδοµές µεταφορών κατά την επόµενη δεκαετία. Στόχος 
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είναι η επίτευξη βιωσιµότητας στις µεταφορές, γεγονός που απαιτεί τη λήψη µέτρων για 
την άρση των εµποδίων στην ανταγωνιστικότητα, την επίτευξη προόδου προς την 
κατεύθυνση ενός συστήµατος µεταφορών που θα εξαρτάται λιγότερο από τα ορυκτά 
καύσιµα και τη βελτίωση της ασφάλειας, της προστασίας και των συνθηκών εργασίας·  

– εκπόνηση δέσµης µέτρων για τις ενεργειακές υποδοµές (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 
19): τα µέτρα αυτά θα θέτουν προτεραιότητες για τις διασυνδέσεις και την ανάπτυξη 
έξυπνων δικτύων στην ΕΕ. 

Παράλληλα, η Επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθειες προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα 
µέσα που διαθέτει θα χρησιµοποιούνται για να συµβάλλουν στην υλοποίηση του οράµατος 
για το 2020. Παράλληλα, η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ και την ισότιµη προστασία των δικαιωµάτων πολιτών και 
επιχειρήσεων της ΕΕ. Η βελτίωση της εφαρµογής και επιβολής της σχετικής µε την ενιαία 
αγορά νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους εφαρµογής «οδηγίας για τις 
υπηρεσίες», αποτελεί συνεπώς πρωταρχικό στόχο.  

3. ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Η ΕΕ έχει ως “λόγο ύπαρξης” τη βελτίωση της ευηµερίας των πολιτών της και την προώθηση 
των συµφερόντων τους. Οι ανάγκες, οι ανησυχίες και τα ερωτήµατα των πολιτών ποικίλλουν 
και εξελίσσονται ταχέως στον σηµερινό κόσµο. Πολλές διατάξεις της συνθήκης της 
Λισαβόνας θα βοηθήσουν ώστε τα συµφέροντα των πολιτών να βρίσκονται στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων της ΕΕ και να καταστεί περισσότερο συγκεκριµένη η έννοια της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.  

Βασικό στοιχείο της εν λόγω πολιτικής ατζέντας είναι το πρόγραµµα της Στοκχόλµης για 
«µια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη που θα υπηρετεί και θα προστατεύει τον πολίτη» το οποίο 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη σύνοδο του ∆εκεµβρίου 2009. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει (στρατηγική πρωτοβουλία 20) πλήρες σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του εν 
λόγω προγράµµατος (2010-2014) προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα καταστούν 
περισσότερο απτά για τους πολίτες τα οφέλη στους τοµείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. 

3.1. Η οικοδόµηση της Ευρώπης των πολιτών 

Η νέα Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες βάσει της συνθήκης της 
Λισαβόνας: προτείνοντας την εφαρµογή µιας «πρωτοβουλίας πολιτών» που θα επιτρέπει 
στους πολίτες να ζητούν την παρέµβαση των οργάνων της ΕΕ, και προετοιµάζοντας το δρόµο 
ώστε να ενταχθεί η ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ενισχύοντας 
κατά τον τρόπο αυτό την επιβολή του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε ολόκληρη 
την Ένωση. Επιπλέον, θα εκδοθεί κατά το 2010 ανακοίνωση σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Η Επιτροπή θα συµπληρώσει τις πρόσφατες προτάσεις της µε νέες προτάσεις για τη βελτίωση 
των δικονοµικών δικαιωµάτων των πολιτών.  
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Κατά το 2010, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί υφιστάµενες προτάσεις στο 
νοµοθέτη της ΕΕ και θα συµπληρώσει το πρόγραµµά της για την ανάληψη δράσης µε βάση 
τα αιτήµατα των πολιτών, µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

– πρόταση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις (στρατηγική πρωτοβουλία 21): Τούτο θα βελτιώσει την αναγνώριση 
διασυνοριακών δικαστικών αποφάσεων· 

– πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας (στρατηγική 
πρωτοβουλία 22): στο πλαίσιο αυτό, θα εξαχθούν τα διδάγµατα από την εν εξελίξει 
διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους για την αποσαφήνιση και την τροποποίηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας·  

– ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, συµπεριλαµβανοµένου ενός πλαισίου 
αναφοράς για το δίκαιο των συµβάσεων (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 23), και την 
ανάλυση των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών (στρατηγική 
πρωτοβουλία αριθ. 24)· 

