
EL    EL 

EL 



EL    EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 31.3.2010 
COM(2010) 135 τελικό 
ΤΟΜΟΣ ΙΙ 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
στην 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής για το 2010 
 

Ώρα για δράση 



 

EL 2   EL 

Παράρτηµα I: Στρατηγικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να εγκριθούν κατά το 2010 

*Πρωτοβουλίες τις οποίες η Επιτροπή δεσµεύεται να εγκρίνει το 2010 (9 µήνες: Απρίλιος – ∆εκέµβριος). 
Τίτλος Είδος 

πρωτοβουλίας 
Περιγραφή του εύρους των στόχων 

Αντιµετώπιση της κρίσης 
1. Ανακοίνωση για την καθιέρωση 
συστήµατος ενισχυµένου συντονισµού 
πολιτικής µε βάση την ευρύτερη και 
ενδελεχέστερη επιτήρηση 
(2ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα προτείνονται τα µέσα για την ενίσχυση της ικανότητας της ευρωζώνης να προωθεί την 
σταθερότητα και την συνεκτικότητα της νοµισµατικής ένωσης, µε βάση το υφιστάµενο πλαίσιο 
διακυβέρνησης του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και του "Ευρώπη 2020". Θα προτείνονται 
τρόποι για την πρακτική εφαρµογή του άρθρου 136 της συνθήκης της Λισαβόνας, µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών ανισορροπιών µέσω της αποτελεσµατικότερης 
εποπτείας. 

2. Νοµοθετική πρόταση για τη βελτίωση 
της διαφάνειας και της σταθερότητας σε 
αγορές παραγώγων (ΚΕΠ)  
(2ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των αγορών παραγώγων µέσω της αυξηµένης διαφάνειας 
και της µείωσης του κινδύνου αντισυµβαλλόµενου. Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη θα αναθέτει σε 
οντότητα που λειτουργεί ως αντισυµβαλλόµενος (CCP) τις τυποποιηµένες συµβάσεις για τα παράγωγα 
προϊόντα και την καθιέρωση κοινών προτύπων ασφάλειας καθώς και κανονιστικών και λειτουργικών 
προτύπων για τις CCP προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου. Θα αναθέτει επίσης σε 
παράγοντες της αγοράς την καταγραφή των θέσεων και όλων των πράξεων που δεν εγκρίθηκαν από την 
CCP σε κεντρικά µητρώα δεδοµένων, καθώς και την καθιέρωση της ρύθµισης και εποπτείας των κεντρικών 
µητρώων δεδοµένων, έτσι ώστε να αυξηθεί ο βαθµός διαφάνειας. 

3. Νοµοθετική πρωτοβουλία για τις 
ακάλυπτες πωλήσεις / τις συµφωνίες 
ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit 
Default Swaps) 
(3ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία θα αποσκοπεί στην πρόληψη ζηµιογόνων εµπορικών πρακτικών σε παράγωγα ή άλλα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η πρωτοβουλία συµπληρώνει τη σφαιρική προσέγγιση σχετικά µε τα 
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα για τις συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps). 

4. Αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων 
(2ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σκοπός της εν λόγω αναθεώρησης είναι να βελτιωθεί η προστασία του καταναλωτή (αποταµιευτή) µέσω 
της εναρµόνισης του επιπέδου των εγγυήσεων στις τραπεζικές καταθέσεις στα 100.000 € και να 
διασφαλιστεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της οδηγίας περί των συστηµάτων εγγύησης των 
καταθέσεων. 

5. Αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά 
(4ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η βελτίωση της ακεραιότητας της αγοράς µέσω του εντοπισµού περιπτώσεων κατάχρησης της 
αγοράς, η προστασία των επενδυτών και η διευκόλυνση των αρµόδιων διοικητικών αρχών προκειµένου να 
διερευνούν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς. Θα καλύπτει επίσης το 
επίπεδο και τη φύση των κυρώσεων για κατάχρηση της αγοράς. 

6. Ανακοίνωση για αποτελεσµατικό και 
αποδοτικό πλαίσιο διαχείρισης της 
κρίσης 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκτίθενται οι προτάσεις της Επιτροπής προκειµένου να εφοδιαστούν οι αρχές µε τα 
µέσα που είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση διασυνοριακών τραπεζικών κρίσεων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτό το κόστος για τους φορολογούµενους. Τα νέα µέσα θα πρέπει να 
βελτιώνουν την ασφάλεια δικαίου και να περιορίζουν τον κίνδυνο νοµικής αµφισβήτησης. 

7. Αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV) 
(4ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αναθεώρηση θα καλύπτει το δείκτη της δανειακής εξάρτησης, δυναµικό σχηµατισµό προβλέψεων, τη 
ρευστότητα, την προκυκλικότητα/ρυθµιστική ικανότητα, τον ορισµό κεφαλαίου, τους σηµαντικούς 
συστηµικούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τους πιστωτικούς κινδύνους αντισυµβαλλόµενου. 
Σκοπός είναι η επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της κρίσης και η προώθηση 
της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ, επιβάλλοντας για παράδειγµα στις τράπεζες να 
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αποταµιεύουν πλεονάζοντα κεφάλαια όταν οι συνθήκες στην αγορά είναι ικανοποιητικές και να 
δηµιουργούν προστατευτικό δίχτυ κεφαλαίου όταν επιδεινώνονται οι συνθήκες στην αγορά. 

8. Ανακοίνωση για τις επιλογές σχετικά 
µε το ταµείο εξυγίανσης τραπεζών 
(2ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο έγγραφο θα εκτίθενται οι επιλογές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση ταµείου 
εξυγίανσης τραπεζών ως πιθανού µέσου διαχείρισης κρίσεων, ενόψει της αναµενόµενης έκθεσης του ∆ΝΤ, 
τον Απρίλιο. 
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Προώθηση των εµβληµατικών πρωτοβουλιών «Ευρώπη 2020» 
9. Ανακοίνωση για µια ευρωπαϊκή 
ψηφιακή ατζέντα 
(2ο τρίµηνο) 
 
 

Νοµοθετική/Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

H ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα θα έχει ως στόχο την εκµετάλλευση του δυναµικού των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, ως βασικής τεχνολογίας γενικής εφαρµογής για µια οικονοµία µε 
περιορισµένη ανάλωση άνθρακα, βασισµένη στη γνώση και ανταγωνιστική. Θα υιοθετηθεί µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση έναντι των προκλήσεων µιας ψηφιακής οικονοµίας και κοινωνίας, ενώ θα 
αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα τόσο από άποψη προσφοράς όσο και από άποψη ζήτησης. Θα εντοπίζονται 
τα συγκεκριµένα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ ή κράτους µέλους έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Internet, να επιτευχθεί η διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά 
προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχοµένου· παράλληλα, θα αναβαθµίζονται οι ικανότητες και η παροχή των 
υπηρεσιών του µέλλοντος. 

10. Ανακοίνωση σχετικά µε τη χάραξη 
"βιοµηχανικής πολιτικής για την εποχή 
της παγκοσµιοποίησης" 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκφράζονται οι συνολικοί στόχοι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 
βιοµηχανίας, ενώ θα ακολουθείται ο δρόµος της περιορισµένης ανάλωσης άνθρακα στο πλαίσιο 
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ· θα ορίζεται το πλαίσιο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να 
στηριχθεί η αναδιάρθρωση τοµέων µε σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων προσανατολισµένων στο 
µέλλον, που θα συνδυάζουν µέσα όπως έξυπνες ρυθµίσεις, δηµόσιες συµβάσεις, κανόνες και πρότυπα 
ανταγωνισµού, καθώς και τη συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους για την πρόβλεψη και η διαχείριση της 
αλλαγής και για την αντιµετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων από την αναδιάρθρωση.  

11. Ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας θα προτείνει τη δηµιουργία ενός δείκτη για την 
παρακολούθηση της καινοτοµίας, όπως εξαγγέλθηκε µε την ανακοίνωση "Ευρώπη 2020". Θα διευκρινίζει 
επίσης το πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας και 
καινοτοµίας, την ανάπτυξη τεχνολογιών στήριξης, τη βελτιστοποίηση του πλαισίου προϋποθέσεων για την 
έρευνα και την καινοτοµία, την ενίσχυση, την απλούστευση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου 
εφαρµογής των µέσων της ΕΕ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας. Θα εξεταστεί επίσης η 
αναθεώρηση του προγράµµατος δράσης περιβαλλοντικής τεχνολογίας (2004-2009) στον τοµέα της 
οικολογικής καινοτοµίας. 

12. Πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα ορίζεται µια στρατηγική για την ενσωµάτωση της κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο, την κατάρτιση προγραµµάτων για πανεπιστήµια και ερευνητές, τον εκσυγχρονισµό της 
ανώτατης εκπαίδευσης, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω της κινητικότητας νέων 
επαγγελµατιών, καθώς και την προώθηση της αναγνώρισης της άτυπης µάθησης. Θα εξαγγέλλει την 
ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών, που θα καλύπτουν στοιχεία σχετικά µε την πολιτική και το 
πρόγραµµα, τα οποία θα υποβληθούν κατά τα προσεχή έτη. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνει ένα 
πρόγραµµα ανταλλαγής ευρωπαίων επιχειρηµατιών - "ERASMUS για νέους επιχειρηµατίες". 

13. Ανακοίνωση για την απασχόληση 
των νέων 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα διερευνώνται οι τρόποι ενίσχυσης της πολιτικής για την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης στους νέους. Θα διερευνάται επίσης η διευκόλυνση της µετάβασης από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επαγγελµατική ζωή. Στο έγγραφο θα εξετάζεται επίσης ο τρόπος 
διασφάλισης αποτελεσµατικότερης σύνδεσης µεταξύ προτεραιοτήτων πολιτικής και Ταµείων της ΕΕ, ιδίως 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Στην ανακοίνωση θα εξαγγέλλεται µια δέσµη νέων πρωτοβουλιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της γεωγραφικής κινητικότητας των νέων (EURES), η κινητοποίηση 
του επιχειρηµατικού τοµέα να προσλαµβάνει νέους, καθώς και αυξηµένη άµεση στήριξη σε καινοτόµα 
σχέδια µέσω των προγραµµάτων PROGRESS, δια βίου µάθησης και "Νεολαία σε δράση". 

14. Θεµατολόγιο για νέες δεξιότητες και 
θέσεις απασχόλησης  
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι τρόποι για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οικονοµικών 
µεταβάσεων και την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναµικού εντός της ΕΕ και η καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και της ζήτησης και της προσφοράς 
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εργατικού δυναµικού, µε την κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη από τα διαρθρωτικά Ταµεία, να ενισχυθεί το 
δυναµικό των κοινωνικών εταίρων, να ενταθεί η συνεργασία στους τοµείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης µε σκοπό την αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων και τη διασφάλιση ότι οι ικανότητες αποκτώνται 
και αναγνωρίζονται σε ολόκληρη τη γενική, την επαγγελµατική και την ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την 
εκπαίδευση των ενηλίκων: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων, προσόντων και επαγγελµάτων (ESCO). 

15. Ανακοίνωση σχετικά µε την 
πλατφόρµα για την καταπολέµηση της 
φτώχειας 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

 

Στόχος είναι η υποβολή προτάσεων για µια πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και η 
ανακοίνωση αλλαγών στην κοινωνική ΑΜΣ, οι οποίες θα συµβάλλουν στην επίτευξή της. Στην ανακοίνωση 
θα εξετάζεται η επιτευχθείσα πρόοδος στον κοινωνικό τοµέα και η προώθηση ατζέντας για µεγαλύτερη 
πολιτική δέσµευση και προβολή, καθώς και εντονότερη θετική διάδραση µε άλλες πολιτικές. Ιδιαίτερη 
έµφαση θα δοθεί στην ενεργητική ενσωµάτωση και την παιδική φτώχεια. 
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Η αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών της Ευρώπης 
16. Επαναδροµολόγηση της ενιαίας 
αγοράς 
(2ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή θα ακολουθήσει την έκθεση Monti. Σε συνέχεια της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", θα 
αποτελέσει διάγνωση των "κενών" και θα κατευθύνει την επαναδροµολόγηση της ενιαίας αγοράς για την 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. 

17. Κανονισµός για τις µεταφραστικές 
απαιτήσεις όσον αφορά το µελλοντικό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΕΕ 
(2ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός είναι αναγκαίος προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι µεταφραστικές ρυθµίσεις όσον αφορά το 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΕΕ, που έχουν αποκλειστεί από τον κανονισµό για το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΕΕ 
(δεδοµένου ότι η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ειδική νοµική βάση για χωριστό κανονισµό σχετικά µε 
τις γλωσσικές και µεταφραστικές ρυθµίσεις). Πρόκειται για στοιχείο πρωταρχικής σηµασίας για τη 
δηµιουργία του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ΕΕ. 

18. Λευκή βίβλος σχετικά µε το µέλλον 
των µεταφορών  
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στη λευκή βίβλο θα περιγράφεται συνοπτικά το πρόγραµµα δράσης 2020 στον τοµέα των µεταφορών. Θα 
καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κατά την επόµενη δεκαετία στους τοµείς των υποδοµών 
µεταφορών, της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά, της απεξάρτησης των µεταφορών από τον άνθρακα, 
της τεχνολογίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τα καθαρά οχήµατα, των βασιζόµενων στην αγορά 
µέσων και κινήτρων. Θα καθορίζονται οι απαιτούµενες ενέργειες για τη δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου 
µεταφορών και θα καλύπτονται οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 (ιδίως, για παράδειγµα, το 3% 
του ΑΕΠ στην Ε&Α και τους στόχους 20/20/20 για τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση).  

19. ∆έσµη µέτρων για τις υποδοµές στον 
τοµέα της ενέργειας: 

• Ανακοίνωση για την ανάπτυξη της 
υποδοµής στον τοµέα της ενέργειας 
µε χρονικό ορίζοντα την περίοδο 
2020/30 

• Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής για την υποδοµή στον 
τοµέα της ενέργειας 

• Ανακοίνωση για την κατάρτιση 
σχεδίου στρατηγικής για υπεράκτια 
δίκτυα στις βόρειες θάλασσες της 
Ευρώπης 

• Έκθεση σχετικά µε την κατάσταση 
προόδου όσον αφορά τα ευφυή 
δίκτυα 

(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική/ 
Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα επικεντρώνεται σε επενδυτικές ανάγκες, µε βάση τις προβλέψεις για την προσφορά και 
τη ζήτηση, τα 10ετή σχέδια δικτύων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) και σε προτεραιότητες σχετικά µε την ανάπτυξη υποδοµών και τη χρηµατοδότηση. Επιπλέον, θα 
εξετάζονται τα µέτρα που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών και οδών εφοδιασµού µε αέριο, 
καθώς και των µελλοντικών αναγκών σε υποδοµές, για παράδειγµα για το πετρέλαιο ή το CO2.  
 
Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής θα αξιολογούνται οι έξι δράσεις προτεραιότητας για 
τις υποδοµές, οι οποίες ανακοινώθηκαν στη 2η επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής, 
συµπεριλαµβανοµένης της µεσογειακής διασύνδεσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανακοίνωση για τα 
υπεράκτια δίκτυα θα περιλαµβάνει ένα όραµα για τις δεκαετίες 2020 και 2030, και θα εντοπίζονται τα 
βασικά κανονιστικά ζητήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να διευκολυνθεί σε 
περισσότερο µακροπρόθεσµη βάση η ανάπτυξη λύσεων που συνεπάγονται περισσότερο ολοκληρωµένα 
δίκτυα. Η έκθεση για τα ευφυή δίκτυα θα παρουσιάζει τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό που συνεπάγονται την 
πιθανή υποβολή νοµοθετικών προτάσεων κατά το 2011. 

Οι πολίτες στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης και οικοδόµηση µιας Ευρώπης των πολιτών 
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20. Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του 
προγράµµατος της Στοκχόλµης 
(2ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το σχέδιο δράσης θα επεξεργάζεται το πρόγραµµα της Στοκχόλµης καθορίζοντας επακριβώς τα µέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων του. Θα µπορούσε να περιλαµβάνει:  
- σύντοµη εισαγωγική ανακοίνωση µε σκοπό να παρασχεθεί στη νέα Επιτροπή η δυνατότητα να εκφράσει 
τις απόψεις της σχετικά µε το πρόγραµµα, τονίζοντας τις προτεραιότητές της για την επόµενη περίοδο· και 
µετατρέποντας το πρόγραµµα της Στοκχόλµης σε ένα καλύτερα εστιασµένο πολιτικό µήνυµα· 
- ένα σύνολο πινάκων µε τις απαιτούµενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος της 
Στοκχόλµης, επισηµαίνοντας για καθεµιά, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον(τους) αρµόδιο(-ους) 
φορέα(-είς) για την κάλυψη της περιόδου 2010-2014. 

 
21. Αναθεώρηση του κανονισµού (EΚ) 
αριθ. 44/2001 σχετικά µε τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες I). 
(4ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την τροποποίηση του κανονισµού θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: σύγκλιση προς την κατάργηση 
της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας (exequatur) στις αστικές και εµπορικές υποθέσεις, επέκταση 
του πεδίου εφαρµογής για την κάλυψη καταστάσεων που αφορούν σχέσεις µε τρίτα κράτη, προσαρµογή 
των σχετικών διατάξεων µε τα νέα διεθνή µέσα στον συγκεκριµένο τοµέα και βελτίωση της λειτουργίας των 
εν λόγω διατάξεων σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή τους.  
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22. Αναθεώρηση της οδηγίας για το 
χρόνο εργασίας 
(4ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η υποβολή νέων προτάσεων για την προσαρµογή της νοµοθεσίας στις ανάγκες των 
εργαζοµένων, των επιχειρηµατιών, των δηµόσιων υπηρεσιών και των καταναλωτών του 21ου αιώνα. Οι 
προτάσεις αυτές θα βασίζονται σε διαβουλεύσεις δύο φάσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους (βάσει της 
συνθήκης) και σε δηµοσιευµένη εκ των προτέρων αξιολόγηση των νοµοθετικών, κοινωνικών και 
οικονοµικών επιπτώσεων. 

23. Ανακοίνωση σχετικά µε το 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων – 
Μέθοδος για την έγκριση του κοινού 
πλαισίου αναφοράς 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην έναρξη διαδικασίας για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικαίου των 
συµβάσεων ως εναλλακτικό 28ο καθεστώς ή ακόµα και σε ευρωπαϊκό αστικό κώδικα. Με βάση το έργο που 
υλοποιήθηκε για το κοινό πλαίσιο αναφοράς (CFR) στις συµβατικές σχέσεις, η πρωτοβουλία θα καθορίζει 
τη µέθοδο προσαρµογής και χρησιµοποίησης του ΚΠΑ. Ένα νέο καθεστώς θα διευκολύνει τις 
διασυνοριακές συναλλαγές που εγγυώνται τυποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις, επ’ ωφελεία των 
επιχειρήσεων µικρής κλίµακας που δραστηριοποιούνται σε νέες αγορές. 

24. Έκθεση για την ιθαγένεια, που 
περιλαµβάνει ανάλυση και τρόπους 
αντιµετώπισης των εµποδίων στην 
ελεύθερη κυκλοφορία 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το άρθρο 25 της ΣΛΕΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσσει κάθε τρία χρόνια έκθεση για την 
εφαρµογή των δικαιωµάτων ιθαγένειας. Στη βάση αυτή, δύνανται να υποβληθούν προτάσεις για την 
ενίσχυση ή την προσθήκη στα εν λόγω δικαιώµατα. Στην έκθεση για την ιθαγένεια θα αναφέρονται επίσης 
τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι πολίτες στην προσπάθεια διασυνοριακού εφοδιασµού τους σε προϊόντα 
και υπηρεσίες και προτείνεται η βέλτιστη µέθοδος για την άρση των εν λόγω εµποδίων. 

25. Νέο ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο 
για την προστασία δεδοµένων 
(4ο τρίµηνο) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων (1995) πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις και επιπλέον να διασφαλίσει την προστασία των δεδοµένων στο πλαίσιο κάθε ενέργειας της ΕΕ, 
όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 16) και το χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

Η διασφάλιση µιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης 
26. Ανακοίνωση σχετικά µε τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας αποτελεί σηµαντική συνιστώσα του προγράµµατος της Στοκχόλµης. 
Στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης εντοπίζονται κοινές απειλές, καθώς επίσης και κοινά µέσα και πολιτικές 
που η ΕΕ πρέπει να διαθέτει προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τις εν λόγω απειλές. Η 
ισπανική Προεδρία εκπόνησε αρχικά έγγραφο για τους πολίτες. Η ανακοίνωση θα παγιώσει το έργο αυτό µε 
αποτελεσµατικές πολιτικές στο πλαίσιο της αστυνοµικής συνεργασίας, τη διασυνοριακή πρόσβαση και την 
ποινική δικαιοσύνη, για την αντιµετώπιση κάθε κοινής απειλής. Θα δίνει έµφαση στους τοµείς που η ΕΕ 
µπορεί, µε ειδικές ενέργειες, να προσδώσει προστιθέµενη αξία.  

Η αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων κοινωνικών µεταβολών 
27. Πράσινη βίβλος για τις συντάξεις 
(2ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι προκλήσεις, να εξεταστούν οι αρµοδιότητες των κρατών µελών και της 
Ένωσης στον εν λόγω τοµέα, καθώς και να συγκεντρωθούν στοιχεία από ένα ευρύ φάσµα 
ενδιαφεροµένων. Η πράσινη βίβλος θα έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής και θα εξετάσει ένα φάσµα µέσων 
πολιτικής. Τα µέσα αυτά συµπεριλαµβάνουν τη χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον 
τοµέα των συντάξεων, Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της οδηγίας σχετικά µε την αφερεγγυότητα, την 
οδηγία για την προστασία των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, την οδηγία ΙΕΣΠ και τη 
διάδραση µε τον κανονισµό κοινωνικής ασφάλισης. Η πράσινη βίβλος θα εξετάζει επίσης τις ευρύτερες 
επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων που συνδέονται µε την ασφάλιση, τις επενδύσεις (ιδιωτική 
αποταµίευση) και τη στέγαση (αποδέσµευση του ακινητοποιηµένου κεφαλαίου - equity release). 

28. Ανακοίνωση για µια νέα πολιτική και 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στην 
ΕΕ µετά το 2010 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα καθορίζει στο τις δεσµεύσεις την ανάληψη των οποίων θα πρέπει η ΕΕ να εξετάσει στο 
πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών και λαµβάνοντας υπόψη τις πιέσεις στα οικοσυστήµατα. Η στρατηγική 
θα εντοπίζει ορισµένους επιµέρους στόχους µε βάση τους οποίους θα αναληφθεί δράση. Η ανάλυση θα 
καλύπτει όλες τις πιέσεις (υπερεκµετάλλευση· κλιµατική αλλαγή· αλλαγή/κατάτµηση της χρήσης της γης· 
εισβάλλοντα είδη) και τα οικοσυστήµατα (δάσος, νερό, θαλάσσιο περιβάλλον, κλπ). Εντούτοις, θα δοθεί 
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έµφαση στο σκέλος «βιοποικιλότητα» ή στις πιέσεις που ασκούνται σε επίπεδο ΕΕ από συγκεκριµένους 
τοµείς (συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας και της αλιείας), προκειµένου να διασφαλιστεί η εστίαση και η 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση. 

29. Ανακοίνωση σχετικά µε την ενίσχυση 
της ικανότητας αντίδρασης της ΕΕ σε 
καταστροφές 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση που καθορίζει τις επιλογές για την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της ΕΕ σε 
καταστροφές και την ετοιµότητα εντός και εκτός της Ευρώπης, καλύπτοντας τρεις κύριες δοµικές ενότητες: 
την πολιτική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αυξηµένη πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία.  
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∆ιεύρυνση της εµπορικής ατζέντας της Ευρώπης 
30. Ανακοίνωση σχετικά µε τη χάραξη 
"Εµπορικής στρατηγικής για την Ευρώπη 
2020" 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκτίθενται οι γενικές στρατηγικές προτεραιότητες εµπορικής πολιτικής, η υλοποίηση 
των οποίων πρέπει να επιδιωχθεί µέσα στα επόµενα χρόνια. Η πρωτοβουλία θα αφορά επίσης και άλλες 
σχετικές οικονοµικές και οριζόντιες στρατηγικές που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως τη στρατηγική 
"Ευρώπη 2020". 

31. Ανακοίνωση για τη συµβολή της 
Ένωσης στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας: 
πρόγραµµα δράσης δώδεκα σηµείων 
προς υποστήριξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προετοιµασία της υψηλού επιπέδου ΗΕ συνόδου κορυφής για την αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (Σεπτέµβριος 2010), µε αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη οκτώ αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας µέχρι το 2015, και εντοπισµό της κοινής στρατηγικής ΕΕ για τη διασφάλιση της 
συµβολής µε δίκαιο τρόπο στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που αποµένουν.  

Εκσυγχρονισµός των µηχανισµών και των µεθόδων εργασίας της ΕΕ 
32. Αναθεώρηση του προϋπολογισµού. 
(3ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Λαµβανοµένων υπόψη των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, στην 
ολοκληρωµένη αυτή αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, θα αξιολογηθεί 
ο τρόπος µε τον οποίο οι χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ θα εκφράζουν και θα εξυπηρετούν 
αποτελεσµατικότερα τους βασικούς στόχους πολιτικής της Ένωσης, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τις 
συζητήσεις που θα οδηγήσουν στην κατάρτιση του επόµενου πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου. 

