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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Επιτροπή παρουσιάζει το πρόγραµµα εργασίας της για το 2011 σε ιδιαίτερα 
κρίσιµη περίοδο για την ΕΕ. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης µετά την 
χειρότερη κρίση των πρόσφατων δεκαετιών, αλλά η ανάκαµψη αυτή δεν έχει ακόµη 
παγιωθεί. Για τον λόγο αυτόν, οι νέες πρωτοβουλίες που θα προτείνει και θα αρχίσει η 
Επιτροπή το 2011 δίνουν µεγάλη έµφαση στην επιτάχυνση της ανάκαµψης. Το 2011 πρέπει 
να είναι το έτος κατά το οποίο η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα ενσωµατωθεί ως η 
σπονδυλική στήλη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο 
για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. Πρέπει να 
υπάρξει πλήρης συµφωνία ως προς το διεξοδικό νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, την δροµολόγηση του πρώτου ευρωπαϊκού εξαµήνου συντονισµού 
της οικονοµικής πολιτικής και µια σειρά πρακτικών µέτρων για την µόχλευση αλλαγής. Έως 
τα µέσα του 2011, η Επιτροπή θα προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα διαµορφωθεί ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020, στις προτάσεις που 
θα υποβάλει για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ. Το πρόγραµµα 
εργασίας οικοδοµείται πάνω στις πέντε βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που 
προσδιόρισε ο πρόεδρος Barroso στην πρώτη οµιλία του για την κατάσταση της Ένωσης που 
εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σεπτέµβριο του 20101: 

– Αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και ενίσχυση της δυναµικής της ανάκαµψης,  

– Αποκατάσταση της ανάπτυξης για τη δηµιουργία απασχόλησης µε την επιτάχυνση του 
θεµατολογίου µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής Ευρώπη 2020,  

– Οικοδόµηση ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας,  

– ∆ροµολόγηση διαπραγµατεύσεων για έναν σύγχρονο προϋπολογισµό της ΕΕ, 

– Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ στην παγκόσµια σκηνή. 

Αυτό το πρόγραµµα εργασίας είναι το πρώτο που θα εγκριθεί βάσει του νέου κύκλου 
προγραµµατισµού που δροµολογήθηκε µε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές του 
προέδρου της Επιτροπής και καθορίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Το πρόγραµµα εργασίας µπορεί επίσης να βοηθήσει για µια 
εµπνευσµένη νέα προσέγγιση όσον αφορά τον προγραµµατισµό των κοινών προτεραιοτήτων 
της ΕΕ, όπως ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας.  

Το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής, εκ φύσεως, εστιάζεται σε δράσεις που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν το 2011. Ωστόσο, βάσει της νέας πολυετούς προοπτικής του κύκλου 
προγραµµατισµού, τα ετήσια προγράµµατα εργασίας της Επιτροπής παρέχουν επίσης ένα 
πλαίσιο για την αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών και τον εντοπισµό των τοµέων 
στους οποίους πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες πολιτικής ώστε να υλοποιηθούν οι 
µακροπρόθεσµες στρατηγικές πολιτικής που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ. 

Λαµβάνοντας υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών της ΕΕ για 
ορισµένες βασικές προτάσεις σε τοµείς όπως η οικονοµική διακυβέρνηση και η ρύθµιση του 

                                                 
1 Βλ. Οµιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2010, της 7ης Σεπτεµβρίου 2010. 
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χρηµατοπιστωτικού τοµέα, η Επιτροπή θα διερευνήσει από κοινού µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε ποιο τρόπο µπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην ταχεία 
θέσπιση ορισµένων και ολιγάριθµων, ιδιαίτερα επειγουσών προτάσεων.  

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ 2020 

2.1. Ενδυνάµωση της οικονοµικής διακυβέρνησης και δροµολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου  

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα µια σηµαντική δέσµη προτάσεων για την ενίσχυση των 
µέσων οικονοµικής διακυβέρνησης και την διεύρυνσή τους ούτως ώστε να περιλάβουν τον 
συντονισµό των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών2. Οι νέες προτάσεις 
επιτυγχάνουν ευρύτερη και ενισχυµένη εποπτεία των δηµοσιονοµικών πολιτικών σε επίπεδο 
ΕΕ, καθώς και καλύτερο συντονισµό των µακροοικονοµικών πολιτικών για την διευθέτηση 
των ελλείψεων στην υφιστάµενη νοµοθεσία, µεταξύ άλλων µε την ανάληψη δράσης σε 
προηγούµενα στάδια σε σχέση µε µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Η δηµιουργία νέων 
µηχανισµών επιβολής της νοµοθεσίας θα προλάµβανε ή θα διόρθωνε υπερβολές που µπορούν 
να βλάψουν την δηµοσιονοµική ή χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της Ευρώπης. Για να 
διατηρηθεί ο ρυθµός, η Επιτροπή καλεί τους άλλους συννοµοθέτες σε επίπεδο ΕΕ να 
προχωρήσουν ταχύρρυθµα στις πολιτικές τους διαβουλεύσεις. 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011, το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο συντονισµού πολιτικής θα 
καταστεί η βασική δοµή των κοινών προσπαθειών της ΕΕ να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Τον Ιανουάριο του 2011, η Επιτροπή θα εγκρίνει την πρώτη της Ετήσια 
Έρευνα για την Ανάπτυξη µε την οποία θα εγκαινιαστεί το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Η Ετήσια 
Έρευνα για την Ανάπτυξη θα αναλύει την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης, 
περιλαµβανοµένων των δυνητικών ανισορροπιών και των συστηµικών κινδύνων. Ειδικότερα 
θα εξετάζει την πρόοδο της ΕΕ σε σχέση µε τους πέντε στόχους που έχουν καθοριστεί στην 
στρατηγική Ευρώπη 2020, ούτως ώστε να µπορέσουµε να σταθµίζουµε την µετάπλαση της 
ΕΕ σε µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνία. 