Θα υποβληθούν επίσης προτάσεις προκειµένου να αποσαφηνιστεί η εφαρµογή της οδηγίας 
για την απόσπαση εργαζοµένων και να αντιµετωπιστούν νέες προκλήσεις, όπως είναι η 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 25). 
Παράλληλα, η Επιτροπή θα προβεί, αρχής γενοµένης από το 2010, σε εµπεριστατωµένη 
ανάλυση του ζητήµατος της συνοχής των πολιτικών στον τοµέα της συλλογικής προσφυγής 
και θα διεξαγάγει δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τους κοινούς νοµικούς κανόνες και 
συγκεκριµένες πτυχές που πρέπει να διέπουν τυχόν µελλοντικές νοµοθετικές προτάσεις της 
ΕΕ στον τοµέα της συλλογικής προσφυγής. Η Επιτροπή θα εκπονήσει επίσης προτάσεις για 
τη βελτίωση της προστασίας των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων. 

3.2. Η διασφάλιση µιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης 

Το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης θα εστιάζεται 
ειδικότερα στην αντιµετώπιση της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και θα ενοποιεί την 
κοινή πολιτική για τη µετανάστευση και την παροχή ασύλου. Συγκεκριµένα, θα καλύπτει 
τοµείς όπως: 

– καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της τροµοκρατίας και άλλων απειλών µέσω 
της βελτίωσης της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 26)· 

– επικέντρωση στην ένταξη των µεταναστών, µε παράλληλη αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης και βελτίωση της διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη διαχείριση των συνόρων 
της ΕΕ. 

3.3. Η αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων κοινωνικών προκλήσεων 

Η ευρωπαϊκή κοινωνία αντιµετωπίζει πολλές µακροπρόθεσµες τάσεις που θα έχουν άµεση 
επίπτωση στην καθηµερινή ζωή των πολιτών: οι τάσεις αυτές περιλαµβάνουν την εξάπλωση 
των νέων τεχνολογιών, τη µετανάστευση και την πίεση την οποία ασκεί η δηµογραφική 
γήρανση, τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και τις περιβαλλοντικές απειλές. Η πολιτική 
των κρατικών αρχών θα πρέπει να αντιµετωπίζει τις εν λόγω τάσεις, αφενός µετριάζοντας 
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τους σχετικούς κινδύνους και αφετέρου µετατρέποντας τις προοπτικές τους σε µελλοντικές 
πρωτοβουλίες. Οι τάσεις αυτές απαιτούν προσεκτική ανάλυση, καθώς και τη συµβολή ευρέος 
φάσµατος ενδιαφεροµένων µερών. Η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το δηµόσιο διάλογο και θα 
µεριµνήσει για τα ακόλουθα ζητήµατα: 

– Το µέλλον των συντάξεων, µε την υποβολή πράσινης βίβλου (στρατηγική πρωτοβουλία 
αριθ. 27): στο πλαίσιο του θέµατος αυτού θα διερευνηθούν οι επιλογές για τη διασφάλιση 
της βιωσιµότητας και της επάρκειας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων λαµβανοµένης 
υπόψη της γήρανσης του πληθυσµού και των χαρακτηριστικών της κινητικότητας στην 
Ευρώπη, καθώς και η λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών.  

– Η ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω πολιτικές για τη νόµιµη µετανάστευση, έτσι ώστε να 
µετριαστούν οι πιέσεις της δηµογραφικής γήρανσης και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης, σε συνδυασµό µε ανανεωµένες µεταναστευτικές πολιτικές.  

– Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, µε την έκδοση ανακοίνωσης 
(στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 28): στο πλαίσιο του θέµατος αυτού θα καθοριστούν 
συγκεκριµένες ενέργειες την ανάληψη των οποίων θα πρέπει η ΕΕ να εξετάσει 
προκειµένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις και µε βάση τις πιέσεις στο 
οικοσύστηµα. 

– ∆υνατότητα ταχείας απόκρισης της ΕΕ, µε την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά µε την 
ικανότητα επέµβασης της ΕΕ για την αντιµετώπιση των καταστροφών, (στρατηγική 
πρωτοβουλία αριθ. 29) µε σκοπό τη βελτίωση της αντιµετώπισης καταστροφών. 

∆ηµόσιος διάλογος θα εγκαινιαστεί επίσης µε βάση την επιστηµονική πρόοδο σε ζητήµατα 
όπως η κλωνοποίηση ζώων, η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία. 