33. Ανακοίνωση για το µέλλον της κοινής 
γεωργικής πολιτικής  
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα διερευνηθούν οι σχετικές µε το µέλλον της ΚΓΠ εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα είναι 
ουσιώδεις για τη δηµόσια συζήτηση και για τη διασφάλιση της διαβούλευσης πριν από την εκπόνηση 
νοµοθετικών προτάσεων. Θα αποτελέσει συνέχεια της αναθεώρησης του προϋπολογισµού και δεν θα 
επηρεάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την Επιτροπή κατά το 2011 σχετικά µε το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

34. Πέµπτη έκθεση για την οικονοµική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή 
(4ο τρίµηνο) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η επιτευχθείσα πρόοδος σε ό,τι αφορά την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και η ολοκλήρωση 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ· ο ρόλος των Ταµείων, της ΕΤΑ και των λοιπών χρηµατοδοτικών οργάνων και 
ο αντίκτυπος άλλων πολιτικών της ΕΕ και των κρατών µελών σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών για το µέλλον της πολιτικής συνοχής πριν από την εκπόνηση 
νοµοθετικών προτάσεων. Θα αποτελέσει συνέχεια της αναθεώρησης του προϋπολογισµού και δεν θα 
επηρεάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την Επιτροπή κατά το 2011 σχετικά µε το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  
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Παράρτηµα II: Ενδεικτικός κατάλογος πιθανών υπό εξέταση στρατηγικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών προτεραιότητας* 
*Οι πρωτοβουλίες ταξινοµούνται ανά τοµέα πολιτικής. Σε κάθε τοµέα πολιτικής, οι πρωτοβουλίες που παρατίθενται µε έντονους χαρακτήρες είναι δυνητικά 
στρατηγικές πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες που απαριθµούνται αφορούν το 2010 και επόµενα έτη1. 
Τίτλος Είδος 

πρωτοβουλίας 
Περιγραφή του εύρους των στόχων 

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 
Νοµοθετικές προτάσεις που 
αποτελούν συνέχεια της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής σχετικά µε την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική µετά το 2013. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Νοµοθετική συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ΚΓΠ µετά το 2013. 

∆έσµη µέτρων σχετικά µε την πολιτική 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. 
 

Νοµοθετική και µη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

- Αναδιατύπωση της νοµοθεσίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 
- Εξέταση της σκοπιµότητας καθιέρωσης ειδικών προαιρετικών αποκλειστικών όρων, όπως «προϊόν 
ορεινής γεωργίας» 
- Εξέταση της θέσπισης γενικού βασικού προτύπου εµπορίας και της κατάλληλης σήµανσης του τόπου 
παραγωγής στο πλαίσιο των προτύπων εµπορίας γεωργικών προϊόντων 
- Γενικές κατευθύνσεις για τα συστήµατα πιστοποίησης της ποιότητας γεωργικών προϊόντων 

Ευθυγράµµιση των κανονισµών του 
Συµβουλίου (EΚ) 1290/2005 
(χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής), 1234/2007 (ενιαία ΚΟΑ), 
247/2006 (POSEI) και άλλων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η ευθυγράµµιση των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής µε τη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Έκθεση για τις γαλακτοκοµικές 
ποσοστώσεις µετά από υγειονοµικό 
έλεγχο (άρθρο 184 παράγραφος 6 του 
κανονισµού 1234/2007). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του υγειονοµικού ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, το 
Νοέµβριο του 2009, η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει δύο εκθέσεις στο γαλακτοκοµικό τοµέα, µία πριν το 
2011 και µία µετά από το 2013, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή της προοδευτικής κατάργησης του 
συστήµατος γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων. Πρόκειται για την πρώτη από τις εν λόγω δύο εκθέσεις. 

Νοµοθετική πρόταση κατόπιν της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής "Προς µια 
καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων 
στους γεωργούς των περιοχών µε 
φυσικά µειονεκτήµατα" (µειονεκτικές 
περιοχές). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Παρέχεται στήριξη προς τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές ώστε να µπορέσουν να συµβάλλουν, µέσω της 
συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών, στη διαφύλαξη της υπαίθρου και στη διατήρηση και την προαγωγή 
αειφόρων καλλιεργητικών συστηµάτων. Συνιστά αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου. 

Συνέχεια της οµάδας υψηλού επιπέδου 
για το γάλα. 

Νοµοθετική και µη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η οµάδα υψηλού επιπέδου θα ολοκληρώσει την έκθεσή της τον Ιούνιο του 2010. Ενδέχεται να 
ακολουθήσουν νοµοθετικές προτάσεις και µη νοµοθετικές πρωτοβουλίες. 

Προϋπολογισµός 
Πρόταση για τη δηµιουργία νέου 
πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου. 

 Ορισµός των δηµοσιονοµικών προτεραιοτήτων και πρόταση νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για 
την επόµενη περίοδο. 

                                                 
1 (**) Αναφέρονται πρωτοβουλίες µη δεσµευτικής νοµοθεσίας. 
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Τριετής αναθεώρηση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού και των 
κανόνων εφαρµογής. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σκοπός της αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού είναι η δηµιουργία συνθηκών για την 
αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των πιστώσεων του προϋπολογισµού (καταπιστευµατικά ταµεία, διεθνή 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, εταιρικές σχέσεις δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα), η προώθηση της επικεντρωµένης 
στην απόδοση προσέγγισης όσον αφορά τις επιδοτήσεις και η αυξηµένη υπευθυνότητα όσον αφορά τη 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

Έκθεση για τη λειτουργία της διοργανικής 
συµφωνίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην έκθεση θα εξετάζεται λεπτοµερώς η λειτουργία της τρέχουσας διοργανικής συµφωνίας (∆Σ) – 
Σύµφωνα µε τη δήλωση 1 στη ∆Σ – θα συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από σχετικές προτάσεις. 

Κλιµατική αλλαγή 
Ανακοίνωση για την "Ενσωµάτωση 
της προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή και του περιορισµού των 
επιπτώσεων του εν λόγω φαινοµένου 
στις πολιτικές της ΕΕ και "θωράκιση 
έναντι του κλίµατος" όσον αφορά τα 
χρηµατοδοτικά µέσα". 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση περιλαµβάνει µια στρατηγική και συγκεκριµένες δράσεις προκειµένου να ενσωµατωθεί η 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και ο περιορισµός των επιπτώσεων του εν λόγω φαινοµένου σε άλλες 
πολιτικές και χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ. Περιλαµβάνει ιδίως τη «θωράκιση έναντι του κλίµατος» των 
πολιτικών, όπως εκείνων στους τοµείς της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της βιοµηχανίας και των 
υπηρεσιών, της ενέργειας, των µεταφορών, της έρευνας και της καινοτοµίας, της υγείας, της ύδρευσης, του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της αλιείας, των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας. 

Ανακοίνωση για την ανάλυση των 
πρακτικών πολιτικών που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της µείωσης των 
εκποµπών στην ΕΕ κατά 30% και 
εκτίµηση της κατάστασης των 
ενεργειοβόρων βιοµηχανιών. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόκειται για ανάλυση των µέτρων που απαιτούνται πέραν της µείωσης των εκποµπών αερίων κατά 20% 
µέχρι το 2020, για την επίτευξη των στόχων της απεξάρτησης από τον άνθρακα µέχρι το 2050. 
Περιλαµβάνει επίσης εκτίµηση της κατάστασης των ενεργειοβόρων βιοµηχανιών που εκτίθενται σε 
σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

Πιθανή πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
τη µείωση των εκποµπών πέραν του 
20% έως 30%. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Εν αναµονή του αποτελέσµατος της ανάλυσης του 2010, είναι πιθανή η ανάληψη πρωτοβουλίας για την 
πιθανή επίτευξη της µείωσης των εκποµπών πέραν του στόχου του 20%. 

Ανακοίνωση σχετικά µε τον χάρτη 
πορείας για την οικονοµία χαµηλής 
κατανάλωσης άνθρακα µέχρι το 2050, 
ενόψει επίσης του καθορισµού των 
απαραίτητων σεναρίων για το 2030. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των διαφόρων σταδίων για την επίτευξη του στόχου του 
2050, περιλαµβάνοντας τα απαραίτητα σενάρια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για το 2030, που 
αντικατοπτρίζει τη συµβολή βασικών τοµέων εκποµπής ρύπων. 

Πρόταση αναθεώρησης της ισχύουσας 
νοµοθεσίας για να ενσωµατωθεί ο 
περιορισµός της κλιµατικής αλλαγής και 
η σχετική προσαρµογή. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ως συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά µε την προσαρµογή, θα υποβληθούν ειδικές προτάσεις προκειµένου 
να ενσωµατωθεί ο περιορισµός της κλιµατικής αλλαγής και η προσαρµογή στις διάφορες πολιτικές και 
προγράµµατα. 

Έκθεση και πιθανή υποβολή πρότασης 
αναθεώρησης του κανονισµού για τα 
φθοριούχα αέρια του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου. 

Μη νοµοθετική / 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρµογής του κανονισµού για τα αέρια F. Η επανεξέταση απαιτείται από 
τον κανονισµό και θα συνοδεύεται από νοµοθετική πρόταση εφόσον παρίσταται ανάγκη. 

Αναθεώρηση της απόφασης της ΕΕ για 
την παρακολούθηση σχετικά µε τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόκειται για τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση των απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 

Ανταγωνισµός 
Επανεξέταση του πλαισίου της πολιτικής Νοµοθετική και µη Τον Οκτώβριο του 2009, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο κατευθυντήριων γραµµών και σχέδιο κανονισµού 
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ανταγωνισµού για τη βιοµηχανία 
αυτοκινήτων οχηµάτων (κανονισµός 
απαλλαγής κατά κατηγορία για τον τοµέα 
των αυτοκινήτων οχηµάτων). 

νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

απαλλαγής κατά κατηγορία για τον τοµέα των αυτοκινήτων οχηµάτων ("ΚΑΚΚ για τα αυτοκίνητα οχήµατα"). 
Αποσκοπούν στην αντικατάσταση του υφιστάµενου ΚΑΚΚ από 1ης Ιουνίου 2010 όσον αφορά τη 
δευτερογενή αγορά, και από 1ης Ιουνίου 2013 για την πρωτογενή αγορά. Η δηµόσια διαβούλευση για τα εν 
λόγω σχέδια περατώθηκε τον Φεβρουάριο του 2010. 

Ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τοµέα της ασφάλισης 
βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών 
πιστώσεων. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση σχετικά µε την ασφάλιση βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων αποσκοπεί στην άρση 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που οφείλονται στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον τοµέα της 
ασφάλισης βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων. Εφαρµόζεται στις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα 
της ασφάλισης βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων. Η ανακοίνωση αυτή λήγει κατά τα τέλη του 
2010, εκτός και αν επανεξεταστεί. 

Επανεξέταση της αντιµονοπωλιακής 
πολιτικής για τη σύναψη οριζόντιων 
συµφωνιών: αναθεώρηση δύο 
κανονισµών (συµφωνίες Ε&Α και 
συµφωνίες εξειδικεύσεως) και 
κατευθυντήριες γραµµές για την 
εφαρµογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ για 
συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. 

Νοµοθετική και µη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αναθεώρηση των υφιστάµενων κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία για συµφωνίες εξειδικεύσεως και 
Ε&Α που λήγουν το ∆εκέµβριο του 2010. Παράλληλα, θα επαναξεταστούν οι κατευθυντήριες γραµµές για 
τις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Στόχος είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του 
ανταγωνισµού στον τοµέα των συµφωνιών οριζόντιας συνεργασίας και να παράσχουν νοµική ασφάλεια 
στις επιχειρήσεις. 

Τροποποίηση των περιβαλλοντικών 
κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά το 
σύστηµα εµπορίας εκποµπών ΕΕ µετά 
το 2013. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειµένου να θεσπιστούν 
κανόνες για τη µεταχείριση της ενίσχυσης που συνδέεται µε το σύστηµα εµπορίας εκποµπών (που άπτεται 
του πολιτικά ευαίσθητου θέµατος της "διαφυγής διοξειδίου του άνθρακα"). 

Πρόταση κανονισµού σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις προς την βιοµηχανία 
άνθρακα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που θα επιτρέπει την χορήγηση ενίσχυσης για το κλείσιµο, καθώς και 
τις ενισχύσεις για επιβαρύνσεις του παρελθόντος στον τοµέα του άνθρακα. Η ισχύς του υφιστάµενου 
κανονισµού θα λήξει στα τέλη του 2010. 

Αναθεώρηση πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. 
 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ναυπηγική βιοµηχανία υπόκειται σε ειδικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και ειδικότερα σε 
αυστηρότερους κανόνες για περιφερειακές ενισχύσεις και σε κανόνες για τις ενισχύσεις στην καινοτοµία 
που είναι προσαρµοσµένη στην αγορά. Κατά την περίοδο 2007-2008, αποφασίστηκε να παραταθεί κατά 
δύο έτη το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της ναυπήγησης. Είχαν διερευνηθεί εναλλακτικές 
λύσεις και είχε παρασχεθεί στην εν λόγω βιοµηχανία η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της.  
Η αναθεώρηση θα απαντά στα ερωτήµατα κατά πόσον εξακολουθούν να απαιτούνται ειδικοί κανόνες για 
τον εν λόγω τοµέα, και αν ναι, κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων 
είναι αναγκαίες. 

Ανάπτυξη 
Το µέλλον του ΕΤΑ Νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Η ισχύς του υφιστάµενου ΕΤΑ λήγει το 2013 και είναι πιθανή η ενσωµάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό 
της ΕΕ.  

Εαρινή δέσµη µέτρων στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 
(ΑΣΧ) (έγγραφα εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής: 
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, ΑΣΧ, 
ενίσχυση του εµπορίου, χρηµατοδότηση 
της ανάπτυξης), καθώς και 1ο 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η εν λόγω δέσµη θα συνίσταται στην ανακοίνωση (σηµείο 31), µε συνοδευτικά έγγραφα (επιτευχθείσα 
πρόοδος όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, χρηµατοδότηση για ανάπτυξη, 
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, ενίσχυση του εµπορίου και το πρώτο πρόγραµµα εργασίας ΣΑΠ), 
καθώς και χωριστές ανακοινώσεις για ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ µε σκοπό την ενίσχυση 
αναπτυσσόµενων χωρών προκειµένου να αντιµετωπίσουν προκλήσεις επισιτιστικής ασφάλειας, το ρόλο 
της ΕΕ στην παγκόσµια υγεία, τη φορολογία και την ανάπτυξη: συνεργασία µε αναπτυσσόµενες χώρες για 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε θέµατα φορολογίας. 
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πρόγραµµα εργασίας ΣΑΠ για τη 
συνεκτικότητα της αναπτυξιακής 
πολιτικής / ενόψει της διάσκεψης 
κορυφής για την ανασκόπηση των ΑΣΧ 
2010 (άνοιξη). 
Ανακοίνωση για την κοινή στρατηγική 
Αφρικής-ΕΕ. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της τρίτης συνόδου κορυφής EΕ-Αφρικής (Τρίπολη, Νοέµβριος 2010), η 
ανακοίνωση θα αξιολογεί την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής Αφρικής-EΕ, θα αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα και τις ελλείψεις του πρώτου σχεδίου δράσης της στρατηγικής (2008-2010), θα υποβάλλει τις 
απαραίτητες προτάσεις για το επόµενο σχέδιο δράσης (2011-2013), και θα λαµβάνει υπόψη την πολιτική 
και στρατηγική διάσταση της εταιρικής σχέσης, ενώ θα κάνει προτάσεις για την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας. 

Πράσινη βίβλος για τη δηµοσιονοµική 
στήριξη. 

 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το βάρος της δηµοσιονοµικής στήριξης στην εξωτερική µας συνεργασία – σχεδόν το ήµισυ του 
προγραµµατισµού του EΤΑ – απαιτεί τη διοργάνωση ανοικτού διαλόγου επί του αµφισβητούµενου αυτού 
θέµατος, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η σταθερή ευρωπαϊκή συναίνεση γύρω από το εν λόγω µέσο. 

Ανακοίνωση για την κλιµατική αλλαγή και 
την ανάπτυξη. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης, µε βάση 
αυτό που κατέστη δυνατό να συµφωνηθεί στην Κοπεγχάγη. Σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής θα 
πρέπει να είναι η εφαρµογή της ταχείας χρηµατοδότησης, για την οποία η ΕΕ δεσµεύτηκε το ∆εκέµβριο του 
2009, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µέρη που συνεργάστηκαν στενότερα µε την ΕΕ στην 
Κοπεγχάγη ήσαν οι αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως οι φτωχότερες και οι πλέον ευάλωτες. 

Πρόταση για την αντικατάσταση της 
σύνδεσης των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών (της οποίας η ισχύς λήγει). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ισχύς της απόφασης 2001/822/EΚ του Συµβουλίου, της 27/11/2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών λήγει στις 31/12/2013 και θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

Επανεξέταση της ευρωπαϊκής 
συναίνεσης για ανάπτυξη. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα βασιστεί στα αποτελέσµατα της αναθεώρησης των ΑΣΧ στη σύνοδο κορυφής του 
2010 εφόσον θεωρηθεί αναγκαία η επανεξέταση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για ανάπτυξη 2005. 

Ανακοίνωση για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε 
επιχειρήσεις: µια στρατηγική για τις 
επιχειρήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία θα εστιάζει στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε αναπτυσσόµενες 
χώρες, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τον ιδιωτικό τοµέα. Πρό0κειται για εξωτερική προβολή της 
προσέγγισης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σχετικά µε την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς. 

Ψηφιακό θεµατολόγιο 
Ανακοίνωση σχετικά µε τη στρατηγική για 
την ευρυζωνικότητα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο γενικό πλαίσιο της ψηφιακής ατζέντας, η ευρυζωνική στρατηγική της ΕΕ θα παράσχει το πλαίσιο 
πολιτικής για την ανάληψη δράσης µε σκοπό την ενίσχυση της ευρυζωνικής κάλυψης του 100% της EΕ και 
την αύξηση των επενδύσεων στην πρόσβαση νέας γενιάς. 

(**) Σύσταση σχετικά µε την πρόσβαση 
νέας γενιάς. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας, ο στόχος της σύστασης είναι να παράσχει καθοδήγηση 
στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές για το µελλοντικό σχεδιασµό των ρυθµιστικών λύσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση νέας γενιάς (NGA) για τη ρυθµιστική συνεκτικότητα στην ενιαία αγορά. 

Πρόγραµµα πολιτικής για το 
ραδιοφάσµα(RSPP) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος του πολυετούς προγράµµατος RSPP είναι ο καθορισµός των στρατηγικών προσανατολισµών για 
την πολιτική της ΕΕ σχετικά µε το ραδιοφάσµα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης σε πόρους 
ραδιοφάσµατος που θα συµβάλουν στην επίτευξη βασικών στόχων της ΕΕ, όπως είναι η ανάπτυξη 
επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων για όλους. 
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Απόφαση για τη ζώνη συχνοτήτων 800 
MHz. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Απόφαση τεχνικής εναρµόνισης που καθορίζει τους ελάχιστους όρους τους οποίους θα πρέπει να πληρούν 
οι χρήστες της ζώνης συχνοτήτων 800 MHz για άλλους σκοπούς εκτός της επίγειας αναµετάδοσης. 

Το µέλλον της καθολικής υπηρεσίας και 
τα δικαιώµατα των χρηστών. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στη δήλωση της Επιτροπής στο ΕΚ 
σχετικά µε την καθολική υπηρεσία (2009) και θα περιλαµβάνει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της δηµόσιας 
διαβούλευσης για τις µελλοντικές αρχές της καθολικής υπηρεσίας (πρώτο εξάµηνο του 2010), ενώ θα 
αξιολογείται η ανάγκη επικαιροποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία. 

Οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή. Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και επαλήθευση της ταυτότητας. 

Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία. Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οδικός χάρτης 2011-15 για τον καθορισµό των στοχοθετηµένων επιχειρησιακών µέτρων για την ευρεία 
εφαρµογή διαλειτουργικών συστηµάτων ηλεκτρονικών µητρώων υγείας και υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 

(**) Πρότυπα ασφαλείας ΤΠ στις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύσταση του Συµβουλίου για την προώθηση της έγκρισης προτύπων ασφαλείας ΤΠ στις δηµόσιες 
συµβάσεις (π.χ. ISO/IEC 15408: κριτήρια αξιολόγησης για την ασφάλεια ΤΠ). 

Κανονισµός σχετικά µε την 
εκσυγχρονισµένη υπηρεσία ασφάλειας 
δικτύου και πληροφοριών (ENISA). 

Νοµοθετική/Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

 

Η ισχύς του υφιστάµενου κανονισµού για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια 
των ∆ικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) θα λήξει το Μάρτιο του 2012. 

Έκθεση για τις εξελίξεις όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής στην ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε τον τροποποιηθέντα κανονισµό για την περιαγωγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έκθεση µέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 για την αναθεώρηση της λειτουργίας του κανονισµού και την 
αξιολόγηση κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. 

Προστασία υποδοµών πληροφοριών 
ζωτικής σηµασίας. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα προτείνονται γενικές κατευθύνσεις πολιτικής για τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά 
την ικανότητα αποκατάστασης και σταθερότητα του ∆ιαδικτύου. 

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δηµόσιου τοµέα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αναθεώρηση θα αφορά το πεδίο εφαρµογής του µέσου, τους περιορισµούς σχετικά µε τις επιβαρύνσεις 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και την αποσαφήνιση της αρχής ότι όλα τα 
δεδοµένα που είναι κατά κανόνα προσβάσιµα δύνανται επίσης να επαναχρησιµοποιηθούν για εµπορικούς 
και µη εµπορικούς σκοπούς. 

(**) Ευρωπαϊκά σήµατα αξιοπιστίας. Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η σύσταση θα καθορίζει ένα σήµα ΕΕ που θα µπορούσε να χρησιµοποιείται µόνο από διασυνοριακές 
υπηρεσίες ιστού που πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισµό. 

Οικονοµικές και νοµισµατικές υποθέσεις 
Ανακοίνωση σχετικά µε την εξωτερική 
οικονοµική εκπροσώπηση στο ∆ΝΤ και 
την Παγκόσµια Τράπεζα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εξετάζονται οι ισχύουσες διαδικασίες συντονισµού και θα προτείνεται µια προσέγγιση 
σε τρεις φάσεις µε σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της εκπροσώπησης 
της ζώνης του ευρώ/της ΕΕ στο ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα. 
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Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση 
εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη 
ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων 
για σχέδια εκτός της ΕΕ. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ΕΕ προσφέρει δηµοσιονοµικές εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕ) για την κάλυψη 
κινδύνων κρατικής ή πολιτικής φύσης σε σχέση µε τη δανειοδότηση και την παροχή εγγυήσεων δανείων 
εκτός της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής (η καλούµενη 
"εξωτερική εντολή της ΕΤΕ"). Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση για το δεύτερο ήµισυ της 
περιόδου 2007-2013. Για το επόµενο χρηµατοδοτικό πλαίσιο (2014-2020) θα πρέπει να υποβληθεί 
µεταγενέστερη πρόταση. 

Κανονισµός-πλαίσιο για τη χορήγηση 
µακροοικονοµικής συνδροµής (MFA). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Εξορθολογισµός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του εν λόγω µέσου εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ 
προκειµένου να καταστεί ταχύτερη και αποδοτικότερη. Η επείγουσα φύση των καταστάσεων κρίσης 
αποτελεί ισχυρό επιχείρηµα για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και καθυστερήσεων. Αντί για τη 
λήψη αποφάσεων κατά περίπτωση, προτείνεται η εκπόνηση κανονισµού-πλαίσιο για τη χορήγηση AMF σε 
τρίτες χώρες µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµαντικούς πολιτικούς, οικονοµικούς και εµπορικούς 
δεσµούς, έτσι ώστε να καταστεί το µέσο αυτό αποτελεσµατικότερο. 

Πρόταση κανονισµού περί του 
ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασµών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Γενικός στόχος είναι η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήµατος λογαριασµών (ESA) 95 (κανονισµός 
2223/96) έτσι ώστε να ευθυγραµµιστούν οι εθνικοί λογαριασµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε το νέο 
οικονοµικό περιβάλλον, των εξελίξεων της µεθοδολογικής έρευνας και των αναγκών των χρηστών. Το νέο 
ESA πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την κατάλληλη µεθοδολογική αναφορά για την παραγωγή δεδοµένων 
υψηλής ποιότητας για τους εθνικούς λογαριασµούς που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
σηµαντικότερων πολιτικών της ΕΕ. Η εν λόγω αναθεώρηση θα αποτελέσει επίσης την ευκαιρία για 
περαιτέρω βελτίωση των προτύπων του ESA 95 και θα τα καταστήσει καταλληλότερα για τις διάφορες 
χρήσεις στην ΕΕ. Θα αναπτυχθεί, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ένα πιο ολοκληρωµένο σύστηµα. 

Έκθεση για τη σύγκλιση 2010. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τόσο η Επιτροπή όσο και η ΕΚΤ θα συντάξουν έκθεση σύγκλισης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 140 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η θετική αξιολόγηση της σύγκλισης σε ένα ή περισσότερα κράτη 
µέλη ενδέχεται να οδηγήσει σε διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. 