4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΟΥ 
ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ  

Ως σηµαντική πολιτική, οικονοµική και εµπορική δύναµη, η ΕΕ πρέπει να διαδραµατίζει 
πλήρως το ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Απαιτείται ιδιαίτερη φιλοδοξία, συντονισµός και 
πειθαρχία έτσι ώστε η ΕΕ να εκφράζεται µε µία φωνή και να ακούγεται. Η συνθήκη της 
Λισαβόνας παρέχει νέα µέσα για την αποτελεσµατικότερη προώθηση των ευρωπαϊκών 
συµφερόντων σε ολόκληρο τον κόσµο και η ΕΕ θα πρέπει να εκµεταλλευτεί πλήρως τα µέσα 
αυτά. 

4.1. Ισχυρή και συνεπής εξωτερική εκπροσώπηση - η ΕΕ ως παγκόσµιος παράγοντας 

Οι νέες ρυθµίσεις που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά την 
εξωτερική εκπροσώπηση θα είναι το 2010 απολύτως λειτουργικές. Η νέα θέση της Ύπατης 
Εκπροσώπου, η νέα σαφής εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ και η σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης θα δώσει στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ ένα νέο 
δυναµισµό και στόχο. Ως εξωτερική εκπρόσωπος της ΕΕ εκτός ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ και ως 
υπεύθυνη για την πρόταση και την υλοποίηση ευρέος φάσµατος πολιτικών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διαδραµατίσει κύριο ρόλο στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της ΕΕ στον τοµέα της 
εξωτερικής πολιτικής.  

Ένα από τα βασικά διδάγµατα από την παγκόσµια κρίση είναι ότι το µέγεθος της ΕΕ και της 
ζώνης ευρώ ασκούν επιρροή στις πολιτικές λύσεις που δίδονται σε παγκόσµια κλίµακα. Η 
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συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει συνεπέστερη εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα ανταποκρίνεται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ µε το 
οικονοµικό της βάρος. Η Επιτροπή θα προτείνει την παγίωση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης 
σε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

4.2. ∆ιεύρυνση της εµπορικής ατζέντας της Ευρώπης 

Το διεθνές εµπόριο αποτελεί µία κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 
επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους 
Ευρωπαίους πολίτες. Η ΕΕ έχει δεσµευτεί για ανοικτές κοινωνίες και αγορές και είναι 
αποφασισµένη να υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά συµφέροντα. Θα συνεχιστεί η καταβολή 
προσπαθειών για τον περιορισµό των εµποδίων στις διεθνείς εµπορικές ροές και επενδύσεις. 

Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα καθορίζεται µια εµπορική στρατηγική για 
την Ευρώπη του 2020 (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 30). Θα δοθεί ιδίως έµφαση στην 
ολοκλήρωση των εν εξελίξει πολυµερών και διµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων, καθώς 
και στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των υφιστάµενων συµφωνιών και στις 
πρωτοβουλίες για το άνοιγµα του εµπορίου σε τοµείς του µέλλοντος, όπως σε προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, περιβαλλοντικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
διεθνή τυποποίηση. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα σε προτάσεις διενέργειας στρατηγικού 
διαλόγου υψηλού επιπέδου, προκειµένου να συζητηθούν ζητήµατα που καλύπτουν την 
πρόσβαση στην αγορά, το ρυθµιστικό πλαίσιο, τις παγκόσµιες ανισορροπίες, τη δράση για το 
κλίµα και την ενέργεια, το περιβάλλον, καθώς και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες τη διεθνή 
τυποποίηση. Η Επιτροπή θα καταβάλει επίσης προσπάθειες για την ενίσχυση των διµερών 
της σχέσεων µε βασικούς εµπορικούς εταίρους όπως τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και τη 
Ρωσία. 

4.3. Εφαρµογή των ευρωπαϊκών πολιτικών γειτονίας, διεύρυνσης και ανάπτυξης 

∆υνάµει της συνθήκης παρέχεται στην ΕΕ συγκεκριµένη αρµοδιότητα για την προώθηση της 
ελευθερίας, της σταθερότητας και της ευηµερίας στις γειτνιάζουσες περιοχές. Η Επιτροπή 
αναλαµβάνει τη δέσµευση να αναπτύξει την ειδική σχέση της ΕΕ µε γειτονικές χώρες, µε 
βάση τον σεβασµό των αξιών της Ένωσης και µε σκοπό την προώθηση έντονης οικονοµικής 
συνεργασίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεργάζονται στενά µε την ΕΥΕ∆ στα θέµατα 
αυτά. 

Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει τη δέσµευση να κατευθύνει τη διαδικασία διεύρυνσης. Η 
πρόοδος των διαπραγµατεύσεων θα συνδέεται µε την πρόοδο που επιτυγχάνεται από τις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες, µε ειδική έµφαση στο σεβασµό του κράτους δικαίου. 

Η εφαρµογή της διεθνούς ατζέντας για την ανάπτυξη θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα 
για την Επιτροπή: θα προτείνει ένα πρόγραµµα δράσης της ΕΕ ενόψει της συνόδου κορυφής 
του 2015 για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (στρατηγική πρωτοβουλία αριθ. 31). 
Η Επιτροπή παραµένει προσηλωµένη στους στόχους του Monterrey σχετικά µε τη δηµόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια και τη διακήρυξη του Παρισιού και το πρόγραµµα της Άκρα για την 
ανάληψη δράσης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Ειδικά µέτρα έχουν 
ληφθεί για τη διασφάλιση της επάρκειας της βοήθειας, τη λογοδοσία και τις συνεκτικές 
συνέργιες µεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικών όπως εκείνων για τη 
µετανάστευση, την ασφάλεια, τη δράση για το κλίµα και την ενέργεια, την επισιτιστική 
ασφάλεια, την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη και την εκπαίδευση. 
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5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το παρόν πρόγραµµα εργασιών χρησιµεύει για την ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών, ο βασικός 
όµως άξονας των εργασιών της Επιτροπής κατά το 2010 θα αφορά την αποτελεσµατική 
χρησιµοποίηση των µέσων πολιτικής και στην προετοιµασία για τον εκσυγχρονισµό τους.  

5.1. «Έξυπνη νοµοθεσία» – διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

Η διασφάλιση ρυθµιστικού πλαισίου υψηλής ποιότητας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών. Οι 
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε ευρωπαϊκή κλίµακα πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς 
την προστιθέµενη αξία της ΕΕ και να είναι ανάλογες ως προς το εύρος και τη φύση τους. Για 
να διασφαλιστεί ότι τούτο επιτυγχάνεται πράγµατι, η Επιτροπή έχει θεσπίσει πολλά µέσα 
«έξυπνης νοµοθεσίας». Ήρθε πλέον η στιγµή να κάνουµε ένα επιπλέον καινοτόµο βήµα προς 
την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρµογής των εν λόγω µέσων, συνδέοντας και 
ενσωµατώνοντάς τα στον κανονιστικό κύκλο, µε σκοπό την επίτευξη πραγµατικών 
αποτελεσµάτων πολιτικής. Για την προετοιµασία στρατηγικών πρωτοβουλιών, ο εσωτερικός 
συντονισµός θα υποστηρίζεται από ενδοϋπηρεσιακές οµάδες εργασίας που θα 
παρακολουθούν την εκπόνησή τους, από την εκτίµηση των επιπτώσεων έως τη σύλληψη και 
την τελική επεξεργασία της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας. 

Εκτίµηση επιπτώσεων 
Το σύστηµα που χρησιµοποιούµε για την εκτίµηση των επιπτώσεων υπερτερεί συγκριτικά σε 
σχέση µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας. 
Θα δίδεται πλέον προτεραιότητα στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
του εν λόγω συστήµατος, τόσο από άποψη εύρους όσο και περιεχοµένου. Όλες οι 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής µε σηµαντικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
προτάσεων για κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
από εκτίµηση επιπτώσεων. Στην τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, οι εργασιακές και 
κοινωνικές επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και, εποµένως, η Επιτροπή θα µεριµνήσει 
ώστε να ενισχυθούν οι αναλύσεις της σχετικά µε τις εν λόγω επιπτώσεις. 

Για τη βελτίωση της διαφάνειας του έργου της εκτίµησης των επιπτώσεων, η Επιτροπή θα 
καταρτίσει χάρτες πορείας για όλες τις πρωτοβουλίες που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις. Ενθαρρύνει δε τα ενδιαφερόµενα µέρη να κάνουν χρήση των χαρτών πορείας 
κατά την προετοιµασία της συµµετοχής τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση και ρυθµιστικοί «έλεγχοι καταλληλότητας» 
Η συστηµατική εκ των υστέρων αξιολόγηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας είναι απαραίτητη 
για τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές µας διαµορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο και 
επιτυγχάνουν αποτελεσµατικά τους στόχους τους. Με την πάροδο του χρόνου, µια πλήρης εκ 
των υστέρων αξιολόγηση θα αποτελέσει προϋπόθεση για την αναθεώρηση σηµαντικών 
νοµοθετικών πράξεων που θα συµπεριληφθούν σε µελλοντικά προγράµµατα εργασίας της 
Επιτροπής. 