Ανακοίνωση του 2010 για τα δηµόσια 
οικονοµικά στην ΟΝΕ. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση 2010 για τα δηµόσια οικονοµικά στην ΟΝΕ παρουσιάζει τις πολιτικές επιπτώσεις/προκλήσεις 
της ετήσιας έκθεσης για τα δηµόσια οικονοµικά (PFR). Στην PFR επανεξετάζονται οι δηµοσιονοµικές 
εξελίξεις στα κράτη µέλη της ΕΕ και µελετώνται ζητήµατα που ανακύπτουν στον τοµέα της χάραξης της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής και της δηµοσιονοµικής επιτήρησης στην ΕΕ. 

Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός 
(**) Πρόταση της Επιτροπής για 
σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε 
την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Eυρώπη 2020». Η σύσταση θα παράσχει στα κράτη µέλη µια “δέσµη µέσων πολιτικής” που 
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος και να επιταχύνει το ρυθµό 
βελτίωσης στην ΕΕ. 

Πρόταση για ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα «Νεολαία σε κίνηση» 2014 
– 2020 (φάση II) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», το πρόγραµµα θα συγκεντρώσει τα υφιστάµενα 
προγράµµατα «δια βίου µάθηση» και «νεολαία σε δράση», καθώς και εξωτερικές δράσεις για τη δηµιουργία 
και την ενσωµάτωση του προγράµµατος στήριξης για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος 
«νεολαία σε κίνηση». 

Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση 
του ΕΚ και του Συµβουλίου σχετικά µε το 
στρατηγικό θεµατολόγιο καινοτοµίας για 
το ΕΙΤ και για την τροποποίηση του 
κανονισµού EIT. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Όπως απαιτήθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό EIT, το στρατηγικό θεµατολόγιο καινοτοµίας θα 
περιλαµβάνει προτάσεις για τη διακυβέρνηση, τις ενέργειες και τους πόρους για την προσεχή 7ετή περίοδο.  

Ανακοίνωση για την εφαρµογή των Μη νοµοθετική Η ανακοίνωση αυτή θα περιλαµβάνει προτάσεις για την υλοποίηση των προβλεπόµενων στη συνθήκη της 
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διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά τον αθλητισµό. 

πρωτοβουλία Λισαβόνας νέων αρµοδιοτήτων στον τοµέα του αθλητισµού, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης 
πλαισίου πολιτικής συνεργασίας. 

Πράσινη βίβλος για την ελευθέρωση του 
δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού 
και της δηµιουργίας. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ιερευνά τον τρόπο βελτίωσης του πλαισίου των όρων για την ενίσχυση της συµβολής των κλάδων του 
πολιτισµού και της δηµιουργίας σε µια ανάπτυξη της Ευρώπης που θα βασίζεται στη γνώση και θα σέβεται 
το περιβάλλον.  
 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη νέα ώθηση 
στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την περίοδο 2010 – 2020. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση αυτή θα προτείνεται µια δέσµη προσανατολισµών για τη στήριξη του εκσυγχρονισµού 
των πολιτικών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα συµβάλει στην υπουργική διάσκεψη της 
Bruges που έχει προγραµµατιστεί για τα τέλη του 2010. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
τις δυνατότητες και προκλήσεις για τον 
ευρωπαϊκό κινηµατογράφο στην ψηφιακή 
εποχή. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Μετά από δηµόσια διαβούλευση, στην ανακοίνωση θα εξετάζεται η υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς του 
ψηφιακού κινηµατογράφου, θα καθορίζεται η πολιτική της Επιτροπής στον συγκεκριµένο τοµέα 
(συµπεριλαµβανοµένων των όρων της κρατικής ενίσχυσης) και θα περιγράφεται συνοπτικά το νέο 
πρόγραµµα στήριξης MEDIA για την ψηφιοποίηση των κινηµατογράφων. 

(**) Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου 
για την προώθηση της µαθησιακής 
κινητικότητας των νέων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ « 
Νεολαία σε κίνηση», θα προτείνει τη λήψη µέτρων από τα κράτη µέλη, έτσι ώστε να αυξηθούν οι 
δυνατότητες µαθησιακής κινητικότητας και να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια στην κινητικότητα. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση 
της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 
πολιτισµό. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται η επιτευχθείσα πρόοδος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των τριών στρατηγικών στόχων της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό, από 
την έγκρισή της, το 2007. Η έκθεση θα βοηθήσει τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της συζήτησης για το 
µελλοντικό πρόγραµµα εργασίας για τον πολιτισµό, το οποίο θα εφαρµοστεί από το 2011. 

Ανακοίνωση σχετικά µε την πρωτοβουλία 
για νέες ευρωπαϊκές αρµοδιότητες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αποβλέπει στην ανάπτυξη µιας προσέγγισης για τις βασικές αρµοδιότητες στους τοµείς της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανώτερης εκπαίδευσης, µε βάση τη 
σύσταση του 2006 για τις βασικές αρµοδιότητες, και θα περιλαµβάνει πρόταση για τη δηµιουργία 
διαβατηρίου ευρωπαϊκών δεξιοτήτων. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: πρόταση 
κριτηρίων αναφοράς για την κινητικότητα 
και την απασχολησιµότητα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει προτάσεις για νέα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς στον τοµέα της 
κινητικότητας και απασχολησιµότητας. Τα εν λόγω κριτήρια θα επιτρέψουν την αξιολόγηση του βαθµού 
στον οποίο τα διάφορα είδη και επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης προετοιµάζουν τους πολίτες για την 
αγορά εργασίας. 

(**) Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου 
για τις υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά 
µε την κινητικότητα καλλιτεχνών και 
επαγγελµατιών του πολιτιστικού κλάδου. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Θα καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται από ένα δίκτυο εθνικών 
υπηρεσιών πληροφόρησης, µε στόχο να παρέχονται στους καλλιτέχνες και στους επαγγελµατίες του 
πολιτιστικού κλάδου τις ακριβείς, ενηµερωµένες και εύκολα προσβάσιµες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την κινητικότητά τους. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
προσχολική εκπαίδευση. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα συγκεντρώνει τα ουσιώδη στοιχεία που υπάρχουν επί του παρόντος (π.χ. µέσω του 
ΟΟΣΑ, της UNICEF, κλπ) και θα καθορίζει ένα πρόγραµµα εργασίας µε βάση την ανοικτή µέθοδο 
συντονισµού. 

Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του 
Συµβουλίου σχετικά µε την άτυπη και την 
ανεπίσηµη µάθηση. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποτελώντας τµήµα της πρωτοβουλίας «νεολαία σε κίνηση», θα καθορίσει το σύνολο των µέσων πολιτικής 
για την προώθηση και τη διασφάλιση της καλύτερης αναγνώρισης της άτυπης και της ανεπίσηµης µάθησης. 

Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση 
του ΕΚ και του Συµβουλίου σχετικά µε 
νέες ενέργειες στο πλαίσιο των 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση θα βασιστεί στην κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο του προγράµµατος 2007-2013, καθώς και του 
προγράµµατος MEDIA 2007. 
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προγραµµάτων "Πολιτισµός" και "Media" 
για την περίοδο 2014-2020. 
Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου 2012 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων 2009-11 
του ET 2020. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Έκθεση για την εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την περίοδο 2009-11, 
όπως προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ενώ επικαιροποιούνται οι προτεραιότητες για την κάλυψη της επακόλουθης περιόδου. 

Ανακοίνωση σχετικά µε τον 
εκσυγχρονισµό της ανώτερης 
εκπαίδευσης. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η επανεξέταση και η πρόταση νέων στόχων για το µέλλον της εν λόγω πολιτικής ατζέντας. 
Τούτο ενδέχεται να περιλαµβάνει πιθανές προτάσεις για ένα σύστηµα διαφάνειας και κατάταξης για τα 
ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: πρόταση 
νέου κριτηρίου αναφοράς για τις 
γλωσσικές ικανότητες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέο ευρωπαϊκό κριτηρίου αναφοράς για τις γλωσσικές ικανότητες. Η 
πρόταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της υφιστάµενης δέσµης δεικτών και κριτηρίων 
αναφοράς για την εκπαίδευση και κατάρτιση και στοχεύει στην αύξηση του βαθµού διαφάνειας όσον αφορά 
την εκµάθηση γλωσσών στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γλωσσικές ικανότητες, η ευελιξία και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού της ΕΕ. 

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 
Πρωτοβουλία για τις συντάξεις. Μη νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Με βάση τα αποτελέσµατα της πράσινης βίβλου (2010) και της εµπεριστατωµένης ανάλυσης της πιθανής 
πολιτικής της ΕΕ, η Επιτροπή ενδέχεται να αναλάβει ειδικές πρωτοβουλίες σε ορισµένους τοµείς, ή να 
εξετάσει το ενδεχόµενο δηµοσίευσης γενικότερα µιας λευκής βίβλου εκθέτοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα 
πρέπει να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο της ΕΕ για τις συντάξεις. 

Πρόταση για την εφαρµογή της 
οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζοµένων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της εφαρµογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων. 
Η πρόταση θα αποσαφηνίζει τις νοµικές υποχρεώσεις των εθνικών αρχών, των επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων σε ότι αφορά την εφαρµογή της οδηγίας και θα διασφαλίζει την καθολική εφαρµογή των ίδιων 
κανόνων. Ένα νέο νοµικό µέσο θα βελτίωνε την παροχή πληροφοριών στις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόµενους. Επίσης, το µέσο αυτό θα βελτίωνε τη συνεργασία µεταξύ εθνικών αρχών, θα διασφάλιζε την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων µε την επιβολή κυρώσεων και διορθωτικά µέτρα, και θα 
προλάµβανε καταχρηστικές πρακτικές. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τις προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2014-2020.  

Πρόταση για τη βελτίωση της 
προστασίας των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η 
έκθεσή τους σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζοµένων, λαµβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τους προβληµατισµούς που εξέφρασαν ορισµένοι ενδιαφερόµενοι, ιδίως στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης, που χρησιµοποιούν MRI (τεχνολογία µε µαγνητικό συντονισµό) στο πλαίσιο 
προηγµένων διαγνωστικών και παρεµβατικών ιατρικών διαδικασιών.  

Ανακοίνωση για µια στρατηγική της ΕΕ 
για την αναπηρία, για την περίοδο 2010-
2020 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος αναπήρων, πλήρης διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών των ατόµων µε αναπηρία.  

Πρόταση για την τροποποίηση πολλών 
κοινοτικών οδηγιών, έτσι ώστε να 
συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής 
τους οι ναυτικοί ή τα σκάφη. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση έχει ως στόχο να παράσχει σε ναυτικούς το ίδιο επίπεδο δικαιωµάτων µε τους λοιπούς 
εργαζόµενους σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Πολλές οδηγίες στον τοµέα της εργατικής νοµοθεσίας 
αποκλείουν επί του παρόντος τους ναυτικούς από το πεδίο εφαρµογής τους. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες 
θα έπρεπε να καλύπτουν πολλές οδηγίες, είτε θα συµπεριλάβουν τους ναυτικούς είτε θα προβλέψουν 
ειδική µεταχείριση των ναυτικών έτσι ώστε να διασφαλιστεί ισοδύναµο επίπεδο προστασίας, λαµβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ειδικές περιστάσεις, καθώς και το γενικό οικονοµικό περιβάλλον του συγκεκριµένου 
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τοµέα. 
Πρόταση κανονισµού σχετικά µε το ΕΤΠ 
για την περίοδο 2013-2020. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα παράσχει µια στέρεα 
βάση για να προταθούν βελτιώσεις σχετικά µε τα είδη ενεργειών που µπορεί να συγχρηµατοδοτήσει το 
ΕΤΠ, καθώς και την προετοιµασία τους, και για να εξεταστούν οι τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας του 
Ταµείου. 

Πρόταση απόφασης σχετικά µε το 
πρόγραµµα "Progress" για την περίοδο 
2013-2020 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το πρόγραµµα PROGRESS είναι το πρόγραµµα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη, το οποίο θα ξεκινήσει το 2007. 

Προτάσεις σχετικά µε το συνδυασµό 
επαγγελµατικής και οικογενειακής 
ζωής. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Κατόπιν της συµφωνίας του Συµβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας 96/34/EΚ για την γονική άδεια 
που καλύπτει και την άδεια λόγω υιοθεσίας, και λαµβάνοντας υπόψη την επιτευχθείσα πρόοδο και τα 
αποτελέσµατα των εν εξελίξει διαπραγµατεύσεων για την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/EΚ, η Επιτροπή 
θα λάβει περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση του νοµικού και πολιτικού πλαισίου για το συνδυασµό της 
επαγγελµατικής µε την ιδιωτική ζωή. Προς τον σκοπό αυτό, θα εκπονηθεί το 2010 µελέτη κόστους-
ωφέλειας για την ανάληψη ενδεχόµενης πρωτοβουλίας σχετικά µε την πατρική άδεια. 

Ενέργεια 
Ανακοίνωση για το αναθεωρηµένο 
σχέδιο δράσης για την ενεργειακή 
επάρκεια. 
 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εντοπίζονται τα βασικά µέτρα για την υλοποίηση δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας 
20%, µέχρι το 2020, ιδίως στους τοµείς της οικοδοµής, των δηµοσίων υπηρεσιών και των µεταφορών. 
Εφόσον παρίσταται ανάγκη, ενδέχεται να συνοδεύεται από νοµοθετικές προτάσεις, π.χ. την πιθανή 
αναδιατύπωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες στον τοµέα της ενέργειας. Παράλληλα, θα αποτελέσει το 
αντικείµενο ανάλυσης η κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα. 

Ενεργειακό πρόγραµµα δράσης 2011-
2020. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύνταξη εγγράφου σφαιρικής στρατηγικής, στο οποίο θα ορίζονται οι ενέργειες προτεραιότητας για την 
περίοδο 2011-2020. 

Οδικός χάρτης για το ενεργειακό 
σύστηµα χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα µέχρι το 2050 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εντοπίζονται τα απαιτούµενα µέτρα για την επίτευξη του φιλόδοξου ενεργειακού 
συστήµατος χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών µέχρι το 2050. 

Ανακοίνωση για την εφαρµογή του 
µηχανισµού για την αειφορία των 
βιοκαυσίµων. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα παράσχει στα κράτη µέλη και τους οικονοµικούς φορείς καθοδήγηση σχετικά µε τον 
τρόπο εφαρµογής των κριτηρίων βιωσιµότητας. Θα προωθήσει επίσης «εθελοντικά συστήµατα» και θα 
επικαιροποιήσει/προσθέσει «προεπιλεγµένες τιµές» σχετικά µε το µηχανισµό βιωσιµότητας. 

Πρόταση σχετικά µε τη διαφάνεια και 
ακεραιότητα των συναλλαγών στη 
χονδρική αγορά. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την πρόταση αντιµετωπίζονται η διαφάνεια και ακεραιότητα των συναλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές 
ενέργειας. Θα καθορίζονται οι ενδεδειγµένοι κανόνες συµπεριφοράς στις αγορές και το ρυθµιστικό πλαίσιο 
για την παρακολούθηση και εποπτεία των εν λόγω αγορών. Θα καλύπτει τουλάχιστον την ηλεκτρική 
ενέργεια και το αέριο, και ενδεχοµένως τον άνθρακα. 

Πρόταση για την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα πυρηνικά απόβλητα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση θα καθορίζει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο µε σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου καυσίµου σε ολόκληρη την 
Ένωση. Το πλαίσιο αυτό θα µπορούσε να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές αρχές ασφάλειας και να απαιτεί 
από τα κράτη µέλη την κατάρτιση ειδικών εθνικών προγραµµάτων, καθώς και χρονοδιαγραµµάτων 
υλοποίησης. 

Ανακοίνωση σχετικά µε την πυρηνική 
ενέργεια – Επικαιροποίηση του 
ενδεικτικού πυρηνικού προγράµµατος 
(PINC). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα επανεξετάζονται η πλέον πρόσφατη κατάσταση όσον αφορά τις πολιτικές των κρατών 
µελών, καθώς και οι αποφάσεις και απαιτήσεις σχετικά µε τις επενδύσεις στον τοµέα της πυρηνικής 
ενέργειας. Θα εξετάζονται ζητήµατα ικανότητας και η συµβολή της πυρηνικής ενέργειας στην απαλλαγή της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και στη διαφοροποίηση των 
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ενεργειακών πηγών. 
Προσωρινό έγγραφο για την 
προετοιµασία του ενεργειακού σχεδίου 
δράσης και του οδικού χάρτη για το 
ενεργειακό σύστηµα µε χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι 
το 2050. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο έγγραφο αυτό θα ορίζονται τα ζητήµατα που διακυβεύονται, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή να καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραµµα δράσης στον της τοµέα ενέργειας και 
έναν οδικό χάρτη για τη δηµιουργία ενεργειακού συστήµατος χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών για το 
2011, βάσει των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου, και επακόλουθης 
διαβούλευσης που θα πραγµατοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2010. 

Ανακοίνωση για την πυρηνική ιατρική και 
τα ραδιοϊσότοπα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Θα αναφέρεται στην ιατρική χρήση της ιονίζουσας ακτινοβολίας και τα διαθέσιµα κοινοτικά και διεθνή µέσα. 
Αφορά την προστασία των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού, όπως αυτή ορίζεται από τις οδηγίες της 
ΕΥΡΑΤΟΜ για τη ραδιοπροστασία, και καλύπτει την ασφάλεια εφοδιασµού σε ραδιοϊσότοπα. Ειδικότερα, 
θα καθορίζονται ειδικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της επαρκούς παραγωγής ραδιοϊσοτόπων που 
είναι απαραίτητα για την πυρηνική ιατρική. 

Ανακοίνωση για περιφερειακές 
πρωτοβουλίες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα παράσχει γενικές κατευθύνσεις στα κράτη µέλη, τις ρυθµιστικές αρχές και τα 
ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα των περιφερειακών πρωτοβουλιών. Θα προτείνει τρόπους περαιτέρω 
επίτευξης προόδου στο πλαίσιο των περιφερειακών πρωτοβουλιών, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί σταδιακά η 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Η ανακοίνωση θα υποβάλλει προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα 
των περιφερειακών πρωτοβουλιών. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε 
ρυθµιστικό πλαίσιο για τα ευφυή δίκτυα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο θα αφορά τα διάφορα ζητήµατα που συνδέονται µε τη δηµιουργία ευφυών 
δικτύων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας δεδοµένων, των ηλεκτρικών οχηµάτων και της ανοικτής 
πρόσβασης στα δίκτυα. 

∆ιεύρυνση και πολιτική γειτονίας 
Ετήσια δέσµη µέτρων διεύρυνσης. Μη νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Η Επιτροπή έχει κληθεί από το Συµβούλιο να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τις υποψήφιες χώρες και τις 
χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (∆ΣΣ). Το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής 
παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να καθορίζει τους βασικούς στρατηγικούς 
προσανατολισµούς της διεύρυνσης κατά το τέλος κάθε έτους. 

Γνώµη της Επιτροπής για το 
Μαυροβούνιο. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αξιολόγηση της ικανότητας του Μαυροβουνίου να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ 
και τους όρους στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, εκτίµηση των ενδεχόµενων 
επιπτώσεων της προσχώρησης του Μαυροβουνίου στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και συστάσεις προς το 
Συµβούλιο σε ό,τι αφορά την απάντηση που πρέπει να δοθεί στο αίτηµα του Μαυροβουνίου. 

Γνώµη της Επιτροπής για την Αλβανία. Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αξιολόγηση της ικανότητας της Αλβανίας να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ και 
τους όρους στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, εκτίµηση των ενδεχόµενων 
επιπτώσεων της προσχώρησης της Αλβανίας στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και συστάσεις προς το 
Συµβούλιο σε ό,τι αφορά την απάντηση που πρέπει να δοθεί στο αίτηµα της Αλβανίας. 

Ετήσια δέσµη µέτρων σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση που προβαίνει σε απολογισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, περιγράφοντας την 
επιτευχθείσα πρόοδο στην περιφέρεια και τυχόν αξιοσηµείωτες πολιτικές και οικονοµικές τάσεις, 
συνοδευόµενη από 13 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: 12 εκθέσεις για τις διάφορες 
χώρες και µία τoµεακή έκθεση που καλύπτει την επιτευχθείσα πρόοδο σε περισσότερο τεχνικούς τοµείς.  

Περιβάλλον 
Τελική αξιολόγηση του 6ου 
προγράµµατος δράσης για το 
περιβάλλον. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τελική αξιολόγηση του 6ου προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης για την περίοδο 2002-2012. 

Επανεξέταση του καταλόγου ουσιών Νοµοθετική Σύµφωνα µε την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή καλείται να επανεξετάζει τον κατάλογο των 
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προτεραιότητας βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. 

πρωτοβουλία ουσιών προτεραιότητας κάθε 4 έτη και η ορισθείσα προθεσµία για την επόµενη πρόταση λήγει τον 
Ιανουάριο του 2011. Ουσίες προτεραιότητας είναι εκείνες που εµφανίζουν κινδύνους για το υδάτινο 
περιβάλλον ή µέσω αυτού, σε επίπεδο ΕΕ. Αποτελούν εν µέρει τη βάση της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καταπολέµηση της χηµικής ρύπανσης των υδάτων της ΕΕ. 

Οδικός χάρτης για µια Ευρώπη 
αποτελεσµατική από πλευράς 
κατανάλωσης πόρων και χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα το 2020. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο χάρτης πορείας θα καθορίζει, σε διάφορους τοµείς πολιτικής, ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών και 
µέτρων, που απαιτούνται για τη µετάβαση σε µια οικονοµία µε ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών και 
άλλων πόρων και µε χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των 
πόρων και η απεξάρτηση της οικονοµικής ανάπτυξης από την χρησιµοποίηση πόρων και ενέργειας, η 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της µεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας και αυτονοµίας 
της ΕΕ µέχρι το 2020. 

Οδηγία για την ορθολογική χρήση του 
νερού στα κτίρια. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αντιµετώπιση του ζητήµατος της ορθολογικής χρήσης του νερού στα κτίρια είναι το αποτέλεσµα της 
εφαρµογής της ανακοίνωσης σχετικά µε τη λειψυδρία και την ξηρασία. Η ικανότητα εξοικονόµησης νερού 
στην ΕΕ υπολογίζεται στο 40%. Θα µπορούσαν να προβλεφθούν δεσµευτικοί κανόνες για την προώθηση 
της εξοικονόµησης νερού σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια. 

Υγεία και καταναλωτές 
Φυτοϋγειονοµική στρατηγική της ΕΕ.   Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος, µε την πρόληψη στο 

επίκεντρο του συστήµατος.  
Πράσινη βίβλος για τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
διαφορών στην ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η προώθηση της χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές, καθώς και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η πρωτοβουλία 
συνδέεται µε τη λευκή βίβλο για τα συλλογικά ένδικα µέσα.  

(**) Σύσταση του Συµβουλίου για το 
σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε 
πανδηµία γρίπης στην ΕΕ. 

 Η πρωτοβουλία αυτή θα τονώσει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος 
υγείας και θα συµβάλει στο συντονισµό των αντιδράσεων των κρατών µελών σε περιπτώσεις πανδηµίας. 
Θα συµβάλει εποµένως στον περιορισµό των επιπτώσεων στην κοινωνία, στην αύξηση της σταθερότητας 
και στην πρόληψη περιττών οικονοµικών απωλειών.  

Ανακοίνωση για την ετοιµότητα έναντι 
πανδηµιών. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα τονώσει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος 
υγείας και θα συµβάλει στο συντονισµό των αντιδράσεων των κρατών µελών σε περιπτώσεις πανδηµίας. 
Θα συµβάλει εποµένως στον περιορισµό των επιπτώσεων στην κοινωνία, στην αύξηση της σταθερότητας 
και στην πρόληψη περιττών οικονοµικών απωλειών. 

(**) Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε 
την εναρµονισµένη µεθοδολογία για την 
ταξινόµηση και την κοινοποίηση για 
καταγγελίες καταναλωτών στην ΕΕ. 

 Ανάπτυξη µιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό τη χρησιµοποίηση εναρµονισµένης µεθόδου για την 
ταξινόµηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτηµάτων των καταναλωτών. Στόχος είναι η 
δηµιουργία, σε επίπεδο ΕΕ, συγκρίσιµων δεδοµένων που θα µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά τη λήψη 
αποφάσεων στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικών.  

Πίνακας αποτελεσµάτων της 
καταναλωτικής αγοράς – ∆ιασφάλιση της 
λειτουργίας των αγορών προς όφελος 
του καταναλωτή. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο χάρτης πορείας προβλέπει τακτική παρακολούθηση για να εντοπίζονται οι αγορές που δεν λειτουργούν 
ικανοποιητικά από άποψη οικονοµικών και κοινωνικών αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές, και να 
καθορίζεται ο τοµέας όπου θα µπορούσε να καταστεί αναγκαία η παρέµβαση. Ο ίδιος ο χάρτης πορείας 
επιτρέπει τον εντοπισµό των προβληµατικών αγορών, τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνική κλίµακα. Οι µελέτες 
αγορών επιτρέπουν τη λεπτοµερή ανίχνευση προβληµάτων και τις πιθανές λύσεις. Ως µέσο που λειτουργεί 
µε βάση πραγµατικά δεδοµένα, ο χάρτης πορείας µπορεί να έχει σηµαντική συµβολή στην έξυπνη ρύθµιση. 