Για να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται η ισχύουσα νοµοθεσία στους προβλεπόµενους 
σκοπούς, η Επιτροπή θα αρχίσει, από το τρέχον έτος, την επανεξέταση ολόκληρου του 
νοµοθετικού πλαισίου σε επιλεγµένους τοµείς πολιτικής, µε "ελέγχους καταλληλότητας". 
Στόχος είναι ο εντοπισµός υπερβολικών βαρών, αλληλεπικαλύψεων, αποκλίσεων, 
ανακολουθιών και/ή παρωχηµένων µέτρων που ενδέχεται να εµφανιστούν µε την πάροδο του 
χρόνου. Τα πιλοτικά προγράµµατα θα ξεκινήσουν κατά το 2010 σε τέσσερις τοµείς: 
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περιβάλλον, µεταφορές, απασχόληση και κοινωνική πολιτική, καθώς και βιοµηχανική 
πολιτική. 
Απλούστευση, µείωση του διοικητικού φόρτου και ανάκληση προτάσεων  
Η απλούστευση της νοµοθεσίας και η µείωση των διοικητικών βαρών θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν προτεραιότητες και να είναι πλήρως ενσωµατωµένες στη διαδικασία της «έξυπνης 
νοµοθεσίας». Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις που υπερβαίνουν τον στόχο του 2012 
για τη µείωση των διοικητικών βαρών κατά 25 τοις εκατό, και δεσµεύεται να εξακολουθήσει 
να καταβάλλει προσπάθειες κατά τα προσεχή έτη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 
παρακολούθηση των εργασιών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη 
µέλη, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις θα αισθανθούν τα οφέλη των εν λόγω προσπαθειών µόνο 
όταν ο νοµοθέτης εγκρίνει τις προτάσεις και όταν εφαρµοστούν οι προτάσεις σε εθνική 
κλίµακα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τα επόµενα έτη 46 προτάσεις 
απλούστευσης (βλ. παράρτηµα III). Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει ορισµένες 
προτάσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV. 

Εφαρµογή 

Η πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση αποτελεί βασική 
ευθύνη της Επιτροπής. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρεµβαίνει, 
και µε νοµικά µέσα, για τη διασφάλιση της πλήρους και ορθής εφαρµογής της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των κρατών 
µελών προκειµένου να εφαρµόζουν τη νέα νοµοθεσία εγκαίρως και ορθά. 

5.2. Eπικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεµάτων 

Η επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεµάτων µε διαφάνεια και σε ευπρόσιτη µορφή 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική ζωή στην Ένωση, 
καθώς και για να είναι οι Ευρωπαίοι πλήρως ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες τις οποίες 
παρέχουν οι πολιτικές της ΕΕ. Πρόκειται για κοινή ευθύνη όλων των παραγόντων σε διάφορα 
επίπεδα, ενώ η Επιτροπή διαδραµατίζει πρόθυµα το ρόλο της. Εκτός από τις γενικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση σε 
τρεις κοινές επικοινωνιακές προτεραιότητες: την προώθηση της οικονοµικής ανάκαµψης και 
την κινητοποίηση νέων πηγών ανάπτυξης· τη δράση για το κλίµα και την ενέργεια· τη θέση 
τη συνθήκης της Λισαβόνας στην υπηρεσία των πολιτών. 

5.3. Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ για την εφαρµογή πολιτικών 
προτεραιοτήτων  

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των βασικών 
προκλήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη και παρέχει πραγµατική 
προστιθέµενη αξία στο πλαίσιο της προώθησης των βασικών πολιτικών στόχων της Ένωσης. 
Στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού της οράµατος, η Επιτροπή θα προωθήσει κατά το 
τρέχον έτος αναθεώρηση του προϋπολογισµού (στρατηγική πρωτοβουλία 32) προκειµένου να 
διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι αλλαγές στη δηµοσιονοµική κατάσταση, οι σχετικές 
προτεραιότητες και διαδικασίες µπορούν να διασφαλίσουν τη βέλτιστη απόδοση για τους 
Ευρωπαίους φορολογούµενους και να διαµορφώσουν τη διαδικασία που οδηγεί στο επόµενο 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  