Πρόταση συµφωνίας συνεργασίας µε τις 
ΗΠΑ σχετικά µε την εφαρµογή των 
νόµων προστασίας του καταναλωτή. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η παροχή νοµικού πλαισίου στον τοµέα της κατανάλωσης για τη λήψη διεθνών µέτρων κατά 
των παραβάσεων µε τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών της ΕΕ στον κόσµο. 

Κανονισµός του Συµβουλίου για την Νοµοθετική Ο βασικός στόχος είναι η αντικατάσταση των 12 οδηγιών σχετικά µε τους σπόρους προς σπορά και το 
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αναθεώρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε 
την εµπορία σπόρων προς σπορά και 
πολλαπλασιαστικού υλικού.  

πρωτοβουλία πολλαπλασιαστικό υλικό, στο πλαίσιο της βελτίωσης της νοµοθεσίας για τη διασφάλιση της ταυτότητας και 
ποιότητας των σπόρων προς σπορά και του πολλαπλασιαστικού υλικού και τη διασφάλιση της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω τοµέα. 

Νοµοθεσία για την υγεία των ζώων 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η νέα νοµοθεσία για την υγεία των ζώων έχει ως στόχο τη δηµιουργία σαφέστερης κανονιστικής δοµής για 
την υγεία των ζώων στην ΕΕ. 

Νέα πολιτική για την καλλιέργεια ΓΤΟ.  Μετά από την παρουσίαση των πολιτικών προσανατολισµών, η Επιτροπή θα υποβάλει µέχρι τα τέλη 
Ιουνίου συγκεκριµένη πρωτοβουλία για µε τον τρόπο µε τον οποίο θα παρασχεθεί στα κράτη µέλη η 
δυνατότητα να αποφασίσουν σχετικά µε την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός τους. 

Έκθεση για την εφαρµογή του 
κανονισµού σχετικά µε τη µεταφορά 
ζώων. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το άρθρο 32 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά 
προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για τις επιπτώσεις του 
κανονισµού στην καλή διαβίωση των ζώων και τις εµπορικές συναλλαγές ζώντων ζώων. Η έκθεση θα 
µπορούσε, ενδεχοµένως, να συνοδεύεται από ενδεδειγµένες νοµοθετικές προτάσεις.  
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Έκθεση στο ΕΚ και στο Συµβούλιο για 
την κλωνοποίηση ζώων.  
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η παρουσίαση µιας συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τις καινοτόµες τεχνολογίες στον 
επισιτιστικό τοµέα (κλωνοποίηση, νανοτεχνολογία, ΓΤ ζώα). Στο πλαίσιο της έκθεσης προς το ΕΚ και το 
Συµβούλιο, η Επιτροπή θα προβεί σε ευρεία διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη.  

Ανανεωµένη οδηγία ή κανονισµός για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικής 
προστασίας ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Αναθεωρηµένη οδηγία σχετικά µε τις 
κλινικές δοκιµές.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιµές µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
ελλείψεων που διαπιστώνονται.  

Αναθεώρηση της οδηγίας 2001/37/EΚ για 
τα προϊόντα καπνού, όσον αφορά την 
παραγωγή, την παρουσίαση και πώληση 
προϊόντων καπνού. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι ρυθµίσεις για τα προϊόντα καπνού έχουν εξελιχθεί σηµαντικά, γεγονός που απαιτεί επικαιροποίηση της 
οδηγίας. Οι τροποποιήσεις της οδηγίας θα έπρεπε να χρησιµεύσουν για την αποτελεσµατικότερη 
στοχοθέτηση των νέων και των ευάλωτων οµάδων.  

Ανακοίνωση σχετικά µε τη δεύτερη 
στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και 
την καλή διαβίωση των ζώων (2011-
2015). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο στόχος της πρωτοβουλίας συνίσταται στην ενοποίηση των µελλοντικών πολιτικών της ΕΕ στον εν λόγω 
τοµέα σε ένα έγγραφο στρατηγικής που θα διασφαλίζει την ενσωµάτωση των µελλοντικών ενεργειών και 
την κατανόησή τους τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται στο αίτηµα των 
ενδιαφεροµένων µερών και του ΕΚ, που θα επιθυµούσαν να χαραχτούν οι σχετικές µε την καλή διαβίωση 
των ζώων πολιτικές της ΕΕ λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το συνολικό κόστος και τις σχετικές επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα του τοµέα. 

Αναθεώρηση του κανονισµού 882/2004 
για τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων στα 
διάφορα στάδια της επισιτιστικής 
αλυσίδας. 

 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Επί του παρόντος πραγµατοποιείται επανεξέταση των κανόνων σχετικά µε την χρηµατοδότηση των 
επίσηµων ελέγχων ("τέλη επιθεώρησης"). Οι εν λόγω κανόνες δεν επέτρεψαν την επίτευξη του βασικού 
στόχου των νοµοθετικών διατάξεων, δηλαδή να ληφθούν µέτρα ώστε τα κράτη µέλη να διαθέτουν επαρκείς 
χρηµατοδοτικούς πόρους για την αποτελεσµατική διενέργεια των απαιτούµενων επίσηµων ελέγχων και οι 
περιορισµένοι δηµόσιοι πόροι που διατίθενται για ελέγχους να κατανέµονται και να χρησιµοποιούνται όσο 
το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά.  

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων.  
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι επανειληµµένες προειδοποιήσεις σχετικά µε την ασφάλεια προϊόντων κατέστησαν σαφή την ανάγκη να 
θεσπιστεί, σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα σύστηµα που θα αποδίδει κατά τρόπο ταχύτερο, αποτελεσµατικότερο 
και συνεκτικότερο, και το οποίο θα είναι επίσης αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρµόζεται στις προκλήσεις 
της παγκοσµιοποίησης.  

Πρόταση για τη σύναψη συµφωνίας 
συνεργασίας µε τις ΗΠΑ σχετικά µε την 
ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τα επικίνδυνα προϊόντα, τα ατυχήµατα 
και τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται τόσο στα κράτη µέλη της ΕΕ, όσο και στις ΗΠΑ. Τούτο, θα 
παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να εστιάσει αποτελεσµατικότερα στην επιτήρηση της αγοράς (ή των 
εισαγωγών) και στα µέτρα επιβολής του νόµου, βελτιώνοντας συνεπώς την ασφάλεια των καταναλωτικών 
αγαθών.  

Αναθεωρηµένη οδηγία σχετικά µε τα 
κτηνιατρικά φάρµακα.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των καταναλωτών και στην προστασία της υγείας των ζώων, 
καθώς και στην ανταγωνιστικότητα της κτηνιατρικής βιοµηχανίας.  

Πρόταση τροποποίησης του κανονισµού 
αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία στον 
τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Μετά από τη δηµοσίευση της έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού το 2011, θα εξεταστεί το 
ενδεχόµενο αναθεώρησης του κανονισµού, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις.  

Εσωτερικές υποθέσεις 
Νοµοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
συστήµατος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο ορισµός του αντικειµένου, των λειτουργιών και των αρµοδιοτήτων όσον αφορά το ΣΕΕ, και η κατάρτιση 
των όρων και των διαδικασιών για την καταγραφή, την αποθήκευση και την αναζήτηση δεδοµένων 
εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 
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Νοµοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
προγράµµατος για τους 
καταχωρισµένους ταξιδιώτες (ΠΚΤ). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο ορισµός του αντικειµένου, των λειτουργιών και των αρµοδιοτήτων όσον αφορά το ΣΕΕ, και η κατάρτιση 
των όρων και των διαδικασιών για την καταγραφή, την αποθήκευση και την αναζήτηση δεδοµένων 
εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Πρόταση οδηγίας για τους όρους 
υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο 
πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής µετάθεσης. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το πρόγραµµα αυτό θα καθορίζει κοινές διαδικασίες για τη ρύθµιση της εισόδου, προσωρινής διαµονής και 
κατοικίας στην ΕΕ των ατόµων που µετακινούνται στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής µετάθεσης στο πλαίσιο 
του προγράµµατος πολιτικής του 2005 για τη νόµιµη µετανάστευση. Θα θεσπίζει µια απλουστευµένη 
διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια για την υποδοχή εργαζοµένων στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής µετάθεσης.  
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Πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής 
υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό την 
εποχιακή απασχόληση. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών όρων εισόδου και διαµονής για εποχιακά εργαζόµενους από 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο πλήρους δέσµης µέτρων, που προτάθηκαν στο σχέδιο πολιτικής του 2005 για τη 
νόµιµη µετανάστευση. Ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί για την εν λόγω ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία 
των εργαζοµένων από τρίτες χώρες, ασφαλές νοµικό καθεστώς και αυξηµένη προστασία από την 
εκµετάλλευση. Ένας άλλος στόχος αφορά τη χάραξη κυκλικής µεταναστευτικής πολιτικής. 

Ανακοίνωση σχετικά µε σχέδιο δράσης 
για ασυνόδευτους ανήλικους µετανάστες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι να προταθούν τρόποι αντιµετώπισης των προκλήσεων που δηµιουργούνται από την άφιξη 
σηµαντικού αριθµού ασυνόδευτων ανηλίκων στο έδαφος της ΕΕ. Το πρόγραµµα δράσης θα στηρίξει και θα 
συµπληρώσει τα αντίστοιχα νοµοθετικά και οικονοµικά µέσα και θα ενισχύσει τις µορφές συνεργασίας µε τις 
χώρες προέλευσης. 

Έκθεση για τη µετανάστευση και το 
άσυλο (εφαρµογή του ευρωπαϊκού 
συµφώνου και, από το 2011, εφαρµογή 
του προγράµµατος της Στοκχόλµης). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η έκθεση προκύπτει από το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη µετανάστευση και τη χορήγηση ασύλου. Συµβάλλει 
στην ετήσια συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και βασίζεται στη συµβολή 
των κρατών µελών, ενώ συνοδεύεται από προτάσεις συστάσεων σχετικά µε την υλοποίηση του συµφώνου. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τις 
επιθέσεις κατά των συστηµάτων 
πληροφόρησης. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποτελεί µέρος της ψηφιακής ατζέντας – Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
συστηµάτων πληροφόρησης από εγκληµατικές επιθέσεις. Η πρόταση αναµένεται να επικαιροποιήσει το 
υφιστάµενο επίπεδο προστασίας (FD 2005/222/JHA) λαµβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις. 

Πράσινη βίβλος σχετικά µε το δικαίωµα 
στην οικογενειακή επανένωση. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποτελεί συνέχεια της έκθεσης για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/86/EΚ του Συµβουλίου για το δικαίωµα 
της οικογενειακής επανένωσης, Η Επιτροπή θα ξεκινήσει ευρύτερη διαβούλευση, υπό µορφή πράσινης 
βίβλου για το µέλλον του καθεστώτος της οικογενειακής επανένωσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

Ανακοίνωση για τη σφαιρική προσέγγιση 
της µεταβίβασης των καταστάσεων µε τα 
ονόµατα των επιβατών (Passenger 
Name Record — PNR), σε τρίτες χώρες. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση για τη χάραξη γενικής πολιτικής σχετικά µε κοινή προσέγγιση της ΕΕ για τη χρησιµοποίηση 
δεδοµένων από τις καταστάσεις µε τα ονόµατα επιβατών (PNR) για σκοπούς επιβολής του νόµου και τη 
σύναψη συµφωνιών PNR µε τρίτες χώρες, συνοδευόµενων ενδεχοµένως από νοµοθετική πρόταση για τη 
σύναψη συµφωνίας PNR σε επίπεδο ΕΕ. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τις 
προδρόµους εκρηκτικές ουσίες. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συµβάλλει στην πρόληψη της τροµοκρατίας και στη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών µε τη 
λήψη µέτρων τα οποία προορίζονται για τον περιορισµό του κινδύνου χρησιµοποίησης παράνοµων 
χηµικών ουσιών, που µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρόδροµες εκρηκτικές ουσίες, για εγκληµατικούς 
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων των τροµοκρατικών πράξεων. Θα περιλαµβάνει την απαγόρευση των 
πωλήσεων ορισµένων ουσιών (πάνω από ορισµένες συγκεντρώσεις) και υποχρεώσεις για την καταγραφή 
των στοιχείων ταυτότητας των αγοραστών. 

Ανακοίνωση για την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης εντός της ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ηµιουργία συνεκτικού και ολοκληρωµένου πλαισίου για αποτελεσµατικότερο επιµερισµό αρµοδιοτήτων 
σχετικά µε τους αιτούντες άσυλο και εκείνους που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Πρόταση νέου νοµοθετικού πλαισίου 
σχετικά µε την ανάκτηση στοιχείων του 
ενεργητικού. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόταση νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της κατάσχεσης και της ανάκτησης στοιχείων του 
ενεργητικού από εγκληµατικές δραστηριότητες, στην ΕΕ. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τα 
ποινικά µέτρα που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της άσκησης των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
(αντικαθιστά την πρόταση της Επιτροπής 
του 2006). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής του 2006, θεσπίζοντας πλήρεις ποινικές κυρώσεις (κοινός 
ορισµός, επίπεδο και είδος κυρώσεων) στα κράτη µέλη, και ορίζοντας ως ποινικό αδίκηµα τις παραβάσεις 
της νοµοθεσίας περί των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Ανακοίνωση σχετικά µε την ατζέντα της 
ΕΕ για την ενσωµάτωση, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την ανακοίνωση αναµένεται να ξεκινήσει µια "δεύτερη φάση" του κοινού θεµατολογίου για την 
ενσωµάτωση που αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάµενου µηχανισµού συντονισµού των πολιτικών 
ενσωµάτωσης και την ανάπτυξη νέων µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών προτύπων 
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µηχανισµού συντονισµού. ενσωµάτωσης.  
Πρόταση για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/24/EΚ (φύλαξη 
δεδοµένων). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Μετά την αξιολόγηση της υφιστάµενης οδηγίας για τη φύλαξη δεδοµένων και τις πρόσφατες αποφάσεις 
συνταγµατικών δικαστηρίων των κρατών µελών, η αναθεώρηση της οδηγίας αποσκοπεί στον 
αποτελεσµατικότερο συνδυασµό των σχετικών µε τη φύλαξη δεδοµένων υποχρεώσεων µε τις απαιτήσεις 
τις σχετικές µε την επιβολή του νόµου, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαίωµα 
της ιδιωτικότητας) και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (στρεβλώσεις). 

Ανακοίνωση σχετικά µε µια 
ολοκληρωµένη πολιτική καταπολέµησης 
της διαφθοράς. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση σχετικά µε µια ολοκληρωµένη πολιτική καταπολέµησης της διαφθοράς. Περιλαµβάνει τη 
θέσπιση µηχανισµού αξιολόγησης, καθώς και τρόπους συνεργασίας µε την GRECO (οµάδα κρατών για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης) προς τον σκοπό αυτό. 

Νοµοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του κώδικα συνόρων 
Σένγκεν. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ) προκειµένου να ληφθούν υπόψη (1) προσαρµογές 
τεχνικής φύσεως, (2) τεχνικές µεταβολές που προκύπτουν από προτάσεις για τη δηµιουργία συστήµατος 
εισόδου/εξόδου και/ή προγράµµατος για τους καταχωρισµένους ταξιδιώτες. 

Ανακοίνωση για τη δυνατότητα 
καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού ESTA 
(ηλεκτρονικού συστήµατος άδειας 
ταξιδίου) στην ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ορισµένες τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει ένα σύστηµα ESTA (σύστηµα προηγούµενης έγκρισης – που 
πρέπει να λαµβάνεται πριν το ταξίδι, µετά από έλεγχο που είναι λιγότερο αυστηρός σε σχέση µε τη συνήθη 
διαδικασία έκδοσης θεώρησης – για υπηκόους των τρίτων χωρών που περιλαµβάνονται σε καταλόγους 
τους). Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης του εν λόγω συστήµατος ESTA στην ΕΕ, στο πλαίσιο 
της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων και ως συµπλήρωµα της υφιστάµενης πολιτικής έκδοσης 
θεωρήσεων.  

Πρόταση τροποποιήσεων της οδηγίας 
2004/114/ΕΚ της 13ης ∆εκεµβρίου 2004 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις 
σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την 
άµισθη πρακτική άσκηση ή την 
εθελοντική υπηρεσία. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τροποποιήσεις των υφιστάµενων οδηγιών προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διαπιστωθείσες ελλείψεις 
κατά την εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας και η ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ώστε να 
συµπεριληφθούν η αµειβόµενη πρακτική άσκηση και οι απασχολούµενοι ως οικογενειακοί βοηθοί.  

Ανακοίνωση για µια νέα ολοκληρωµένη 
στρατηγική για την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων, και για τη λήψη 
µέτρων µε σκοπό την προστασία και τη 
στήριξη των θυµάτων. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ιαµόρφωση πλαισίου ολοκληρωµένης πολιτικής, χάρη στο οποίο η ΕΕ θα µπορεί να λαµβάνει µέτρα για 
την πρόληψη και τον περιορισµό της εµπορίας ανθρώπων, τη δίωξη περισσοτέρων εγκληµατιών που 
ενέχονται στην εµπορία ανθρώπων και την αποτελεσµατικότερη προστασία και τη στήριξη των θυµάτων 
της εµπορίας. 

Πρόταση για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2003/86/EΚ σχετικά µε το 
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνέχεια της πράσινης βίβλου του 2010. 

Πρόταση κανονισµού για την Europol. Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε το άρθρο 88 της ΣΛΕΕ. 

Κώδικας της ΕΕ για τη µετανάστευση.  Κωδικοποίηση όλων των νοµοθετικών πράξεων στον τοµέα της µετανάστευσης, αρχής γενοµένης από τη 
νόµιµη µετανάστευση, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης. 

Ανθρωπιστική βοήθεια και αντιµετώπιση κρίσεων 
Κανονισµός για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού σώµατος εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η κατάρτιση πλαισίου για την από κοινού συµµετοχή ευρωπαίων εθελοντών σε ενέργειες 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Το πεδίο εφαρµογής αναµένεται να επικεντρωθεί στην παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας και την πολιτική προστασία.  

Ανακοίνωση για την ανθρωπιστική Μη νοµοθετική Στόχοι της ανακοίνωσης είναι (i) η µέγιστη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των ενεργειών (ii) η 
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επισιτιστική βοήθεια. 
 

πρωτοβουλία βελτίωση του συντονισµού και της συνεκτικότητας των πολιτικών (iii) η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 
µερών σχετικά µε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα αναµενόµενα πρότυπα.  

Ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό σώµα 
εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης είναι να παράσχει µια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του 
εθελοντισµού στην Ευρώπη. Προς τον σκοπό αυτό, θα εξεταστούν διάφορα προγράµµατα (τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνική κλίµακα), και θα επισηµανθούν οι ενδεχόµενες συµπληρωµατικότητες µε ένα 
ευρωπαϊκό σώµα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Νοµοθετική πρόταση για την ανανέωση 
του µηχανισµού πολιτικής προστασίας 
και το χρηµατοδοτικό µέσο για την 
πολιτική προστασία. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αξιολόγηση της προβλεπόµενης το 2010 πολιτικής που αφορά την πολιτική προστασία θα αφορά την 
αποτελεσµατικότητα της στήριξης µε το χρηµατοδοτικό µέσο και το µηχανισµό, καθώς και τη δυνατότητα 
ενίσχυσης του µηχανισµού. Η ισχύς της απόφασης σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για την πολιτική 
προστασία λήγει το 2013 και θα πρέπει να ανανεωθεί. 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 
θεσπίσεως χρηµατοδοτικού µέσου 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Από την έκδοσή του, το 1996, ο κανονισµός 1257/96 του Συµβουλίου ουδέποτε τροποποιήθηκε ουσιαστικά. 
Ένας από τους κύριους στόχους της πρότασης θα πρέπει να συνίσταται στην ευθυγράµµιση του 
νοµοθετικού µέσου µε τις εξελίξεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή συναίνεση για την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας.  

Βιοµηχανία και επιχειρηµατικότητα 
Ανακοίνωση για τα πράσινα οχήµατα. Μη νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Η ανακοίνωση θα ορίζεται µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τα καθαρά και ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα 
για τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων απεξάρτησης των οδικών µεταφορών από τον άνθρακα (µε 
ορίζοντα το 2020). 

Ανακοίνωση για την ενδιάµεση 
αναθεώρηση της ρυθµιστικής πράξης για 
τις µικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Μετά από δύο έτη εφαρµογής, απαιτείται απολογισµός της επιτευχθείσας προόδου από τα κράτη µέλη και 
την Επιτροπή, καθώς και µελέτη των ενδεχόµενων νέων δράσεων που θα πρέπει να προταθούν 
λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις και τις µελλοντικές προκλήσεις.  

Νοµοθετική πρόταση για την πρόσβαση 
στις ρυθµιζόµενες δηµόσιες υπηρεσίες 
(Ρ∆Υ) Galileo. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Καθορισµός των όρων χρησιµοποίησης των Ρ∆Υ µε την αποτελεσµατική διαχείριση που αποσκοπεί στη 
διατήρηση της ασφάλειας των Ρ∆Υ, 
- δηµιουργία των απαραίτητων διεπαφών ανάµεσα στην υποδοµή λήψης αποφάσεων (Συµβούλιο, κράτη 
µέλη, Επιτροπή) και την τεχνική υποδοµή της Ρ∆Υ (αρχή εποπτείας, ανάδοχοι, χρήστες), 
- δηµιουργία µηχανισµών τεχνικής φύσεως και λήψης αποφάσεων, σε εύθετο χρόνο, έτσι ώστε να µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν οι Ρ∆Υ ήδη από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης του Galileo. 

Ανακοίνωση για το σχέδιο δράσης 
σχετικά µε τις εφαρµογές GNSS. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Χάραξη στρατηγικής για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότερης ανάπτυξης προϊόντων για τις εµπορικές 
υπηρεσίες του Galileo. 

Ανακοίνωση για τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα πλοήγησης µέσω 
δορυφόρου.  
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η επανεξέταση πρέπει να επικεντρώνεται στο κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται µε την πλήρη 
εκτέλεση των προγραµµάτων EGNOS και Galileo. Πρόκειται για ιδιαίτερα επείγουσα και ευαίσθητη ενέργεια 
δεδοµένων των πιθανών, στο πλαίσιο των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών, απαιτήσεων 
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης, προκειµένου να ολοκληρωθεί η πλήρης υλοποίηση. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση πρέπει επίσης να συνοδευτεί από συστάσεις για τη διαχείριση των προγραµµάτων EGNOS και 
Galileo µετά το 2013, καθώς και από στοιχεία σχετικά µε τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό.  

Ανακοίνωση για ένα περισσότερο 
ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό σύστηµα 
τυποποίησης  
Αναθεώρηση της: 

• οδηγίας 98/34/EΚ, απόφασης 

Νοµοθετική / µη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνδεόµενη µε τη δέσµη µέτρων για την καινοτοµία, η ανακοίνωση θα παράσχει ένα σχέδιο δράσης µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός περισσότερο ολοκληρωµένου συστήµατος τυποποίησης της ΕΕ, µιας 
περισσότερο αποδοτικής και αποτελεσµατικής διαδικασίας τυποποίησης, αποτελεσµατικότερης πρόσβασης 
στην τυποποίηση (ιδίως για καινοτόµες και έντονα αναπτυσσόµενες εταιρείες), ενισχυµένο ρόλο της EΕ στο 
πλαίσιο της διαδικασίας τυποποίησης σε διεθνή κλίµακα και ένα περισσότερο βιώσιµο σύστηµα 
χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη προτύπων.  
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87/95/EΟΚ για την τυποποίηση ICT  

• απόφασης 1673/2006 για τη 
χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης 

Ανακοίνωση σχετικά µε την κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων (ΚΕΕ). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή σχετικά µε την ΚΕΕ θα εστιάζει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων 
πολιτών στις επιχειρήσεις. Θα εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις κοινοποιούν 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές µε τη διακυβέρνηση πληροφορίες. Το δεύτερο ζήτηµα που 
ανακύπτει είναι οι επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ. Τρίτον, θα ενισχύσει και θα επηρεάσει τα διάφορα διεθνή µέσα ΚΕΕ, όπως είναι το παγκόσµιο 
σύµφωνο του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές επιχειρήσεις, και το σχέδιο 
προτύπου ISO για την κοινωνική ευθύνη.  

Ανακοίνωση για τις πρώτες ύλες.  Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα καθορίζονται οι βασικές προκλήσεις σχετικά µε την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς 
και ο καθοριστικός ρόλος τον οποίο θα διαδραµατίσουν οι πρώτες ύλες µετά από την κρίση, προκειµένου 
να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας της ΕΕ και συνεπώς η συµβολή της 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020. Η επανεξέταση της ανακοίνωσης του 2008 θα συµπεριλάβει βασικά 
στρατηγικά θέµατα, όπως είναι ο ορισµός των ζωτικής σηµασίας πρώτων υλών, οι πολιτικές ενέργειες για 
την καταπολέµηση της απαγόρευσης των εξαγωγών, την οποία επιβάλλουν τρίτες χώρες, ο τρόπος µε τον 
οποίο θα ενταχθεί η διάσταση των πρώτων υλών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και οι 
ενέργειες για την προώθηση της έρευνας και υποκατάστασης εντός της ΕΕ. 