Στο γενικό πλαίσιο της προετοιµασίας για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η 
Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει, κατά το 2010, εκτενείς διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη 
σχετικά µε τη µελλοντική κατεύθυνση βασικών πολιτικών της ΕΕ για τις δαπάνες, όπως της 
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κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής στην έρευνα. Ο στόχος 
θα είναι η εκτίµηση των επιτευγµάτων µέχρι σήµερα και των προκλήσεων για την περίοδο 
µετά το 2013, η κατάθεση των απόψεων των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τη 
µελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής και η αξιολόγηση του ρόλου τον οποίο διαδραµατίζει ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ στην παραγωγή απτών αποτελεσµάτων στους εν λόγω τοµείς 
πολιτικής, σε ολόκληρη την Ένωση. Το έργο αυτό θα βασιστεί στις γενικές κατευθύνσεις της 
αναθεώρησης του προϋπολογισµού και θα χρησιµεύσει στην εκπόνηση των προτάσεων τις 
οποίες θα υποβάλει η Επιτροπή το 2011 για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

Τούτο θα πρέπει να περιλαµβάνει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα υφιστάµενα µέσα 
οικονοµικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της προετοιµασίας δέσµης προτάσεων για το επόµενο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, καθώς και τη διερεύνηση νέων τρόπων µόχλευσης των ιδιωτικών και 
δηµοσίων επενδύσεων της ΕΕ, για παράδειγµα µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Παράλληλα µε την στρατηγική αυτή προσέγγιση, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βελτιώνει 
την χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, απλουστεύοντας το πλαίσιο εφαρµογής, δίδοντας 
έντονη έµφαση στην απόδοση, την προστιθέµενη αξία και την αξιοποίηση των χρηµάτων που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δαπανών της ΕΕ. Θα εξακολουθήσει να δίδεται προσοχή στη 
βελτίωση και την εφαρµογή των συστηµάτων χρηστής, αποτελεσµατικής, συνεπούς και 
οικονοµικά αποδοτικής διαχείρισης και ελέγχου, τόσο εντός της Επιτροπής όσο και στα 
κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης τον προβληµατισµό σχετικά µε το µέλλον 
της OLAF.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Το πρώτο πρόγραµµα εργασιών της νέας Επιτροπής καθορίζει τις φιλοδοξίες και δεσµεύσεις 
της για το έτος 2010 και πέραν αυτού. Εξετάζονται ζητήµατα άµεσου ενδιαφέροντος και 
καθορίζεται ο πολιτικός προσανατολισµός για την αντιµετώπιση των επερχόµενων 
προκλήσεων, θεµελιώνοντας το περαιτέρω έργο της στο υπόλοιπο της θητείας της.  

Για τη διευκόλυνση του διαλόγου, την παροχή προβλεψιµότητας και τη διασφάλιση της 
διαφάνειας επισυνάπτονται στο πρόγραµµα εργασιών τα ακόλουθα:  

– κατάλογος στρατηγικών πρωτοβουλιών τις οποίες η Επιτροπή δεσµεύεται να υλοποιήσει 
κατά το 2010 (παράρτηµα Ι)·  

– βασικές προτάσεις στο στάδιο της µελέτης κατά το 2010 και µετέπειτα, οι οποίες 
αποτελούν διαφαινόµενες προοπτικές για το υπόλοιπο της θητείας (παράρτηµα ΙΙ)·  

– κατάλογος των προτάσεων απλούστευσης και των ανακληθεισών προτάσεων 
(παραρτήµατα ΙΙΙ και IV). 

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα επανεξετάζει το πρόγραµµα εργασιών της, καθορίζοντας νέες 
ετήσιες στρατηγικές πρωτοβουλίες και προσαρµόζοντας, εφόσον παρίσταται ανάγκη, το 
πολυετές πλαίσιο µε βάση την εξέλιξη της κατάστασης και ιδίως τα αποτελέσµατα των 
προπαρασκευαστικών εργασιών και της επανεξέτασης της εφαρµογής. 

Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, καθώς 
και µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρεία αποδοχή τόσο για τη 
συνολική προσέγγιση όσο και για τις επιµέρους πρωτοβουλίες. Η παρούσα Επιτροπή θα 
επιθυµούσε να αποτελέσει το πρόγραµµα εργασιών της τον ακρογωνιαίο λίθο για τον κοινό 
διοργανικό προγραµµατισµό που προτείνεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 της συνθήκης της 
Λισαβόνας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να έχει µόνιµο διάλογο µε θεσµικά όργανα της ΕΕ και 
µε ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράµµατος 
εργασιών 2010. 