Ανακοίνωση για τη µελλοντική συµµετοχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
δραστηριότητες στο διάστηµα.  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι βασικές δραστηριότητες του µελλοντικού 
προγράµµατος-πλαισίου για το διάστηµα, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των επόµενων 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. Το πρόγραµµα αυτό θα ανταποκρίνεται στις βασικές στρατηγικές προκλήσεις 
και θα βασίζεται στα επιτευχθέντα αποτελέσµατα στο πλαίσιο του προγράµµατος GALILEO, της 
πρωτοβουλίας GMES και του θέµατος «διάστηµα» του 7ου προγράµµατος-πλαισίου.  
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Ανακοίνωση για τη βιώσιµη 
ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού 
τοµέα της ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα επικεντρώνεται σε τέσσερις στρατηγικούς στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα: α) µια συνεκτική πολιτική ποιότητας για τον τοµέα, β) ένα βελτιωµένο 
ρυθµιστικό περιβάλλον, ιδίως για τις δηµόσιες συµβάσεις, τον ανταγωνισµό, τα συστήµατα εγγραφής σε 
µητρώα και πιστοποίησης προσόντων, την υγεία & ασφάλεια και τις καθυστερήσεις πληρωµών, γ) 
καλύτερη παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, δ) ενίσχυση της έρευνας, της καινοτοµίας και της διάδοσης 
της γνώσης. Η ανακοίνωση αυτή θα επικεντρώνεται επίσης στο ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει ο εν λόγω 
τοµέας στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 

Ανακοίνωση για το αναθεωρηµένο 
πλαίσιο τουριστικής πολιτικής της ΕΕ. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα περιγράφονται συνοπτικά οι πιθανοί τοµείς ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από τη βιοµηχανία και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη και θα περιλαµβάνει 
επισκόπηση των καταλληλότερων χρηµατοδοτικών µέσων για το συντονισµό τους.  

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τη 
διαφάνεια των µέτρων για τη ρύθµιση της 
τιµολόγησης φαρµακευτικών προϊόντων 
για ανθρώπινη κατανάλωση και την 
ένταξή τους στο πεδίο εφαρµογής των 
εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην προβλεπόµενη αναθεώρηση θα εξεταστούν οι τρόποι προσαρµογής των απαιτήσεων της οδηγίας, 
έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρµάκων, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη 
της εθνικής τιµολόγησης και των πολιτικών επιστροφής ιατρικών εξόδων. 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράµµατος-πλαισίου για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
2014 - 2020 (CIP II) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι βασικοί πολιτικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βιώσιµη 
ανάπτυξη. Ειδικότερα, θα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: επιτάχυνση της προσαρµογής 
της βιοµηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές, προώθηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, ιδίως µικροµεσαίων, σε ολόκληρη την Ένωση, τόνωση 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία µεταξύ τους, και ενίσχυση της αποτελεσµατικότερης 
εκµετάλλευσης του βιοµηχανικού δυναµικού των πολιτικών για την καινοτοµία (συµπεριλαµβανοµένης της 
καινοτοµίας στον οικολογικό τοµέα), την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος 
παρατήρησης της γης (GMES) 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ, η πρόταση θα αφορά ειδικότερα τις 
προγραµµατικές και χρηµατοοικονοµικές πτυχές των υπηρεσιών και υποδοµών του προγράµµατος GMES. 
Θα καταρτιστεί κατά τον τρόπο αυτό το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την 
εφαρµογή του κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιοκτησίας και της πολιτικής όσον αφορά τα 
δεδοµένα, τη διακυβέρνηση και τις πτυχές της διεθνούς συνεργασίας του GMES. 

Κανονισµός για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
διαστηµικού προγράµµατος. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ παρέχει στην ΕΕ την αρµοδιότητα κατάρτισης ευρωπαϊκού διαστηµικού 
προγράµµατος. Ο ειδικός στόχος του διαστηµικού προγράµµατος θα ήταν η στήριξη της υλοποίησης της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστηµα, κατά τρόπο συµπληρωµατικό προς τις δραστηριότητες που 
ασκούνται από την ESA και τους εθνικούς διαστηµικούς οργανισµούς. Το πρόγραµµα θα βασιστεί στα 
επιτευχθέντα αποτελέσµατα στο πλαίσιο του προγράµµατος GALILEO, της πρωτοβουλίας GMES και του 
θέµατος «διάστηµα» του 7ου προγράµµατος-πλαισίου. 

Πρόταση για τη διακυβέρνηση και τη 
χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων GNSS. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Απαιτείται η θέσπιση νέου κανονισµού που θα αφορά το πρόγραµµα για την περίοδο µετά το 2013 και θα 
καλύπτει ζητήµατα διακυβέρνησης και χρηµατοδότησης. Ο κανονισµός αυτός θα καλύπτει το θέµα των 
καθηκόντων που θα ανατεθούν στον οργανισµό. 

Ανακοίνωση για την εξέταση των 
επικαιροποιηµένων ρυθµίσεων για τα 
νανοϋλικά. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή αντικατοπτρίζει την αναληφθείσα δέσµευση σε ανακοίνωση του 2008 σχετικά µε τις 
κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, προκειµένου να ενηµερωθούν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ για τις 
εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο και την εφαρµογή του όσον αφορά τα νανοϋλικά.  

Πρόταση για ενισχυµένη στήριξη των Μη νοµοθετική Πρόταση για την προώθηση της ενισχυµένης στήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως των µικροµεσαίων, 
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µικροµεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ στις 
αγορές εκτός της Ένωσης. 

πρωτοβουλία σε αγορές εκτός της ΕΕ. Θα δοθεί έµφαση στη συµπληρωµατικότητα µε υφιστάµενες υπηρεσίες, καθώς και 
στον υγιή ανταγωνισµό. 
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Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες 
Λευκή βίβλος για την 
επαναδροµολόγηση της ενιαίας 
αγοράς. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο έγγραφο αυτό θα καθορίζονται οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και τα απαιτούµενα µέτρα για την 
επαναδροµολόγηση της ενιαίας αγοράς (επέτειος το 2012). 

Νοµοθετική πρωτοβουλία για ένα 
πλαίσιο διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης του 2010 και θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία 
αποτελεσµατικότερου και αποδοτικότερου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων. 

Έκθεση της Επιτροπής για την 
επανεξέταση της διατήρησης της 
τιτλοποίησης. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η έκθεση αυτή απαιτείται στο πλαίσιο της επανεξέτασης και αφορά την αξιολόγηση κατά πόσο θα έπρεπε 
να προταθεί αύξηση κατά 5% της διατήρησης της τιτλοποίησης και κατά πόσο οι µέθοδοι υπολογισµού των 
απαιτήσεων διατήρησης επιτυγχάνουν το στόχο τους. 

Αναθεώρηση του κανονισµού για τους 
οργανισµούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας προκειµένου 
να προβλεφθεί άµεση εποπτεία. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την αναθεώρηση του κανονισµού θα θεσπιστεί η κεντρική επίβλεψη των οργανισµών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, µε στόχο την αύξηση της εµπιστοσύνης των 
επενδυτών. 

Ανακοίνωση για την παρακολούθηση της 
λιανικής αγοράς. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι ο εντοπισµός των ενδεχόµενων δυσλειτουργιών της αγοράς στον τοµέα του λιανικού 
εµπορίου, τόσο από την άποψη των καταναλωτών όσο και από εκείνη των προµηθευτών, και να 
εξασφαλιστεί ένα φάσµα αποτελεσµατικών και συντονισµένων πολιτικών λύσεων. 

Πράσινη βίβλος για πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης σε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πράσινη βίβλος αποσκοπεί να εντοπιστούν οι αδυναµίες στο πλαίσιο των πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και να προταθούν συστάσεις για την αντιµετώπισή τους, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των ανεπαρκειών της εταιρικής διακυβέρνησης σε τράπεζες ή άλλα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Αναθεώρηση της οδηγίας για τους 
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επικαιροποίησης του πλαισίου συµπληρωµατικής εποπτείας. 

Οδηγία για την τροποποίηση πολλών 
οδηγιών για τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, και τη διευκρίνιση των 
αρµοδιοτήτων των ευρωπαϊκών αρχών 
εποπτείας (οδηγία "Omnibus II"). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η τοµεακή νοµοθετική διάταξη σχετικά µε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να προσαρµοστεί στη 
σύσταση ευρωπαϊκής τραπεζικής αρχής, ευρωπαϊκής αρχής ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων, 
καθώς και ευρωπαϊκής αρχής κινητών αξιών και αγορών. Η οδηγία Omnibus II θα πρέπει να περιλαµβάνει 
προσαρµογές για τους τοµείς των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών. 

Αναθεώρηση της οδηγίας 1997/9/EΚ για 
τα προγράµµατα αποζηµίωσης των 
επενδυτών. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η αύξησης της εµπιστοσύνης των επενδυτών και η διασφάλιση µεγαλύτερης 
αποτελεσµατικότητας σε περίπτωση απάτης ή αδυναµίας. 

Οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια δικαίου 
στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για τις 
κινητές αξίες. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η απλούστευση του νοµοθετικού πλαισίου για τίτλους σε λογιστική µορφή. 

Ανακοίνωση για τις δηµόσιες συµβάσεις 
που εστιάζουν στα µέσα στήριξης των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
‘Eυρώπη 2020: καινοτοµία, επενδύσεις 
σε τεχνολογίες µε χαµηλές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα, κοινωνικές 
υποθέσεις, ενεργειακή απόδοση, κλπ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αποσκοπεί στην παροχή προσανατολισµού για την ορθή εφαρµογή των υφιστάµενων µέσων για τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και καινοτόµες πτυχές των δηµοσίων συµβάσεων. Στην ανακοίνωση θα 
διευκρινίζεται στις αναθέτουσες αρχές ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να ενεργούν (νοµικά δεσµευτικές 
διατάξεις) και τις δυνατότητες που έχουν στο πλαίσιο του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. 
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Νοµοθεσία για την τελική ηµεροµηνία 
µετάβασης στο σύστηµα SEPA (ενιαίος 
χώρος πληρωµών σε ευρώ)  
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα στηρίζει τη µετάβαση στο σύστηµα SEPA, καθορίζοντας το χρονοδιάγραµµα µε τις 
προθεσµίες («τελικές ηµεροµηνίες») για τη µετάβαση στα προϊόντα του SEPA (εµβάσµατα και άµεσες 
χρεώσεις). 

Πρωτοβουλία σχετικά µε τις συµβάσεις 
παραχώρησης. 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να παράσχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τους 
κανόνες που διέπουν την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης. 

Μέτρα για την υπεύθυνη χορήγηση και 
λήψη δανείων. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην πρωτοβουλία αυτή εκτίθενται οι απόψεις της Επιτροπής επί θεµάτων σχετικών µε την χορήγηση 
πιστώσεων σε πελάτες στο λιανικό εµπόριο, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων όπως είναι ο ρόλος 
τον οποίο διαδραµατίζουν οι µεσίτες πιστώσεων, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των πιστωτικών 
προϊόντων, η παροχή πληροφοριών και συµβουλών, καθώς και ο βέλτιστος τρόπος για τη διασφάλιση της 
υπεύθυνης λήψης δανείου.  
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Λευκό βιβλίο για την προστασία κατόχων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων / 
επικουρικών κεφαλαίων ασφάλισης. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σκοπός της λευκής βίβλου είναι η διατήρηση και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς και 
η προετοιµασία για µια πολιτική απόφαση σχετικά µε τις ενδεχόµενες µελλοντικές νοµοθετικές προτάσεις. 

Ανακοίνωση για τις βέλτιστες πρακτικές 
στον τοµέα των ενυπόθηκων δανείων 
(αποφυγή κατάσχεσης). 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα παρέχει στις εθνικές δηµόσιες αρχές παραδείγµατα και καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούν να εξευρεθούν λύσεις σε µια φάση κατά την οποία µπορεί ακόµα να εξασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες δεν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη διαδικασία κατάσχεσης. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία σχετικά µε τα 
"ορφανά" έργα για ψηφιακές βιβλιοθήκες. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η νοµοθετική πρωτοβουλία θα παράσχει τη νοµική βάση που θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες της ΕΕ να 
προβαίνουν σε σάρωση και δηµοσίευση "ορφανών" έργων (έργων συγγραφέων που είναι άγνωστοι ή δεν 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν γεωγραφικά). Η πρωτοβουλία θα παράσχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 
ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

Οδηγία-πλαίσιο για τα δικαιώµατα 
συλλογικής διαχείρισης. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ως πρωτοβουλία που µε την οποία ενισχύεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα, µε την οδηγία αυτή θα 
θεσπιστούν κανόνες για τη λειτουργία «εταιρειών συλλογικής διαχείρισης» (δηλαδή οργανισµών είσπραξης 
και διανοµής δικαιωµάτων του δηµιουργού).  

Ανακοίνωση για τις κυρώσεις. Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνέχεια στην έκθεση του Απριλίου προς το Συµβούλιο ECOFIN σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων. Στόχος 
είναι η θέσπιση αποτρεπτικού χαρακτήρα καθεστώτων επιβολής κυρώσεων και η σύγκλιση των εποπτικών 
εξουσιών και στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η παρούσα πρωτοβουλία συµπληρώνει την αναθεώρηση της 
οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς. 

Μέτρα εφαρµογής του Φερεγγυότητα-II 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µισθολογικών διατάξεων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με τα µέτρα αυτά θα καθιερωθεί ο υπολογισµός της νέας απαίτησης ιδίων πόρων προσαρµοσµένης στη 
φύση των αναλαµβανόµενων κινδύνων του Φερεγγυότητα II, καθώς και τα τεχνικά µέτρα του επιπέδου 2, 
συµπεριλαµβανοµένων των µισθολογικών διατάξεων. 

Ανακοίνωση και έκθεση για τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής των 
οδηγιών για τις υπηρεσίες και της 
"διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης". 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ιαδικασία παρακολούθησης της αµοιβαίας αξιολόγησης σύµφωνα µε την οδηγία «υπηρεσίες» στο πλαίσιο 
στρατηγικού εγγράφου που καθορίζει τη µελλοντική πολιτική µας για τις υπηρεσίες. 

Επανεξέταση της οδηγίας σχετικά µε τις 
αγορές χρηµατοδοτικών µέσων (MiFID) 
και νοµοθετικές προτάσεις 
(συµπεριλαµβανοµένου του ζητήµατος 
των «πόλων ασαφούς ρευστότητας»).  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανάγκη επανεξέτασης της οδηγίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι η νοµοθεσία περιλαµβάνει πολλές 
ρήτρες επανεξέτασης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών και η δηµιουργία 
ισοδύναµων συνθηκών ανταγωνισµού που θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια της 
αγοράς. 

Πράσινη βίβλος σχετικά µε τα µέτρα 
προώθησης της ηλεκτρονικής ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην πράσινη βίβλο θα ορίζονται περαιτέρω µέτρα που θα διευκολύνουν την ηλεκτρονική ανάθεση 
συµβάσεων και θα εκτίθενται τα εµπόδια στη διασυνοριακή ηλεκτρονική ανάθεση συµβάσεων. 

Οδηγίες για τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες και πρακτικές πωλήσεων 
για δέσµες επενδυτικών προϊόντων για 
ιδιώτες επενδυτές (PRIPs). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι πρακτικές πώλησης και οι πληροφορίες που 
απευθύνονται στους καταναλωτές είναι επαρκείς και επιτρέπουν την ουσιαστική σύγκριση µεταξύ 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. 

Αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών.  
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Απλούστευση και εκσυγχρονισµός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων. 

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 
ΟΣΕΚΑ (V) που καλύπτει τις ευθύνες των 
θεµατοφυλάκων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η αύξηση του επιπέδου προστασίας των επενδυτών και η δηµιουργία ισοδύναµων όρων 
ανταγωνισµού για τους επενδυτές στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιδρύµατα Νοµοθετική Η επανεξέταση της οδηγίας αυτής απαιτείται λόγω της σπουδαιότητας που έχει η διασφάλιση της 
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επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 
παροχών. 

πρωτοβουλία δηµιουργίας κατάλληλων δοµών για τη χρηµατοδότηση των συντάξεων. 

Αναθεώρηση του κανονισµού για το 
κοινοτικό σήµα. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος της αναθεώρησης είναι η βελτίωση και ανάπτυξη του συστήµατος του κοινοτικού σήµατος 
προκειµένου να αυξηθεί η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα και η προστιθέµενη αξία του προς όφελος των 
χρηστών. Θα βασίζεται σε µια σφαιρική αξιολόγηση της λειτουργίας του σχετικού µε τα εµπορικά σήµατα 
συστήµατος στην Ευρώπη και θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενισχυµένης εταιρικής σχέσης µεταξύ του 
Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς ("OHIM") και των υπηρεσιών εµπορικών 
σηµάτων στα κράτη µέλη, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην καταπολέµηση της παραποίησης. 

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική 
τιµολόγηση. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα καθορίζεται κοινό πλαίσιο για ένα διαλειτουργικό σύστηµα ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
µε σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην ηλεκτρονική τιµολόγηση, µε αποτέλεσµα σηµαντικά 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα και µειωµένο διοικητικό φόρτο. Όλες οι επιχειρήσεις και οι εµπορικοί εταίροι, 
ιδίως οι ΜΜΕ, θα επωφεληθούν από την εν λόγω αυξηµένη πρόσβαση. 

Λευκή βίβλος για τις ηλεκτρονικές 
δηµόσιες συµβάσεις. 

 Στη λευκή βίβλο θα εξάγονται συµπεράσµατα µετά από τις διαβουλεύσεις βάσει της πράσινης βίβλου για τις 
ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις το 2010. 

Αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ασφαλιστική διαµεσολάβηση. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχοι της αναθεώρησης είναι η βελτίωση της εναρµόνισης, η ασφάλεια δικαίου, η ακρίβεια των ορισµών 
και παράλληλα η αποφυγή των υφιστάµενων προβληµάτων κατά την εφαρµογή, σε εθνική κλίµακα, της 
ισχύουσας οδηγίας για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. 

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την 
επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σε συνέχεια της έκθεσης του Οκτωβρίου 2010, η εν λόγω αναθεώρηση θα καθορίζει τις ενδεχόµενες 
νοµοθετικές τροποποιήσεις της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  

∆ικαιοσύνη, θεµελιώδη δικαιώµατα και ιθαγένεια 
   
Νοµοθετικό µέσο για το κοινό πλαίσιο 
αναφοράς. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2010, η πρωτοβουλία θα ορίζει τη µέθοδο για την υιοθέτηση και την 
πρακτική χρησιµοποίηση του κοινού πλαισίου αναφοράς. 

Πρόταση σύστασης για να επιτραπεί η 
διαπραγµάτευση συµφωνίας για την 
προστασία των δεδοµένων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για 
τους σκοπούς της επιβολής του νόµου. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προβλέπεται να απευθύνει η Επιτροπή σύσταση προς το Συµβούλιο για να επιτραπεί η έναρξη 
διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά µε την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή ανταλλάσσονται µε σκοπό την επιβολή του 
νόµου. Τούτο θα παράσχει στους αρµόδιους φορείς ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά την επεξεργασία 
δεδοµένων, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. 

Πράσινο βιβλίο για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δηµόσιων εγγράφων: 
ληξιαρχικές πράξεις, αυθεντικές πράξεις 
και απλούστευση της νοµοθεσίας. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ελεύθερη κυκλοφορία επίσηµων εγγράφων θα αποτελούσε σηµαντική πρόοδο για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης. Στόχος είναι η διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης 
νοµικών εγγράφων, δεδοµένου ότι ο διοικητικός φόρτος επί του παρόντος περιορίζει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Ανακοίνωση για την κοινωνική και 
οικονοµική ενσωµάτωση των Ροµά στην 
Ευρώπη.  
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι να καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο η ΕΕ δύναται, µε βάση την επιτευχθείσα πρόοδο, να 
αναπτύξει περαιτέρω την συµβολή της στην πλήρη κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση των Ροµά. Στην 
ανακοίνωση περιγράφεται συνοπτικά µια έννοια που βασίζεται στην ένταξη ειδικών προσεγγίσεων στο 
πλαίσιο των σχετικών γενικών πολιτικών.  

Ανακοίνωση για µια στρατηγική ισότητας 
των δύο φύλων (2010-2015) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ίνοντας συνέχεια στον οδικό χάρτη για την ισότητα των δύο φύλων (2006-2010), η νέα στρατηγική θα 
µετατρέψει σε συγκεκριµένες δράσεις τον πρόσφατα εγκριθέντα χάρτη για τις γυναίκες.  

Οδηγία για το δικαίωµα πληροφόρησης 
κατά τις ποινικές διαδικασίες. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Για τη διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, η 
Επιτροπή θα προτείνει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τα δικαιώµατα των υπόπτων στο πλαίσιο 
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ποινικών διαδικασιών. Οι εν λόγω κανόνες θα διασφαλίζουν τη δέουσα και λεπτοµερή ενηµέρωση των 
κατηγορουµένων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και τις εις βάρος τους κατηγορίες. 

Πρόταση κανονισµού για τη ρύθµιση της 
σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τις 
περιουσιακές σχέσεις µεταξύ συζύγων, 
περιλαµβανοµένου του ζητήµατος της 
δικαιοδοσίας και της αµοιβαίας 
αναγνώρισης, καθώς και κανονισµού για 
τις περιουσιακές συνέπειες του χωρισµού 
ζευγαριών που δεν έχουν συνάψει γάµο. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός θα ορίζει αντικειµενικά κριτήρια για τον καθορισµό του ισχύοντος νόµου που διέπει τα 
περιουσιακά στοιχεία των συζύγων σε περιπτώσεις διεθνών γάµων. Θα καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις 
οποίες τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη. Στον κανονισµό 
εξετάζεται επίσης το ερώτηµα ποιο εθνικό δικαστήριο είναι αρµόδιο, ενώ περιλαµβάνει µηχανισµό 
αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων από ένα κράτος µέλος σε άλλο. 

Ανακοίνωση για την πολιτική σχετικά µε 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση καθορίζεται το σύστηµα της ΕΕ για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
εκτίθεται η µέθοδος της Επιτροπής για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του χάρτη των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της Ένωσης. Θα προτείνει, για παράδειγµα, ένα κεφάλαιο 
που θα αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα σε όλες τις αξιολογήσεις επιπτώσεων που πραγµατοποιούνται 
από την Επιτροπή και θα επισηµαίνει τη σηµασία την οποία έχει η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής και της τήρησης του χάρτη. 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη στρατηγική 
στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη χάραξη στρατηγικής για την προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος της 
προστασίας δεδοµένων κατόπιν της έναρξης της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη στρατηγική 
στον τοµέα των δικαιωµάτων του παιδιού 
(2010 – 2014), µε βάση την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων των µέσων της ΕΕ που 
επηρεάζουν τα δικαιώµατα των παιδιών.  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκτίθενται οι προτεραιότητες της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα του παιδιού, 
λαµβανοµένων υπόψη των διαβουλεύσεων µε θεσµικά όργανα της ΕΕ, την UNICEF, ΜΚΟ και παιδιά. Η 
ανακοίνωση θα περιλαµβάνει επίσης απολογισµό της λειτουργίας των γραµµών επείγουσας επικοινωνίας 
για εξαφανίσεις παιδιών. 

Πρόταση κανονισµού για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της εκτέλεσης των 
δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών 
λογαριασµών. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ανάκτησης απαιτήσεων από επιχειρήσεις και πολίτες. Ιδίως στην 
παρούσα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισµένη πρόσβαση σε κεφάλαια, η ταχεία είσπραξη 
απαιτήσεων µπορεί να είναι καθοριστική για την επιβίωση επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διασυνοριακή είσπραξη χρεών, δεδοµένου ότι, επί του παρόντος, περισσότερο από το 60% των 
διασυνοριακών χρεών παραµένει ακάλυπτο στην εσωτερική αγορά. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τη 
θέσπιση ενός γενικού καθεστώτος για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε 
ποινικές υποθέσεις το οποίο θα βασίζεται 
στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 
και θα καλύπτει όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το νέο αυτό πρότυπο θα µπορούσε να έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής και θα έπρεπε να καλύπτει όσο το 
δυνατόν περισσότερα είδη αποδεικτικών στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα µέτρα. 

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την 
εισαγωγή κοινών προτύπων για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε 
ποινικές υποθέσεις ώστε να 
διασφαλίζεται το παραδεκτό τους. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι ισχύοντες κανόνες, που αποσκοπούν στη διασφάλιση του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων που 
λαµβάνονται από ένα άλλο κράτος µέλος, προσεγγίζουν το ζήτηµα έµµεσα µόνο, δεδοµένου ότι δεν ορίζουν 
κοινά πρότυπα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχει κίνδυνος να είναι εφικτή η ανταλλαγή 
αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις µόνο µεταξύ κρατών µελών µε παρόµοια εθνικά πρότυπα 
για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. 

Οδηγία για τα δικαιώµατα και την 
υποστήριξη των θυµάτων εγκληµατικών 
πράξεων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

 Ανάπτυξη ενιαίου συνεκτικής νοµικής πράξης για την προστασία των θυµάτων, συνδυάζοντας την οδηγία 
για την αποζηµίωση των θυµάτων µε την απόφαση-πλαίσιο για τα θύµατα, βάσει αξιολόγησης των εν λόγω 
δύο µέσων. 
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Πράσινη βίβλος για ζητήµατα κράτησης. Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πράσινη βίβλος για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο της κράτησης. Θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και να ενισχυθεί η 
εφαρµογή των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κανόνων που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο της Ευρώπης.  

Νοµοθετική πρόταση για την παροχή 
νοµικών συµβουλών και νοµικής 
βοήθειας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ιαδικαστικά δικαιώµατα - µέτρο Γ. Σε ποινικές υποθέσεις, δεν παρέχεται πάντοτε στους υπόπτους και τους 
κατηγορούµενους επαρκής πρόσβαση σε νοµικές συµβουλές που είναι (εν µέρει) δωρεάν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, δεδοµένου ότι οι διατάξεις που διέπουν τη νοµική βοήθεια ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ 
των κρατών µελών. 

Αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/EΟΚ 
του Συµβουλίου οργανωµένα ταξίδια και 
τις οργανωµένες διακοπές και 
περιηγήσεις. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η οδηγία δεν προβλέπει πλέον την επαρκή προστασία των καταναλωτών σε διακοπές, ούτε παρέχει 
επαρκή ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Λόγω της ελάχιστης εναρµόνισης της οδηγίας, ο νοµικός 
κατακερµατισµός στα κράτη µέλη είναι σηµαντικός και συνεπάγεται έξοδα συµµόρφωσης για τις 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να ασκήσουν εµπορικές διασυνοριακές δραστηριότητες και µπορούν επίσης να 
προκαλέσουν ζηµίες για τους καταναλωτές που επιχειρούν να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά τους σε 
διασυνοριακό πλαίσιο. 

Νοµοθετική πρόταση για ευρετήριο 
καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων 
χωρών (ECRIS-TCN). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ηµιουργία κοινού ευρετηρίου και ενός συστήµατος διαπίστωσης σύµπτωσης / απουσίας σύµπτωσης 
(«hit/no hit»), που θα επιτρέπει στην κεντρική αρχή που είναι αρµόδια για τα ποινικά µητρώα σε κάθε 
κράτος µέλος, να γνωρίζει ταχέως εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και σε 
ποια άλλα κράτη µέλη.  

Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τη 
βελτίωση της οικονοµικής αντιστάθµισης 
της προξενικής προστασίας σε κρίσιµες 
καταστάσεις. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το πρόγραµµα δράσης 2007-2009 της Επιτροπής, για την παροχή αποτελεσµατικής προξενικής 
προστασίας σε τρίτες χώρες προέβλεπε ότι θα µπορούσαν να βελτιωθούν οι µηχανισµοί συντονισµού στον 
τοµέα της προξενικής βοήθειας. Πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός συστήµατος 
αντιστάθµισης µεταξύ κρατών µελών σε κρίσιµες καταστάσεις. 

Νοµοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση της απόφασης 
1995/553/EΚ για την άσκηση του 
δικαιώµατος προξενικής προστασίας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Κάθε πολίτης της Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα όπου δεν εκπροσωπείται η χώρα του, 
δικαιούται να τύχει αποτελεσµατικής προξενικής βοήθειας από πρεσβείες ή προξενεία οποιουδήποτε άλλου 
κράτους µέλους µε τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους. Η Επιτροπή έχει 
ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή, προτείνοντας συγκεκριµένα 
µέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ενηµέρωσης όλων των πολιτών της Ένωσης σχετικά µε τα 
δικαιώµατά τους, καθώς και στην αποσαφήνιση του εύρους της προστασίας. Σύµφωνα µε τη συνθήκη της 
Λισαβόνας, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η εν 
λόγω προστασία.  

Τροποποίηση της οδηγίας για αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Εκσυγχρονισµός της οδηγίας για αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών. 

Ανακοίνωση για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκτίθεται µια κοινή προσέγγιση για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση και 
µεγιστοποίηση των υφιστάµενων νοµοθετικών και χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών, µε σκοπό την 
αντιµετώπιση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. 

Πρόταση κανονισµού για την Eurojust. Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Παροχή αρµοδιοτήτων στην Eurojust για την άµεση έναρξη ερευνών, καθιστώντας αποτελεσµατικότερη την 
εσωτερική δοµή της και συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών Κοινοβουλίων στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust, σύµφωνα µε το άρθρο 85 της ΣΛΕΕ.  

Ανακοίνωση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
εισαγγελίας από την Eurojust (EPPO). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆υνατότητα παροχής νέων αρµοδιοτήτων στα εθνικά µέλη της Eurojust, ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του 
σώµατος της Eurojust ή δηµιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελίας. 

Νοµοθετική πρόταση για την αµοιβαία 
αναγνώριση των συνεπειών ορισµένων 
δηµόσιων εγγράφων.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνέχεια στην πράσινη βίβλο για την ελεύθερη κυκλοφορία επίσηµων εγγράφων, ληξιαρχικών πράξεων, 
αυθεντικών πράξεων και για την απλούστευση της νοµοθεσίας.  
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Νοµοθετική πρόταση για την απαλλαγή 
από τις διατυπώσεις για την επικύρωση 
εγγράφων µεταξύ κρατών µελών. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνέχεια στην πράσινη βίβλο για την ελεύθερη κυκλοφορία επίσηµων εγγράφων, ληξιαρχικών πράξεων, 
αυθεντικών πράξεων και για την απλούστευση της νοµοθεσίας. 

Αλιεία και Θαλάσσιες υποθέσεις 
Προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η δέσµη µεταρρυθµίσεων της ΚΑΠ θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες προτάσεις: 
- πρόταση νέου βασικού κανονισµού σχετικά µε την ΚΑΠ, συµπεριλαµβανοµένης της υδατοκαλλιέργειας, 
- πρόταση νέου κανονισµού σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγορών, 
- προτάσεις για τη δηµοσιονοµική διάσταση της νέας ΚΑΠ 
- τεχνικά µέτρα. 

Κανονισµοί για τις αλιευτικές δυνατότητες 
το 2011. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆ιάφοροι κανονισµοί που καλύπτουν τη Βαλτική, τη Μαύρη θάλασσα, ζώνες του Ατλαντικού και της Βόρειας 
θάλασσας και αφορούν είδη βαθέων υδάτων, για την περίοδο 2011-2012. Πριν από την έκδοση όλων 
αυτών των κανονισµών θα προηγηθεί ανακοίνωση προς το Συµβούλιο. 

Κανονισµοί για την πολυετή διαχείριση ή 
τα σχέδια για την ανασύσταση 
επιλεγµένων ειδών, όπως του σολοµού 
της Βαλτικής θάλασσας, του ερυθρού 
τόνου, του εγκλεφίνου, της ρέγγας της 
Κέλτικης θάλασσας, του µερλούκιου του 
νότου και των καραβίδων. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Όσον αφορά τον εγκλεφίνο, τη ρέγγα, το µερλούκιο του νότου και τις καραβίδες, τα προτεινόµενα νέα 
σχέδια θα προβλέπουν, µεταξύ άλλων, τον καθορισµό των ετήσιων συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων 
(TAC) κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται ο στόχος της εκµετάλλευσης των αποθεµάτων µε βάση τη µέγιστη 
βιώσιµη απόδοση. Όσον αφορά τον ερυθρό τόνο, θα πρέπει να τροποποιηθεί το τρέχον σχέδιο 
ανασύστασης µε βάση τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων που διεξήχθησαν από την ICCAT το 
2009. 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 2020: 
θαλάσσιες παρατηρήσεις και δεδοµένα 
µε σκοπό την ευφυή ανάπτυξη.. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Επί του παρόντος, η αρµοδιότητα για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τις θάλασσες και τους ωκεανούς 
της Ευρώπης είναι επιµερισµένη σε περιφερειακούς, εθνικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς που 
συλλέγουν δεδοµένα σχετικά µε τα ύδατα ανοικτής θάλασσας, και τα παράκτια, χωρικά ύδατα και τα ύδατα 
της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και ∆εδοµένων θα 
περιλαµβάνει δέσµη µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των δηµόσιων και ιδιωτικών 
παρόχων.  

Κανονισµός του ΕΚ και του Συµβουλίου 
σχετικά µε την κατάρτιση προγράµµατος 
για την προώθηση της περαιτέρω 
ανάπτυξης µε στόχο την ολοκληρωµένη 
θαλάσσια πολιτική. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο προτεινόµενος κανονισµός αποσκοπεί στη διασφάλιση µικρής αλλά σταθερής χρηµατοδότησης για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής κατά το εναποµένον χρονικό 
διάστηµα των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών προοπτικών, δηλαδή κατά την περίοδο 2011–2013.  
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Ανακοίνωση για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(Βόρεια θάλασσα και Ατλαντικός). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προετοιµασία των πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής στις λεκάνες 
της Βόρειας θάλασσας και του Ατλαντικού, κατά τα πρότυπα συναφών ανακοινώσεων που έχουν ήδη 
εκπονηθεί για τη Μεσόγειο, τη Βαλτική και την Αρκτική. 

Πρόταση κανονισµού του ΕΚ και του 
Συµβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισµού 1288/2009 σχετικά µε 
µεταβατικά τεχνικά µέτρα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ελλείψει συµφωνίας, κατά το Συµβούλιο του Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη λήψη µόνιµων τεχνικών 
µέτρων στον Ατλαντικό (COM(2008)324), εκδόθηκε κανονισµός για τεχνικά µέτρα µεταβατικού χαρακτήρα, 
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό ότι τα επείγοντα τεχνικά µέτρα που προβλέπονται στο παράρτηµα III 
του κανονισµού αριθ. 43/2009 σχετικά µε τα συνολικά επιτρεπόµενα αλιεύµατα (TAC) και τις ποσοστώσεις 
εξακολουθούν να ισχύουν από την 01.01.2010. Η προτεινόµενη τροποποίηση του εν λόγω µεταβατικού 
κανονισµού αποσκοπεί στην παράταση της ισχύος του κατά 18 µήνες.  

Κανονισµός του ΕΚ και του Συµβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 1185/2003 για την αφαίρεση 
πτερυγίων καρχαρία. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Μια επιλογή είναι να τροποποιηθεί η αναλογία του βάρους των πτερυγίων και του ζώντος βάρους των 
αλιευµάτων καρχαρία (πριν τη µεταποίηση) που καθορίζεται στο 5%, έτσι ώστε το βάρος των πτερυγίων σε 
καµία περίπτωση να µην υπερβαίνει το 5% του βάρους των καθαρισµένων σφαγίων (χωρίς εντόσθια και 
αποκεφαλισµένων) των αλιευµάτων καρχαρία. Μια άλλη λύση θα ήταν η εφαρµογή της πολιτικής 
απαγόρευσης της αφαίρεσης των πτερυγίων, περίπτωση στην οποία τα πτερύγια θα παρέµεναν στο σώµα.  

Ανακοίνωση σχετικά µε κοινοτικό σχέδιο 
δράσης για τον περιορισµό των 
παρεµπιπτόντων συλλήψεων θαλάσσιων 
πτηνών από αλιευτικά εργαλεία. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Για την ενσωµάτωση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην κοινή αλιευτική πολιτική, ένας 
από τους στόχους της Κοινότητας είναι η βελτίωση των αλιευτικών µεθόδων µε σκοπό τη µείωση των µη 
στοχευόµενων και ανεπιθύµητων αλιευµάτων, και τον περιορισµό των επιπτώσεων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

Κανονισµός του ΕΚ και του Συµβουλίου 
για το σχέδιο διαχείρισης πελαγικών 
αποθεµάτων στη Βαλτική θάλασσα. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός πλαισίου µακροπρόθεσµης διαχείρισης πελαγικών 
αποθεµάτων στη Βαλτική θάλασσα. Θα ορίζει τους µακροπρόθεσµους γενικούς και ειδικούς στόχους όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποθεµάτων και θα περιλαµβάνει ορισµένες που απαιτούνται για την επίτευξη των 
εν λόγω στόχων. 

Κανονισµός του ΕΚ και του Συµβουλίου 
για την αναθεώρηση του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου 
σχετικά µε το πολυετές σχέδιο για τον 
µπακαλιάρο της Βαλτικής. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου προβλέπει ότι τα µέτρα διαχείρισης θα πρέπει να 
αξιολογηθούν κατά το 2010 και να αναθεωρηθούν εφόσον απαιτηθεί από την αξιολόγηση.  

Κανονισµός του ΕΚ και του Συµβουλίου 
για την κατάρτιση µακροπρόθεσµου 
σχεδίου διαχείρισης για τη γλώσσα και το 
καλκάνι της Βόρειας θάλασσας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος του κανονισµού είναι η κατάρτιση πλαισίου µακροπρόθεσµης διαχείρισης των αλιευµάτων γλώσσας 
και ευρωπαϊκής χωµατίδας στη Βόρεια θάλασσα, και να καθοριστούν µακροπρόθεσµους γενικούς και 
ειδικούς στόχους όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεµάτων, µε βάση τα αποτελέσµατα που θα 
προκύψουν από την εφαρµογή του πρώτου σχεδίου διαχείρισης. 

Νέες πηγές ανάπτυξης από θάλασσες 
και ωκεανούς: ανακοίνωση για τη 
"θαλάσσια ανάπτυξη" – ένα νέο όραµα 
για βιώσιµη ανάπτυξη σε παράκτιες 
περιφέρειες και θαλάσσιους τοµείς. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα βασίζεται σε µελέτη των µελλοντικών σεναρίων ανάπτυξης των παράκτιων περιφερειών 
και της θαλάσσιας οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα στον τοµέα της 
απασχόλησης.  

Ανακοίνωση για τις χρηµατοοικονοµικές 
επιπτώσεις για την ενοποίηση της 
θαλάσσιας επιτήρησης. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η Επιτροπή έχει κληθεί να καθορίσει τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις από τη θέσπιση κοινού περιβάλλοντος 
χρησιµοποίησης των πληροφοριών. 

Περιφερειακή πολιτική 
Νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ταµείο 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι κανονισµοί πρέπει να προσαρµοστούν / αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της ΕΕ και 
τον στόχο που συνίσταται στην προσαρµογή της λειτουργίας της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2014-2020. Θα συνοδεύονται από νέους στρατηγικούς προσανατολισµούς της ΕΕ στον 
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Συνοχής (ΤΣ). τοµέα της συνοχής για την περίοδο µετά το 2013. 
Στρατηγική έκθεση 2010 για την πολιτική 
της ΕΕ για τη συνοχή – Ανακοίνωση για 
την υλοποίηση από τα κράτη µέλη των 
προγραµµάτων πολιτικής συνοχής 2007-
2013.  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο έγγραφο αυτό συνοψίζονται 27 εθνικές στρατηγικές εκθέσεις σχετικά µε τη συµβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής συνοχής, τα καθήκοντα των Ταµείων και η υλοποίηση των στόχων των στρατηγικών 
προσανατολισµών της Κοινότητας, τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και οι ολοκληρωµένες γενικές 
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
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Ανακοίνωση για την "ενίσχυση της 
συµβολής της πολιτικής συνοχής στη 
βιώσιµη ανάπτυξη των περιφερειών της 
ΕΕ και στην υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή θα παράσχει κατευθύνσεις πολιτικής σχετικά µε τον τρόπο ευθυγράµµισης των στόχων 
της πολιτικής συνοχής στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», µε σκοπό 
την προώθηση µιας οικονοµίας περισσότερο οικολογικής, ανταγωνιστικής και µε ορθολογική 
χρησιµοποίηση των πόρων.  

Ανακοίνωση για την ενίσχυση της 
συµβολής της πολιτικής συνοχής στην 
ανάπτυξη της βασισµένης στη γνώση 
οικονοµίας, στην περιφερειακή 
καινοτοµία και στην υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή θα παράσχει κατευθύνσεις πολιτικής σχετικά µε τον τρόπο ευθυγράµµισης των στόχων 
της πολιτικής συνοχής µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο της ευφυούς ανάπτυξης, µε σκοπό 
την ανάπτυξη περιφερειακών οικονοµιών βασισµένων στη γνώση και την καινοτοµία.  

Στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια 
του ∆ούναβη. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2009 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει µια στρατηγική της ΕΕ για 
την περιφέρεια του ∆ούναβη, πριν το ∆εκέµβριο του 2010. 

Έρευνα και καινοτοµία 
Ανακοίνωση για µια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί κατάλληλα τους πόρους 
και µια βιώσιµη και ευφυή 
βιοοικονοµία.  

Ανακοίνωση Στόχος είναι η κινητοποίηση των τοµέων της έρευνας, της καινοτοµίας και της εκπαίδευσης προκειµένου να 
οριστεί και να διευκολυνθεί η µετάβαση σε µια Ευρώπη µε ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και να 
διαµορφωθεί ένα όραµα και ένα σχέδιο δράσης για µια βιώσιµη και καινοτόµο ευρωπαϊκή βιοοικονοµία. Η 
ανακοίνωση αυτή θα αφορά το πλαίσιο πολιτικής και τα συγκεκριµένα µέτρα που συµβάλλουν στην 
"Ένωση καινοτοµίας" όπως ορίζεται στη στρατηγική «Eυρώπη 2020», ενώ θα εντοπίζονται τα θεµατολόγια 
στρατηγικής, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής τους και τα συστήµατα παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
προόδου. 

Πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε το 
8ο πρόγραµµα-πλαίσιο.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση αυτή αφορά το πρόγραµµα-πλαίσιο της ΣΛΕΕ σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας για 
την περίοδο 2014- 2020. Περιλαµβάνει τους βασικούς προσανατολισµούς και θα εκτίθεται λεπτοµερέστερα 
σε µια δέσµη προτάσεων σχετικά µε τα ειδικά προγράµµατα και τους κανόνες συµµετοχής. 

Προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε 
το 8ο πρόγραµµα-πλαίσιο Eυρατόµ. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση αυτή αφορά το πρόγραµµα-πλαίσιο της Ευρατόµ σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας για 
την περίοδο 2014-2018. Περιλαµβάνει τους βασικούς προσανατολισµούς και θα εκτίθεται λεπτοµερέστερα 
σε µια δέσµη προτάσεων σχετικά µε τα ειδικά προγράµµατα και τους κανόνες συµµετοχής. 

(**) Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου 
για τον κοινό προγραµµατισµό σχετικά µε 
τη "γεωργία, ασφάλεια των τροφίµων, και 
κλιµατική αλλαγή". 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Όπως αναφέρεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EΧΕ) ενισχύοντας ιδίως τον κοινό προγραµµατισµό µε τα 
κράτη µέλη. Το ζήτηµα που αφορά την ασφάλεια των τροφίµων και τις επιπτώσεις της κλιµατική αλλαγής 
στη γεωργία θεωρήθηκε ότι αποτελεί για την Ευρώπη βασική κοινωνική πρόκληση που θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί µε µια πρωτοβουλία κοινού προγραµµατισµού. 

(**) Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου 
για τον κοινό προγραµµατισµό σχετικά µε 
την "υγεία, τρόφιµα, και πρόληψη των 
σχετικών µε τη διατροφή ασθενειών". 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το ζήτηµα που αφορά την υγεία, τα τρόφιµα και την πρόληψη ασθενειών που συνδέονται µε τη διατροφή 
θεωρήθηκε ότι αποτελεί για την Ευρώπη βασική κοινωνική πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 
µια πρωτοβουλία κοινού προγραµµατισµού.  

(**) Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου 
για τον κοινό προγραµµατισµό σχετικά µε 
την "πολιτιστική κληρονοµιά, κλιµατική 
αλλαγή και ασφάλεια". 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η εν λόγω πρωτοβουλία κοινού προγραµµατισµού θα παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη της ΕΕ να 
µεγιστοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν τη συνδυασµένη κρίσιµη µάζα τους, συντονίζοντας τις 
προσπάθειές τους. Οι βασικοί στόχοι είναι η ανάλυση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών µεταβολών 
στην πολιτιστική κληρονοµιά, η κατάρτιση µέτρων για την προστασία και την ασφάλεια της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και η υλοποίηση της βιώσιµης ανάπτυξης προς όφελος της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Πρόταση σχετικά µε το πρόγραµµα-
πλαίσιο της Ευρατόµ, για τις 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η στόχοι των προτεινόµενων νοµοθετικών πράξεων – που καλύπτουν το 2012 και το 2013 – συνίστανται 
στη συνέχιση των δραστηριοτήτων που προγραµµατίστηκαν στις αποφάσεις του 7ου ΠΠ της Ευρατόµ που 
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δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης 
στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 
(συµπεριλαµβανοµένου του ITER). 
 
Απόφαση σχετικά µε το ειδικό 
πρόγραµµα για έµµεσες δράσεις. 
 
Κανονισµός για τη θέσπιση των κανόνων 
για τη συµµετοχή και τη διάδοση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

αποφασίστηκαν το 2006, και η ενίσχυση της κατασκευαστικής φάσης του ITER, λαµβάνοντας υπόψη τις 
νέες δηµοσιονοµικές ανάγκες.  
 
Οι κανόνες συµµετοχής συνθέτουν ένα πλήρες πλαίσιο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής υλοποίησης 
του προγράµµατος-πλαισίου της Ευρατόµ, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη εύκολης πρόσβασης για όλους 
τους συµµετέχοντες, µε την εφαρµογή απλουστευµένων διαδικασιών. 

Ανακοίνωση σχετικά µε το γενικό 
πρόγραµµα δράσης για την ανάπτυξη 
του ERA. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση αυτή θα καθορίζονται τα µέτρα για την υλοποίηση του προγράµµατος έρευνας και 
καινοτοµίας. Θα συνδέεται επίσης µε την κατάρτιση του 8ου προγράµµατος πλαισίου. 

Ενδιάµεση επισκόπηση του 7ου 
προγράµµατος-πλαισίου. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής θα εξαχθούν συµπεράσµατα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
την κατάρτιση του 8ου προγράµµατος πλαισίου που αναµένεται να προταθεί κατά το 2011. 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
Ανακοίνωση για ένα ποιοτικό πλαίσιο για 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα βασιστεί στο πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. 

Επανεξέταση της δέσµης υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 2005. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ισχύς του πλαισίου λήγει το Νοέµβριο του 2011. Στόχος της επανεξέτασης θα είναι η προσαρµογή των 
κανόνων µε βάση την έκθεση αξιολόγησης που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2010. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δηµιουργίας µιας ποιοτικής βάσης για τις δηµόσιες και κοινωνικές 
υπηρεσίες όπως προβλέπεται στις πολιτικές γενικές κατευθύνσεις που εξήγγειλε ο Πρόεδρος. 

Έκθεση αξιολόγησης για τη δέσµη 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 2005. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η έκθεση αυτή πρέπει να εκπονηθεί βάσει δηµόσιας διαβούλευσης που θα ξεκινήσει κατά τις προσεχείς 
εβδοµάδες. Οι πρωτοβουλίες που αφορούν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος πρέπει να 
εξεταστούν στο πλαίσιο της δηµιουργίας µιας ποιοτικής βάσης για τις δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. 

Έξυπνες κανονιστικές ρυθµίσεις 
Ανακοίνωση για τις έξυπνες κανονιστικές 
ρυθµίσεις. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εκτίθενται οι προτεραιότητες της Επιτροπής σχετικά µε την έξυπνη νοµοθεσία, οι 
οποίες καλύπτουν ενέργειες για την απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη µείωση του διοικητικού 
φόρτου, την ανάπτυξη µιας συστηµατικότερης προσέγγισης για την εκτίµηση του βαθµού στον οποίο η 
νοµοθεσία και οι πολιτικές έχουν επιτύχει τους στόχους τους, και την αξιολόγηση των επιπτώσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των νέων προτάσεων. 

Απόφαση του Συµβουλίου ρήτρα 
αλληλεγγύης (η πρόταση θα υποβληθεί 
µαζί µε HR/VP) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 222 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται να 
καθορίζονται οι λεπτοµερείς διατάξεις για την εφαρµογή από την Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης µε 
απόφαση που εκδίδεται από το Συµβούλιο, µετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 

Φορολογία και τελωνειακή ένωση 
Ανακοίνωση σχετικά µε τη µελλοντική 
στρατηγική για τον ΦΠΑ. 

 Η ανακοίνωση θα αποσκοπεί στον καθορισµό των ενεργειών που ενδέχεται να περιορίσουν το διοικητικό 
φόρτο, να διασφαλίσουν την καταπολέµηση της απάτης, να εκσυγχρονίσουν και να απλουστεύσουν το 
υφιστάµενο σύστηµα. 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη φορολογία και 
την ανάπτυξη: συνεργασία µε τις 
αναπτυσσόµενες χώρες για την 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την ανακοίνωση αυτή προωθείται η αρχή της χρηστής διακυβέρνησης σε θέµατα φορολόγησης και 
ενισχύονται οι αναπτυσσόµενες χώρες προκειµένου να καταπολεµήσουν την φοροαποφυγή καθώς και 
άλλες επιζήµιες φορολογικές πρακτικές. Προτείνεται επίσης η ενίσχυση της διαχείρισης των δηµόσιων 
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προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
σε θέµατα φορολόγησης. 

οικονοµικών και των φορολογικών υποθέσεων στις εν λόγω χώρες. 

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τη 
φορολογία της ενέργειας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ως σηµαντική συµβολή στην καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής και της διασφάλισης µιας βιωσιµότερης οικονοµίας που χρησιµοποιεί 
αποδοτικότερα τους πόρους, η αναθεωρηµένη οδηγία θα συµπληρώνει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας 
Εκποµπών και θα προβλέπει τη φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων µε βάση το ενεργειακό τους 
περιεχόµενο και τα επίπεδα εκποµπών CO2. 

Αναθεώρηση του κανονισµού σχετικά για 
την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών 
έναντι εµπορευµάτων που είναι ύποπτα 
ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η αποσαφήνιση των κανόνων. 

Πρόταση για ελάχιστο κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ που θα εφαρµοστεί 
από το 2011.  

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

∆εδοµένου ότι η ισχύς του ισχύοντος επί του παρόντος ελάχιστου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ λήγει στις 
31/12/2010, θα προταθεί η παράταση της ισχύος του εν λόγω επιπέδου. 

Πρόταση για το καθεστώς του ΦΠΑ που 
εφαρµόζεται στα κουπόνια προσφοράς 
(και άλλα προγράµµατα εµπορικής 
προώθησης). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρόταση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων κανόνων ΦΠΑ (βάση επιβολής του φόρου) 
που εφαρµόζονται για τα κουπόνια προσφοράς. 

Πράσινη βίβλος για τη νέα στρατηγική 
ΦΠΑ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόκειται για έγγραφο διαβούλευσης που αφορά τη χάραξη νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, διασφαλίζοντας 
την προσαρµογή του στη µεταβαλλόµενη οικονοµική πραγµατικότητα και λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
νέες εξελίξεις στον τοµέα των ΤΠ (µε σκοπό την έγκριση ανακοίνωσης σχετικά µε τη «νέα στρατηγική ΦΠΑ» 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2011). 

Ανακοίνωση σχετικά µε την πρωτοβουλία 
φορολογικής πολιτικής «πρώτα οι 
πολίτες». 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της επαναδροµολόγησης της ενιαίας αγοράς, στόχος είναι να εντοπιστούν οι τοµείς 
ενδιαφέροντος για τους πολίτες (συµπεριλαµβανοµένων της διπλής φορολόγησης, των συντάξεων, της 
δευτερεύουσας κατοικίας, της φορολογίας εισοδήµατος ή της υπεραξίας κεφαλαίου) για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών µη δεσµευτικού χαρακτήρα.  

Ανακοίνωση για τον συντονισµό των 
φόρων κληρονοµίας. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προώθηση του συντονισµού των φόρων κληρονοµίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και η διπλή µη φορολόγηση σε διασυνοριακές περιπτώσεις. 

Νοµοθετική πρόταση για την κοινή 
ενοποιηµένη βάση υπολογισµού της 
φορολογίας επιχειρήσεων (CCCTB) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος της πρότασης θα είναι η απλούστευση των φορολογικών ρυθµίσεων, ο περιορισµός του κόστους 
συµµόρφωσης και η άρση των φορολογικών εµποδίων που πλήττουν επί του παρόντος τις εταιρείες που 
ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. 

Αναθεώρηση της οδηγίας για τη ρύθµιση 
της επιβολής τόκων και τελών µεταξύ 
συνδεδεµένων στενά εταιρειών, σε 
διάφορα κράτη µέλη (αναδιατυπωθείσα 
έκδοση). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόκειται για επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας µέσω της µείωσης των κατωτάτων ορίων 
συµµετοχής, συµπεριλαµβάνοντας τις έµµεσες συµµετοχές και επικαιροποιώντας το παράρτηµα 
(κατηγορίες εταιρειών). 
 

Εµπόριο 
Πρόταση κανονισµού για την 
εφαρµογή του καθεστώτος του 
γενικευµένου συστήµατος 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο νέο κανονισµό θα επανεξεταστεί και θα τελειοποιηθεί το υφιστάµενο του καθεστώς του ΓΣΠ 
προκειµένου να διασφαλιστεί η απλούστευση και η προβλεψιµότητά του, καθώς και να µεγιστοποιηθεί η 
στήριξη την οποία παρέχει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στις αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν µεγαλύτερη 
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προτιµήσεων (ΓΣΠ) από 1ης 
Ιανουαρίου 2014. 

ανάγκη. 

Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση 
µεταβατικών ρυθµίσεων στο πλαίσιο 
διεθνών επενδυτικών συµφωνιών µεταξύ 
κρατών µελών και τρίτων χωρών. 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, µε την οποία παραχωρείται στην ΕΕ η αποκλειστική 
αρµοδιότητα στον τοµέα των άµεσων ξένων επενδύσεων, η διατήρηση των διεθνών συµφωνιών που έχουν 
συναφθεί από τα κράτη µέλη στον τοµέα των επενδύσεων, και οι σχετικές δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί 
θα µπορούσαν να τεθούν υπό αµφισβήτηση. Στόχος είναι η παροχή ασφάλειας δικαίου σχετικά µε το 
καθεστώς και την εγκυρότητα των διεθνών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ κρατών µελών και 
τρίτων χωρών στον τοµέα των επενδύσεων, επιτρέποντας τη διατήρηση των εν λόγω συµφωνιών σε ισχύ 
και καταρτίζοντας ένα διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε τη µελλοντική διαπραγµάτευση και σύναψη των εν 
λόγω συµφωνιών από τα κράτη µέλη.  

Ανακοίνωση σχετικά µε την πολιτική της 
ΕΕ για τις επενδύσεις. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι ο καθορισµός του γενικού πλαισίου εντός του οποίου θα αναπτυχθεί η µελλοντική πολιτική της 
ΕΕ για τις επενδύσεις. Η ανακοίνωση θα περιλαµβάνει ευρεία δέσµη µέσων/εννοιών που µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για την παρουσίαση και εξέταση των νέων οδηγιών διαπραγµάτευσης για τις 
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες στον τοµέα των επενδύσεων. 

Πρόταση κανονισµού για την παράταση 
της ισχύος του συστήµατος γενικευµένων 
προτιµήσεων (ΣΓΠ) (µεταβατικός 
κανονισµός). 
 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τεχνικής φύσεως παράταση του ισχύοντος συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (ΣΓΠ), 
µε παράλληλη διασφάλιση της συνέχειας των ειδικών υποσυστηµάτων: ΣΓΠ+ και ΟΕΟ (¨Όλα εκτός από 
όπλα). Ο προτεινόµενος κανονισµός για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 καλύπτει 
µόνο τις τεχνικές αλλαγές εκείνες που είναι αναγκαίες για την παράταση της ισχύος του ισχύοντος ΣΓΠ έως 
την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Η πρόταση δεν αναθεωρεί την επιλεξιµότητα των σηµερινών δικαιούχων ΣΓΠ.  

Πρόταση κανονισµού για την 
προσαρµογή της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στον τοµέα της εµπορικής 
πολιτικής, λαµβανοµένης υπόψη της 
έναρξης ισχύος της συνθήκης της 
Λισαβόνας. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο κανονισµός «omnibus» για το εµπόριο θα αφορά ορισµένες ειδικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον 
τοµέα της εµπορικής πολιτικής, οι οποίες είχαν προγενέστερα αποκλειστεί από την επιτροπολογία. 

Εµπορική συµφωνία κατά της 
παραποίησης (αποφάσεις του 
Συµβουλίου για την εξουσιοδότηση για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συµφωνίας). 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ενέργεια αυτή θα συνίσταται στην υποβολή πρότασης απόφασης που θα επιτρέπει την υπογραφή της 
συµφωνίας και πρότασης απόφασης για τη σύναψη της συµφωνίας. Στόχος των διαπραγµατεύσεων της 
ACTA είναι να παράσχει ένα διεθνές πλαίσιο για τη βελτίωση της εφαρµογής της νοµοθεσίας στον τοµέα 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, βελτιώνοντας τα διεθνή πρότυπα σχετικά µε τον τρόπο 
καταπολέµησης παραβάσεων µεγάλης κλίµακας των ∆∆Ι, τις οποίες συχνά διαπράττουν εγκληµατικές 
οργανώσεις. 

Έκθεση για τα εµπόδια στο εµπόριο και 
τις επενδύσεις. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι ο εντοπισµός των τρόπων βελτίωσης της πρόσβασης στις αγορές και του κανονιστικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. 

Μεταφορές 
∆έσµη µέτρων «βιώσιµες µεταφορές»: 
επανεξέταση των κατευθυντήριων 
γραµµών TEN-T. 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η νοµοθετική αυτή πρόταση αναθεώρησης των υφιστάµενων γενικών κατευθύνσεων για το TEN-T 
επικεντρώνεται σε ένα βασικό δίκτυο που εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο συµβολής στην επίτευξη των 
βασικών στόχων της πολιτικής TEN-T. Θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναλύεται η 
επιτευχθείσα πρόοδος των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T και της πολιτικής TEN-T. 

∆έσµη µέτρων για τις αειφόρες 
µεταφορές: στρατηγικό σχέδιο 
τεχνολογικών συστηµάτων 
µεταφορών. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το εν λόγω σχέδιο τεχνολογικών συστηµάτων µεταφορών θα παράσχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την 
έρευνα και την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας, που θα βασίζεται στις στρατηγικές ανάγκες και σε ένα 
όραµα για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου, αποτελεσµατικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήµατος 
µεταφορών, µε ορίζοντα το 2050.  

∆έσµη µέτρων για την ασφάλεια: Μη νοµοθετική Στους στρατηγικούς προσανατολισµούς θα περιγράφονται τα µέτρα για την αντιµετώπιση της οδικής 
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Ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό χώρο 
οδικής ασφάλειας: στρατηγικοί 
προσανατολισµοί για την οδική ασφάλεια 
µέχρι το 2020. 

πρωτοβουλία ασφάλειας κατά τρόπο ολοκληρωµένο (συµπεριφορά οδηγών, ασφάλεια των οχηµάτων και των υποδοµών) 
και σε διάφορους τοµείς πολιτικής (µεταφορές, δηµόσια υγεία, έρευνα, νέες τεχνολογίες, εξωτερική 
διάσταση της οδικής ασφάλειας).  

Έκθεση σχετικά µε τους σαρωτές 
ασφαλείας σε αεροδρόµια. 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην έκθεση θα αξιολογούνται η αποτελεσµατικότητα των σαρωτών ασφαλείας και οι επιπτώσεις τους από 
άποψη υγειονοµικών κινδύνων, καταστρατήγησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της ιδιωτικότητας.  

Ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των 
επιβατών. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα προβαίνει σε απολογισµό της κατάστασης όσον αφορά τα δικαιώµατα των επιβατών σε 
όλα τα µέσα µεταφοράς, θα ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων, θα εξετάζει το 
βαθµό στον οποίο η εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει επαρκή προστασία των 
δικαιωµάτων των επιβατών και θα εντοπίζει πιθανούς τοµείς για την ανάληψη περαιτέρω δράσης.  

∆έσµη µέτρων για την εσωτερική αγορά: 
Αναδιατύπωση της πρώτης δέσµης 
µέτρων για τους σιδηροδρόµους. 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην αναδιατύπωση αυτή θα διευκρινίζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πρώτης δέσµης µέτρων για τους 
σιδηροδρόµους, προκειµένου να αυξηθεί ο βαθµός ακρίβειας και/ή να βελτιωθεί η καθοδήγηση µε σκοπό 
την υλοποίηση.  

∆έσµη µέτρων για τα αεροδρόµια: 
ανακοίνωση σχετικά µε την πολιτική για 
τους αερολιµένες, συνοδευόµενη από 
νοµοθετικές προτάσεις. 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα αναλύεται η εξέλιξη της πολιτικής για τα αεροδρόµια, θα γίνεται απολογισµός της 
επιτευχθείσας προόδου στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για το δυναµικό των 
αεροδροµίων και θα εξετάζεται η ανάγκη αναθεώρησης του κανονισµού για το διαθέσιµο χρόνο χρήσης και 
της οδηγίας για την επίγεια εξυπηρέτηση.  

∆έσµη µέτρων για την ηλεκτρονική 
κινητικότητα.  

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την εν λόγω δέσµη νοµοθετικών µέτρων θα θεσπιστεί η χρήση νέας τεχνολογίας σε διάφορα µέσα 
µεταφοράς, έτσι ώστε να ενισχυθεί ένα αποτελεσµατικό και βιώσιµο σύστηµα στον τοµέα των µεταφορών. 
Θα ληφθούν µέτρα για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος έκδοσης σιδηροδροµικών εισιτηρίων, 
τον ψηφιακό ταχογράφο, τα ηλεκτρονικά διόδια, τα ολοκληρωµένα θαλάσσια δεδοµένα κλπ.  

∆έσµη µέτρων για την κοινωνική ατζέντα 
στις θαλάσσιες µεταφορές. 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Θα µελετηθούν διάφορες πτυχές του «ανθρώπινου παράγοντα» στις θαλάσσιες µεταφορές και όλως 
ιδιαιτέρως η κατάρτιση και η πιστοποίηση των ναυτικών (ανακοίνωση σχετικά µε την κοινωνική ατζέντα για 
τις θαλάσσιες µεταφορές, πρόταση οδηγίας για τον έλεγχο της εφαρµογής της σύµβασης της ∆ΟΕ, 
πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2008/106/EΚ σχετικά µε την κατάρτιση ναυτικών).  

Ανακοίνωση σχετικά µε την αγορά της 
οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Επανεξέταση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα της οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των οδικών ενδοµεταφορών. 

Ανακοίνωση για την πρόσβαση στη 
σιδηροδροµική αγορά. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Επανεξέταση της οργάνωσης σιδηροδροµικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών επιβατικών 
µεταφορών. 
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Παράρτηµα III: κατάλογος πρωτοβουλιών απλούστευσης2 

Τίτλος Είδος πράξης 
απλούστευσης 

Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Έτος 

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008 της Επιτροπής σχετικά 
µε την παρακολούθηση, µέσω φυσικών ελέγχων, των εξαγωγών γεωργικών 
προϊόντων για τα οποία χορηγούνται επιστροφές ή άλλα ποσά και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του 
καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα. 

Αναθεώρηση Κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, οι αρχές 
υποβάλλουν χειρόγραφες παρατηρήσεις σχετικά µε τα 
τελωνειακά έγγραφα. Η ανάγνωση και κατανόησή τους είναι 
δυσχερής. Το πρόβληµα αυτό θα επιλυθεί µε ψηφιακούς 
κωδικούς που θα αντιστοιχούν σε τυποποιηµένες 
πληροφορίες. Ένα παράρτηµα θα αντικαταστήσει 5. 

2010 

∆έσµη µέτρων απλούστευσης για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) 
1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την 
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003. 

Αναθεώρηση Στόχος είναι: η µείωση του διοικητικού φόρτου των 
διασταυρούµενων ελέγχων της συµµόρφωσης, η 
απλούστευση των δηλώσεων των εκτάσεων, η µείωση του 
αριθµού των εκθέσεων των κρατών µελών σχετικά µε την 
αγροτική ανάπτυξη, η θέσπιση πληρωµής για ορισµένα 
µέτρα και η ευθυγράµµιση των ρυθµίσεων άσκησης των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων βάσει 
της ΣΛΕΕ. 

2010 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε σκοπό 
την κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης του εθελοντικού συστήµατος 
επισήµανσης του βοείου κρέατος. 

Αναθεώρηση/Κατάργ
ηση 

Στοχεύει στη µείωση του διοικητικού φόρτου για την έγκριση 
της εθελοντικής σήµανσης του βοείου κρέατος. Προς τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται τροποποίηση του κανονισµού 
1760/2000. 

2010 

Κανονισµός της Επιτροπής για τη θέσπιση (νέων) κανόνων σχετικά µε τη 
διανοµή τροφίµων στους απόρους στην Κοινότητα. 

Αναθεώρηση Στόχος είναι να προβλεφθούν σαφέστεροι, απλούστεροι και 
αποτελεσµατικότεροι κανόνες εφαρµογής για τη διανοµή 
τροφίµων στους απόρους στην Κοινότητα. 

2010 

Κοινοτική πρωτοβουλία για τις σχετικές µε την εργασία µυοσκελετικές 
διαταραχές 

Αναδιατύπωση Στόχος είναι να συµπεριληφθούν σε µια ενιαία νοµοθετική 
πράξη οι διατάξεις για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
µυοσκελετικών διαταραχών στην εργασία.  

2011 

Αναθεώρηση της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003, για τη συµπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού 
όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων  
 
και της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για 
τη συµπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το 
ρόλο των εργαζοµένων. 

Αναθεώρηση Στόχος είναι να εξεταστεί η ενδεχόµενη απλούστευση των 
διατάξεων για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση των 
εργαζοµένων από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί, το 2011, 
η έκθεση της πλήρους αξιολόγησης σχετικά µε τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1435/2003 (καταστατικό ευρωπαϊκού 
συνεταιρισµού). 

2011/12 

Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος καταγραφής Αναδιατύπωση Η κωδικοποίηση και απλούστευση του κοινοτικού 2010 

                                                 
2 Πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν στόχους για τη µείωση του διοικητικού φόρτου. 
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των µεταφορέων ραδιενεργών υλικών. ρυθµιστικού πλαισίου για µεταφορές ραδιενεργών υλικών, 
οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από περισσότερη ασφάλεια, 
προστασία και διαφάνεια. 

Αναδιατύπωση της νοµοθεσίας περί των βασικών κανόνων ασφαλείας στον 
τοµέα της ραδιοπροστασίας. 

  Έχει ως στόχο την αναδιατύπωση 10 δέκα πράξεων σε µια 
ενιαία οδηγία που θα θεσπίζει τα βασικά πρότυπα 
ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που 
εµφανίζονται λόγω της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία, 
και την επικαιροποίηση σύµφωνα µε τις συστάσεις της 
διεθνούς επιτροπής για την προστασία από ακτινοβολία 
(ICRP). 

2011 

Αναθεώρηση σύστασης για τις ραδιολογικές συνέπειες Αναθεώρηση Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί, να απλοποιηθεί και να 
βελτιωθεί η σύσταση για την εφαρµογή του άρθρου 37, 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή εκδίδει γνώµες σχετικά 
µε την υλοποίηση των σχεδίων που συνεπάγονται εκλύσεις 
ραδιενεργών λυµάτων που ενδέχεται να έχουν ραδιολογικές 
συνέπειες για τα γειτονικά κράτη µέλη. 

2010 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 
ρυµουλκούµενων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά. 

Κατάργηση  Αποσκοπεί στη µείωση του διοικητικού φόρτου για τη 
βιοµηχανία, για την ΕΕ, καθώς και για τους εθνικούς 
νοµοθέτες και τις αρχές έγκρισης τύπου. 

2010 

Κανονισµός σχετικά µε την έγκριση τύπου των γεωργικών ή δασικών 
οχηµάτων (κατάργηση 24 οδηγιών). 

Κατάργηση  Με την πρόταση θα καταργηθούν 24 οδηγίες και θα 
αντικατασταθούν από έναν κανονισµό.  

2010 

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή 
στην τεχνική πρόοδο, των οδηγιών του Συµβουλίου 80/720/ΕΟΚ, 
86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ και των οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 
2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων. 

Αναθεώρηση Η πρόταση θα τροποποιήσει έξι οδηγίες για τους 
γεωργικούς ελκυστήρες, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν και 
να βελτιωθούν οι τεχνικές απαιτήσεις. 

2010 

Οδηγία 94/25/ΕΚ σχετικά µε τα σκάφη αναψυχής.   Αποσκοπεί στη βελτίωση των εκποµπών θορύβου και 
αερίων από σκάφη αναψυχής, καθώς και στην 
αποτελεσµατικότερη προστασία της υγείας των ανθρώπων 
και του περιβάλλοντος, περιορίζοντας παράλληλα το 
κόστος συµµόρφωσης που προκύπτει από τα διαφορετικά 
πρότυπα εκποµπών σε διάφορες έννοµες τάξεις. Η οδηγία 
θα ευθυγραµµιστεί µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (απόφαση 
768/2008/EΚ). 

2010 

Οδηγία 97/68/EC σχετικά µε τις εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών ρύπων 
προερχόµενων από µη οδικά κινητά µηχανήµατα. 

  Με την πρόταση θα απλουστευτούν οι κανόνες σχετικά µε 
την εµπορία των µη οδικών κινητών µηχανηµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης τύπου, και θα 
ευθυγραµµιστούν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (απόφαση 
768/2008/EΚ). 

2010 

Οδηγία 2000/14/EΚ σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

  Με την πρόταση θα απλουστευθεί η εφαρµογή της οδηγίας, 
θα επαναξεταστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, και θα βελτιωθεί η εποπτεία της αγοράς. Η 

2010 
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οδηγία θα ευθυγραµµιστεί µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 
(απόφαση 768/2008/EΚ). 

Οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερµατικό εξοπλισµό. 

  Η αναθεώρηση θα αποσκοπεί στην αντικατάσταση πολλών 
ανέφικτων στην πράξη και αναποτελεσµατικών διοικητικών 
διατάξεων, µε περισσότερο σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα, 
και στο να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή και στη βελτίωση 
των µέσων για τις εθνικές διοικήσεις. 

2010 
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Λιπάσµατα – Σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής για την τροποποίηση του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2003/2003 σχετικά µε τα λιπάσµατα, έτσι ώστε να 
προσαρµοστούν τα παραρτήµατα I και IV στην επιτευχθείσα τεχνική 
πρόοδο.  

Αναθεώρηση Στόχος είναι η τροποποίηση του παραρτήµατος IV του 
κανονισµού, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα 
CEN θα µπορούν να χρησιµοποιούνται ως πρότυπα 
αναφοράς για τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων.  

2011 

Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες. 

  Ορισµένες διατάξεις θα απλουστευθούν/ εξορθολογιστούν 
έτσι ώστε να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ιδίως όσον 
αφορά τις σχετικές µε την πληροφόρηση υποχρεώσεις. 

2010 

Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 

  Μια διαχειριστική µέθοδος που βασίζεται στην εκτίµηση των 
κινδύνων θα συµβάλει στην απλούστευση της διαχείρισης 
του εφοδιασµού σε νερό και θα περιορίσει την επιβάρυνση 
που συνεπάγονται η παρακολούθηση και η υποβολή 
εκθέσεων.  

2010 

Νοµοθετική πρόταση για τη συνεκτικότητα/απλούστευση του κεκτηµένου 
σχετικά µε τα απόβλητα (ευθυγράµµιση της τοµεακής νοµοθεσίας για τα 
απόβλητα µε την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Θα περιλαµβάνει τις 
οδηγίες για τα οχήµατα, τις µπαταρίες και τις συσκευασίες στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους). 

Επανεξέταση Θα αποσκοπεί στη διενέργεια πλήρους εξέτασης των 
οδηγιών της ΕΕ περί ανακύκλωσης από την επόµενη 
Επιτροπή.  

2012 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου, 
της 25ης Μαΐου 1998 σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των οδικών 
µεταφορών εµπορευµάτων. 

Αναθεώρηση Η πρόταση αποσκοπεί στο να εξαιρεθεί η Μάλτα από τις 
απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων, σύµφωνα µε 
τον κανονισµό αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου.  

2011 

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων. Αναθεώρηση Η αναθεώρηση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση του 
κανονισµού και την ευθυγράµµισή του µε άλλες 
υποχρεώσεις όσον αφορά τις εκθέσεις που προβλέπονται 
στην κοινοτική νοµοθεσία περί αποβλήτων. 

2010 

Οδηγία 2001/109/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τα οπωροφόρα δένδρα. 

  Η πρόταση έχει ως στόχο τη µείωση του αριθµού των 
ζητούµενων µεταβλητών στην έρευνα για τους οπωρώνες, 
την καθιέρωση κατωτάτων ορίων σε εθνική κλίµακα για 
απαλλαγή από τις υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή 
εκθέσεων, καθώς και την αυξηµένη χρήση δεδοµένων 
διοικητικής φύσεως ή από άλλες πηγές εκτός των ερευνών. 

2010 

Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1995, σχετικά µε τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού.  

Αναθεώρηση Η πρόταση θα µεταβάλει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
έτσι ώστε να περιοριστούν οι σχετικές µε την υποβολή 
εκθέσεων απαιτήσεις. Θα επιτραπεί στα κράτη µέλη να 
κάνουν χρήση τεχνικών πρόβλεψης αντί ερευνών για την 
κατάρτιση στατιστικών. 

2010 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις. 

Αναθεώρηση Η πρόταση θα καταργήσει ορισµένα στάδια από τα οποία 
πρέπει να περνούν οι πολίτες προκειµένου να αναγνωριστεί 
δικαστική απόφαση που τους αφορά και να εκτελεστεί στην 
αλλοδαπή.  

2011 

Πρόταση τροποποίησης των νοµοθετικών µέσων της ΕΕ σχετικά µε την 
προστασία δεδοµένων. 

Αναθεώρηση  
Το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδοµένων 

2010 
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προσωπικού χαρακτήρα θα ευθυγραµµιστεί µε τη συνθήκη 
της Λισαβόνας, ενώ θα απλουστευθεί και θα προσαρµοστεί 
στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 

 

Αναθεώρηση Στόχος είναι η ευθυγράµµιση του κώδικα µε τους 
κανονισµούς για το πρόγραµµα σχετικά µε τους 
καταχωρισµένους ταξιδιώτες και για το σύστηµα 
εισόδου/εξόδου, έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να 
εναρµονιστούν ειδικές πτυχές των συνοριακών ελέγχων, και 
να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες που εντοπίστηκαν από 
την έγκριση του κώδικα. 

2011 
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Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου 
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα 
της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound, που τροποποιεί τον 
κανονισµό (EΚ) 

Αναθεώρηση Η τροποποίηση απαιτείται λόγω της έναρξης της ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας και της ανάγκης να 
ανακατανεµηθούν οι διατάξεις σχετικά µε τεχνικά µέτρα τα 
οποία περιλαµβάνει επί του παρόντος ο κανονισµός για τις 
αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Βαλτικής. 

2010 

Κανονισµός της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την 
εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου περί 
θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος επιθεώρησης, παρακολούθησης, 
ελέγχου, εποπτείας και εφαρµογής των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, και για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 768/2005 
του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005 για την ίδρυση κοινοτικής 
υπηρεσίας ελέγχου της αλιείας. 

Αναθεώρηση Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών και η 
διευκόλυνση της καλύτερης εκτέλεσης, µε τον περιορισµό 
των εµποδίων στον εν λόγω τοµέα και στις δηµόσιες 
διοικήσεις, και µε αυξηµένη χρήση των µέσων ΤΠ, έτσι 
ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις σχετικά µε την 
υποβολή εκθέσεων.  

2010 

Προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αναθεώρηση Η µεταρρύθµιση θα περιλαµβάνει νέο βασικό κανονισµό για 
την κοινή αλιευτική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της 
υδατοκαλλιέργειας, νέο κανονισµό για την κοινή οργάνωση 
αγοράς,  καθώς και δηµοσιονοµικές προτάσεις. Επίσης, θα 
απλουστεύει, εφόσον είναι εφικτό, το ρυθµιστικό πλαίσιο. 

2011 

Πρόταση οδηγίας για την πλήρη αναθεώρηση της 4ης και 7ης οδηγίας του 
Συµβουλίου, προκειµένου να υποβληθεί(-ούν) πρόταση(-εις) οδηγίας(-ιών). 

Αναθεώρηση Βελτίωση της 4ης και 7ης οδηγίας επί θεµάτων λογιστικής 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά συµφέροντα των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

2011 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2157/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 8ης 
Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE). 

 Πιθανή απλούστευση των κανόνων για τη δηµιουργία µιας 
ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και για τη µεταφορά της έδρας 
της. 

2012 

Αναδιατύπωση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 725/2004 για τη βελτίωση της 
ασφάλειας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις και για την 
κατάργηση της οδηγίας για τη βελτίωση της ασφάλειας στους λιµένες. 

Αναδιατύπωση Αποσαφήνιση και βελτίωση υφιστάµενων διατάξεων µετά 
την αξιολόγηση της εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας 
από τα κράτη µέλη.  

2012 

∆έσµη µέτρων για την «ηλεκτρονική» κινητικότητα: αναδιατύπωση του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα 
των οδικών µεταφορών (ταχογράφος) 

Αναδιατύπωση Με την αναδιατύπωση αυτή θα επικαιροποιηθεί το 
νοµοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 
λειτουργικότητας του ψηφιακού ταχογράφου που 
χρησιµοποιείται από επαγγελµατίες οδηγούς. Θα µειώσει το 
διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις, ενώ θα καταστήσει τους 
ελέγχους περισσότερο αξιόπιστους, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ οδικών 
µεταφορέων.  

2011 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τους θαλάσσιους εξοπλισµούς. 

Αναδιατύπωση Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της οδηγίας. Θα χρησιµοποιηθούν 
περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

2010 

∆έσµη µέτρων για την εσωτερική αγορά: Αναδιατύπωση της πρώτης 
δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους: απλούστευση και εκσυγχρονισµός 
του νοµοθετικού πλαισίου για πρόσβαση στην αγορά των σιδηροδροµικών 
µεταφορών 

Αναδιατύπωση Οι τρεις οδηγίες θα συγχωνευθούν και θα αναδιαρθρωθούν, 
ενώ θα καταργηθούν οι παραποµπές και θα διευκρινιστούν 
ορισµένες διατάξεις της πρώτης δέσµης νοµοθετικών 
µέτρων για τους σιδηροδρόµους, και θα προβλεφθεί 
αυξηµένος βαθµός ακρίβειας και/ή περισσότερη 

2010 
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καθοδήγηση µε σκοπό την εφαρµογή.  
Νοµοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά µε το 
κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων. 

Αναδιατύπωση  Ενσωµάτωση και επικαιροποίηση βάσει των πρόσφατων 
τεχνικών εξελίξεων. Έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός 
περισσότερο ολοκληρωµένου συστήµατος θαλάσσιας 
εποπτείας. 

2012 

Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµόνιση των 
προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη µεταφορά εµπορευµάτων και προσώπων 
στην Κοινότητα. 

  
Αποσκοπεί στη βελτίωση της νοµικής σαφήνειας, στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης πλοιάρχων σκαφών στο Ρήνο, 
και η διασφάλιση υψηλότερων προτύπων σε όλες τις οδούς 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην ΕΕ. 

 

2010 
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Αναδιατύπωση του κανονισµού 766/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 515/97 
του Συµβουλίου περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των διοικητικών 
αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την 
Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών 
και γεωργικών ρυθµίσεων. 
 
 

Αναδιατύπωση Ο κανονισµός 766/2008 και η απόφαση 2009/917/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της 
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς αφορούν εν µέρει 
τα ίδια ζητήµατα. Στόχος είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ΣΛΕΕ (άρθρα 33 και 325), να αντικατασταθούν από ένα 
ενιαίο νοµοθετικό µέσο. 
Αντίκτυπος: ιδίως, βελτίωση των δυνατοτήτων προσφυγής 
στο δίκαιο. 
 

2011 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Απλούστευση της υλοποίησης των προγραµµάτων-πλαισίων 
για την έρευνα. 

Αναθεώρηση Αποσκοπεί στην καθιέρωση διοργανικής συζήτησης, 
παρουσιάζοντας δυνατότητες απλούστευσης, µε σκοπό τη 
λήψη συγκεκριµένων µέτρων, είτε στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, είτε υπό µορφή νοµοθετικών 
προτάσεων. 

2010 

Νέες προτάσεις για την αναδιατύπωση των υφιστάµενων οδηγιών για τις 
ιατρικές συσκευές (90/385, 93/42, 98/79). 

Αναδιατύπωση Στόχος είναι η απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγειονοµικής 
προστασίας µε παράλληλη διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

2011 

Αναδιατύπωση των οδηγιών για τα πλαστικά ή τα αντικείµενα που έρχονται 
σε επαφή µε τα τρόφιµα, σε έναν κανονισµό της Επιτροπής.  

Αναδιατύπωση Η αναδιατύπωση σε έναν κανονισµό αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση της έγκρισης νέων πρόσθετων ουσιών και 
µονοµερών και στην απλούστευση των κανόνων σχετικά µε 
τις δοκιµές για τη µετάβαση.  

2010 

Οδηγίες της Επιτροπής για την τροποποίηση, στο πλαίσιο της ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς, ορισµένων διατάξεων των οδηγιών που αφορούν 
την εµπορία σπόρων, σχετικά µε τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων 
(µείγµατα σπόρων) 
- Οδηγία 66/401/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών 
- Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών 
προς σπορά 
- Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών 
Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς 
σπορά 
- Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων προς σπορά 
κηπευτικών 
- Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων 
προς φύτευση 
- Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας των σπόρων προς 
σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών 
- Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας υλικών αγενούς 
πολλαπλασιασµού της αµπέλου
- Οδηγία 1998/56/ΕΚ του Συµβουλίου για την εµπορία πολλαπλασιαστικού 

  Στόχος είναι, µε βάση την αξιολόγηση του συνόλου του 
κεκτηµένου στον τοµέα αυτό, να απλουστευθούν και να 
περιοριστούν οι διοικητικές διατυπώσεις.  

2010 
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υλικού καλλωπιστικών φυτών - Οδηγία 92/33/ΕΚ του Συµβουλίου για την 
εµπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των 
σπόρων προς σπορά
- Οδηγία 92/34/EΚ του Συµβουλίου για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
- Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εµπορία του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
Κανονισµός του Συµβουλίου και του ΕΚ για την αναθεώρηση της οδηγίας 
2009/39/EΚ για τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 
(αναδιατύπωση). 

Αναδιατύπωση Αποσκοπεί στην απλούστευση των κανόνων και στον 
περιορισµό του διοικητικού φόρτου λαµβάνοντας υπόψη 
άλλες νοµοθετικές πράξεις οριζόντιου ή κάθετου 
χαρακτήρα, όπως εκείνες που αφορούν απαιτήσεις, 
πρόσθετα τροφίµων και τον εµπλουτισµό τροφίµων.  

2010 

Ανακοίνωση σχετικά µε το µέλλον της στρατηγικής ΦΠΑ. Επανεξέταση/Εξέτασ
η 

Θα αποσκοπεί στη µείωση του διοικητικού φόρτου, την 
καταπολέµηση της απάτης, καθώς και τον εκσυγχρονισµό 
και την απλούστευση του υφιστάµενου συστήµατος, µε 
βάση τα αποτελέσµατα διαβούλευσης σχετικά µε την 
πράσινη βίβλο. 

2011 

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
77/388/EΟΚ για τη µεταχείριση των δηµόσιων αρχών όσον αφορά τον ΦΠΑ 
και τις εξαιρέσεις για ορισµένες δραστηριότητες προς το δηµόσιο συµφέρον. 

Αναθεώρηση Η διασφάλιση περισσότερο εναρµονισµένων και ουδέτερων 
συστηµάτων ΦΠΑ, ιδίως µε αποσαφήνιση των ορισµών.  

2011/12 
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Παράρτηµα ΙV: κατάλογος των εκκρεµουσών προτάσεων οι οποίες αποσύρονται 

 

COM/SEC – ∆ιοργανικά στοιχεία 
αναφοράς 

Τίτλος  Αιτιολόγηση 

COM(1980)298. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 1980/81. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2007)712. 
2007/0246/ACC 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη 
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το 
εµπόριο οίνου. 

Άνευ αντικειµένου. Η απόφαση έχει εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ως απόφαση αριθ. 2009/49 µε βάση πρόταση 
στο COM (2008) 653.  

COM(2007)239. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση των 
χρηµατοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (συµπληρωµατική δόση 2007). 

Άνευ αντικειµένου λόγω της απόφασης που εκδόθηκε από 
το Συµβούλιο στις 28/06/2007 µε βάση την πρόταση της 
Επιτροπής COM (2007) 321 της 13ης Ιουνίου 2007. 

COM(1979)345. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΑΧ) ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(1998)96. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπογραφή Πρωτοκόλλου της σύµβασης-πλαισίου 
των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές. 

Άνευ αντικειµένου. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου επί 
του θέµατος εγκρίθηκαν στις 16/06/1998 

COM(2006)602. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί διατυπώσεως της θέσης 
προς υιοθέτηση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά 
πρόταση τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο 
των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή. 

Άνευ αντικειµένου. Η πρόταση αφορά τη συνεδρίαση των 
συµβαλλοµένων µερών στο πρωτόκολλο του Κιότο 
(COP/MOP2) το Νοέµβριο του 2006. 
 

COM(1980) 863/2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ.  

Άνευ αντικειµένου. 

SEC(2002)1110 Πρόταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
προκειµένου να τερµατιστεί η κατάσταση υπερβολικού δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος - Εφαρµογή του άρθρου 104, παράγραφος 7 της Συνθήκης. 

Άνευ αντικειµένου. 

SEC(2002)1118 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την ύπαρξη 
υπερβολικού ελλείµµατος στην Πορτογαλία - εφαρµογή του άρθρου 104, 
παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Άνευ αντικειµένου. 

SEC(2002)1246/1 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινοποίηση έγκαιρης 
προειδοποίησης στη Γαλλία µε σκοπό την πρόληψη της εµφάνισης 
υπερβολικού ελλείµµατος. 

Άνευ αντικειµένου. 
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SEC(2002)1246/2 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη δηµοσίευση της σύστασης 
για την έγκαιρη προειδοποίηση της Γαλλίας µε σκοπό την πρόληψη της 
εµφάνισης υπερβολικού ελλείµµατος. 

Άνευ αντικειµένου. 

SEC(2005)994 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
προκειµένου να τερµατιστεί η κατάσταση υπερβολικού δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2002)615. 
2002/0262/ACC 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση της 
Κοινότητας όσον αφορά τη σύσταση Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής που 
πρόκειται να αποφασιστεί από το Συµβούλιο Σύνδεσης το οποίο 
συγκροτήθηκε µε την ευρωπαϊκή συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και της Λιθουανίας 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(1986)14. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 1365/75 ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2001)344. 
2001/0137/ COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης, υπέρ των βοηθών των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 περί 
εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, 
στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του 
τρόπου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71. 

Άνευ αντικειµένου. Καλύπτεται από τον κανονισµό 
(883/2004). 
 

SEC(1993)1465 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Άνευ αντικειµένου. Η Ευρατόµ έχει προσχωρήσει στη 
σύµβαση για την πυρηνική ασφάλεια µε βάση απόφαση του 
συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 1998.  

COM(2003) 32/1 
2003/0021/CNS 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ (Eυρατόµ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις και αρχές σχετικά µε την ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η "οδηγία (Ευρατόµ) για 
τον καθορισµό κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια" εκδόθηκε στις 18/06/2009. 

   
COM(2004)716. 
2004/0249/CNS 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτήρηση και τον έλεγχο 
των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου καυσίµου. 

Άνευ αντικειµένου. Το Συµβούλιο ενέκρινε πρόταση µε βάση 
το έγγραφο COM/2005/673.  

COM(2006)179. Σχέδιο ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ περί διοργανικής συνεργασίας στα 
πλαίσια των διεθνών συµβάσεων στις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατοµικής Ενέργειας και τα κράτη µέλη της είναι συµβαλλόµενα µέρη. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2007)748. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό της θέσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Συµβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής 
Κοινότητας (Βελιγράδι, 18 ∆εκεµβρίου 2007) 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(1979)179. ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙ∆Α. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(1985)281. ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙ, ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 

Άνευ αντικειµένου. 
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ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ. 

COM(1986) 362/3 
1986/1019/CNS 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΕΞ 
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
UNEP, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(1995) 325/2 
1995/0184/CNS 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Άνευ αντικειµένου. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου επί 
του θέµατος εγκρίθηκαν στις 09/11/1995. 

COM(1998)344. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύµβασης της ΟΕΕ του ΟΗΕ σχετικά µε την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα. 

Άνευ αντικειµένου. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου επί 
του θέµατος εγκρίθηκαν στις 17.06.1998. 

COM(2007)367. 
2007/0126/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις ζώνες συχνότητας που θα διατεθούν για τη συντονισµένη 
εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δηµόσιων επίγειων 
κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα 

Άνευ αντικειµένου.Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη 
πρόταση COM(2008)762, η οποία θεσπίστηκε από το 
νοµοθέτη ως οδηγία 2009/114/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 87/372/EΟΚ του Συµβουλίου.  

COM(2006)255. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας 
της Βουλγαρίας σχετικά µε τη συµµετοχή της Βουλγαρίας στις εργασίες του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2006)256. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουµανίας σχετικά µε τη 
συµµετοχή της Ρουµανίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2006) 752/3 Προτάσεις αποφάσεων του Συµβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του 
Λιχτενστάιν στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη 
σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την 
εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν. 

Άνευ αντικειµένου κατόπιν της έναρξης ισχύος της ΣΛΕΕ· 
συγχωνεύθηκε µε το COM (2006)752/4. 

COM(2005) 276/1 
2005/0127/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση ποινικών µέτρων που αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νέα πρόταση το 2011. 

COM(2007)306. 
2007/0104/CNS 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία και διαχείριση δικτύου επικοινωνιών για το περιβάλλον του 
Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). 

Η πρόταση αυτή (καθώς και η επόµενη πρόταση) 
αποσκοπούσαν στην παροχή ειδικής νοµικής βάσης για νέα 
σύµβαση όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες. 
∆εδοµένου ότι η πρόσκλησης υποβολής προσφορών έχει 
πλέον ολοκληρωθεί, οι δύο προτάσεις καθίστανται άνευ 
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αντικειµένου. 
 

COM(2007)311. 
2007/0108/CNS 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία και διαχείριση δικτύου επικοινωνιών για το περιβάλλον του 
Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). 

Η πρόταση αυτή (καθώς και η προηγούµενη πρόταση) 
αποσκοπούσαν στην παροχή ειδικής νοµικής βάσης για νέα 
σύµβαση όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες. 
∆εδοµένου ότι η πρόσκλησης υποβολής προσφορών έχει 
πλέον ολοκληρωθεί, οι δύο προτάσεις καθίστανται άνευ 
αντικειµένου. 
 

COM(1980)722. 
1980/1031/CNS 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1981 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2007)595. 
2007/0222/APP 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε τον οποίο εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εγκρίνει τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα των συµφωνιών 
αλιευτικής σύµπραξης που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και τρίτων χωρών. 

Άνευ αντικειµένου λόγω των νέων νοµοθετικών διαδικασιών 
έγκρισης συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Λισαβόνας. 

COM(2007)782. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την καταγγελία του 
πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική 
αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία αλιευτικής σύµπραξης µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της 
Μαυριτανίας. 

Άνευ αντικειµένου. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 704/2008 του 
Συµβουλίου εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2008. 

COM(2008)324. 
2008/0112 CNS 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί διατήρησης των αλιευτικών 
πόρων µέσω τεχνικών µέτρων. 

Άνευ αντικειµένου. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του 
Συµβουλίου εκδόθηκε στις 27/11/2009 και θέσπισε 
µεταβατικά τεχνικά µέτρα από την 01/01/2010 έως τις 
30/06/2011. 

COM(1975)490. 
1975/1012/CNS 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ, Ο∆ΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

Άνευ αντικειµένου. 

COM(2005) 158/2 
2005/0060/CNS 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών. 

Άνευ αντικειµένου.  

COM(2005) 369/2 
2005/0148/APP 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουµανίας σχετικά µε ορισµένες 
πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών 

Άνευ αντικειµένου.  

COM(2006) 79/2 
2006/0025/ COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Άνευ αντικειµένου. Ο κανονισµός αριθ. 450/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
(εκσυγχρονισµένος τελωνειακός κώδικας) καλύπτει τους 
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στόχους της πρότασης αυτής. 
COM(2005)468. 
2005/0198/APP  

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει τη σύναψη εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µνηµονίου συµφωνίας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συνεισφορά της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στη µείωση των 
οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και την εκ µέρους ορισµένων κρατών µελών σύναψη 
µεµονωµένων συµφωνιών µε την Ελβετική Συνοµοσπονδία σχετικά µε την 
εφαρµογή του µνηµονίου. 

Άνευ αντικειµένου. Η πρόταση αυτή κατέστη άνευ 
αντικειµένου µε το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, το οποίο 
υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006. 

COM(1998)339. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή 
απαγόρευση πωλήσεως στην Αυστρία γενετικώς τροποποιηµένου 
αραβοσίτου (Zea mays L.) που έχει υποστεί συνδυασµένη τροποποίηση, η 
οποία τον εφοδιάζει µε τις εντοµοκτόνες ιδιότητες που προσδίδονται από το 
γονίδιο κωδικοποίησης της ενδοτοξίνης BΤ και µε µεγαλύτερη ανοχή του 
ζιζανιοκτόνου γλυφοσινικού αµµωνίου. 

Άνευ αντικειµένου. 
 
 

COM(1998)340. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή 
απαγόρευση χρήσεως και πωλήσεως στο Λουξεµβούργο γενετικώς 
τροποποιηµένου αραβοσίτου (Zea mays L.) που έχει υποστεί συνδυασµένη 
τροποποίηση, η οποία τον εφοδιάζει µε τις εντοµοκτόνες ιδιότητες που 
προσδίδονται από το γονίδιο κωδικοποίησης της ενδοτοξίνης BΤ και µε 
µεγαλύτερη ανοχή του ζιζανιοκτόνου γλυφοσινικού αµµωνίου. 

Άνευ αντικειµένου. 
 

COM(2003)537. 
2003/0208/ COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή εκτάκτων 
εµπορικών µέτρων για χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε 
τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κωδικοποιηµένη έκδοση). 

Άνευ αντικειµένου. Εγκριθείσα κωδικοποίηση – Κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 
2009 - COM (2008) 889.  

COM(2004)232. 
2004/0074/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα 
αναδιατυπωµένη πρόταση που συντάσσεται επί του 
παρόντος. 

COM(2006)286. 
2006/0100/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων 
µικροοργανισµών 

Άνευ αντικειµένου. Εγκριθείσα κωδικοποίηση - Οδηγία 
2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009.  

COM(2006)497. 
2006/0164/ COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για τις ονοµαστικές 
αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Εγκριθείσα κωδικοποίηση - Κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 - COM (2007) 762. 

COM(2007)344.2007/0119/COD Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των κατά νόµο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των 
θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα µηχανοκίνητα 
οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα τους (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Η βασική πράξη καταργήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009. 

COM(2007)451. 
2007/0162/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη διάταξη φωτισµού της οπίσθιας πινακίδας 
κυκλοφορίας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Η βασική πράξη καταργήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009. 



 

EL 59   EL 

COM(2007)867. 
2007/0298/ COD 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Αντικαταστάθηκε από αναδιατυπωµένη 
πρόταση - COM(2009)391. 

COM(2007)873. 
2007/0299/ COD 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν 
παράνοµα αποµακρυνθεί από το έδαφος κράτους µέλους (κωδικοποιηµένη 
έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει 
πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας 93/7/EΟΚ το 
2011. 

COM(2003)841. 
2003/0331/CNS 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 
2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων 
και δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών 
διαφορετικών κρατών µελών. 

Άνευ αντικειµένου. Μελετάται η υποβολή νέας πρότασης για 
το 2010/2011. 

COM(2004) 227/2 
2004/0072/CNS 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 
92/12/ΕΟΚ σχετικά µε το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και 
τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης 

Άνευ αντικειµένου λόγω της έκδοσης της οδηγίας 2008/118. 

SEC(2004)1015 Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1/2004 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EΚ-ΕΖΕΣ 
"ΚΟΙΝΗ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ" για την τροποποίηση της σύµβασης της 20ής 
Μαΐου 1987 για κοινή διαδικασία διαµετακόµισης – Σχέδιο κοινής απόφασης 
της Κοινότητας. 

Άνευ αντικειµένου. Οι προταθείσες τροποποιήσεις έχουν 
ενσωµατωθεί στη σύµβαση (απόφαση 2005/558/EΚ της 
17ης Ιουνίου 2005).  

COM(2006)263. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην 
Ελλάδα και στην Πορτογαλία να θεσπίσουν ειδικά µέτρα παρέκκλισης από 
το άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρµονίσεως 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τους φόρους κύκλου 
εργασιών. 

Άνευ αντικειµένου δεδοµένου ότι οι ειδικοί κανόνες 
επιτρέπονται πλέον από την ίδια την οδηγία (άρθρο 199 της 
οδηγίας ΦΠΑ).  

COM(1995) 245/1 
1996/0053/APP 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ. 

∆εδοµένου ότι η πρόταση χρονολογείται από 15ετίας, έχει 
µεταβληθεί τόσο το θεσµικό όσο και το πολιτικό πλαίσιο. Η 
Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος κοινό προσωρινό 
σχέδιο για τη Λευκορωσία, µε βάση τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου του Νοεµβρίου 2009.  

COM(2005)326. 
2005/0132/ COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις 
διαπραγµατεύσεις των συµφωνιών για τις συναλλαγές στον τοµέα των 
υπηρεσιών εκτός από τις µεταφορικές υπηρεσίες 

Η πρόταση αυτή έχει καταστεί άνευ αντικειµένου από την 
έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας µε την οποία 
παραχωρήθηκαν στην ΕΕ αποκλειστικές αρµοδιότητες για τη 
διαπραγµάτευση συµφωνιών για τις συναλλαγές στον τοµέα 
των υπηρεσιών. 

COM(2006) 559/2 
2006/0176/APP 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης 
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, 
και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, σχετικά µε τη διαπίστωση 
της συµµόρφωσης και την αποδοχή βιοµηχανικών προϊόντων - ΠΕΣ∆Α 

Η πρόταση έχει καταστεί άνευ αντικειµένου λόγω του ότι η 
Βουλγαρία έγινε κράτος µέλος της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου του 2007. 

COM(2006)147. 
2006/0052/ COD 

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την εφαρµογή της 
συµφωνίας που συνήψε η ΕΚ µετά το πέρας των διαπραγµατεύσεων που 

Άνευ αντικειµένου. Η πρόταση είχε ως στόχο να 
συµπληρώσει το παράρτηµα Ι του κανονισµού 2658/87 του 
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διεξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της ΓΣ∆Ε - 1994, 
για τη συµπλήρωση του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό 
δασµολόγιο. 

Συµβουλίου όπως είχε ήδη  
συµβεί στο πλαίσιο της έγκρισης του συναφούς "άρθρου 
XXIV.6 της συµφωνίας" µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας 
(απόφαση 2006/398 του Συµβουλίου και κανονισµός 
838/2006 του Συµβουλίου). 

  