2.2. Ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα: ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης 

Τον Ιούνιο του 20103 έγινε η παρουσίαση ενός πλήρους χρονοδιαγράµµατος για την 
κατάθεση των προτάσεων µε τις οποίες θα συµπληρωθεί η χρηµατοοικονοµική µεταρρύθµιση 
της ΕΕ. Στις αρχές του 2011, η Επιτροπή θα καταθέσει τις υπόλοιπες προτάσεις της για την 
ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

Οι περισσότερες από τις προτάσεις για την διευθέτηση των προβληµάτων που έφερε στο φως 
η κρίση έχουν ήδη συµφωνηθεί ή κατατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό ορόσηµο αποτελούν οι 
πρόσφατες συµφωνίες όσον αφορά τη δέσµη µέτρων για την εποπτεία του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011, η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια 
µε µια περαιτέρω σειρά βελτιώσεων στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 
(CRD IV) ώστε να εφαρµοστούν εντός της ΕΕ τα αποτελέσµατα των διεθνών εργασιών που 
επιτελέστηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής της Βασιλείας για τα τραπεζικά πρότυπα, µε 

                                                 
2 COM(2010) 522, COM(2010) 523, COM(2010) 524, COM(2010) 525, COM(2010) 526, COM(2010) 

527 της 29.9.2010. 
3 COM(2010) 301 της 2.6.2010. 
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αλλαγές στην οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (Market in Financial 
Instruments Directive - MiFID) και στην οδηγία για την κατάχρηση αγοράς ώστε να 
ολοκληρωθεί η µετάβαση προς διαφανέστερες και ασφαλέστερες αγορές παραγώγων, µε µια 
πρόταση για τους οργανισµούς πιστοληπτικής διαβάθµισης, καθώς και µε νοµοθεσία για την 
δηµιουργία πλαισίου για τη διαχείριση και επίλυση των κρίσεων στον τραπεζικό τοµέα ούτως 
ώστε οι αρµόδιες αρχές να έχουν στη διάθεσή τους ένα συνεκτικό σύνολο µέσων, µεταξύ των 
οποίων και εξυγιαντικά ταµεία. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των µικροεπενδυτών και των απλών 
καταναλωτών: στις πρωτοβουλίες θα περιλαµβάνεται νοµοθεσία σχετικά µε την πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και δράση για την προώθηση της υπευθυνότητας στις 
δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις που αφορούν ενυπόθηκα δάνεια. 

Με αυτές και µε άλλες προτάσεις θα ολοκληρωθεί το φιλόδοξο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων 
της Επιτροπής για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Κοινός στόχος των ευρωπαϊκών θεσµικών 
οργάνων πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας για το σύνολο της µεταρρύθµισης έως τα τέλη 
του 2011, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτόν ένα προηγµένο σύστηµα χρηµατοπιστωτικών 
ρυθµίσεων, το οποίο θα αποτελέσει έναν από τους θεµέλιους λίθους για υγιή ανάπτυξη που 
θα δηµιουργήσει απασχόληση. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
προώθηση µιας ισχυρής και συντονισµένης συνολικής προσέγγισης, ιδίως µε την ενεργό 
συµµετοχή της στην G20. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της όσον αφορά την δίκαιη 
συνεισφορά του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

2.3. Έξυπνη ανάπτυξη 

Με τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες Ένωση Καινοτοµίας4, Νεολαία σε Κίνηση5 και Ψηφιακό 
Θεµατολόγιο6, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή έχει δείξει ότι η ΕΕ µπορεί να 
αναλάβει δράση σε πολλά µέτωπα για να προωθήσει το δυναµικό έξυπνης ανάπτυξης της 
Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του 2011, οι συγκεκριµένες προτάσεις που εξαγγέλλονται στις 
εµβληµατικές πρωτοβουλίες θα λάβουν υπόσταση και θα τεθούν σε εφαρµογή µε 
συµπληρωµατικές δράσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Οι διευρυνόµενες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο παρέχουν νέες ευκαιρίες στους 
φορείς παραγωγής και εκποµπής οπτικοακουστικού υλικού, αλλά δηµιουργούν και νέες 
προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η 
διασυνοριακή και η πανευρωπαϊκή αδειοδότηση στον οπτικοακουστικό τοµέα θα δώσουν 
ώθηση στην δηµιουργικότητα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.  

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να διαδραµατίσουν µεγαλύτερο ρόλο ως πλατφόρµες της 
παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών µας και ιδίως των ΜΜΕ. Ο τοµέας της 
τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας παρουσιάζει τεράστιο δυναµικό. Το 2011 θα 
υποβληθεί µια δέσµη προτάσεων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός πιο ολοκληρωµένου 
ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης.  

Η Επιτροπή θα προσδιορίσει επίσης τους τρόπους µε τους οποίους η ΕΕ θα µπορέσει να 
συµβάλει στον εκσυγχρονισµό της ανώτερης εκπαίδευσης. Επίσης θα εκθέσει το όραµά της 
για τις µελλοντικές δράσεις µε σκοπό την καλλιέργεια της γνώσης και της καινοτοµίας.  

                                                 
4 COM(2010) 546 της 6.10.2010. 
5 COM(2010) 477 της 15.9.2010. 
6 COM(2010) 245 της 19.5.2010. 
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2.4. ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη 

Όπως εξαγγέλλεται στην στρατηγική Ευρώπη 2020, η Επιτροπή θα εκθέσει το όραµά της για 
την "Αποδοτική χρήση των πόρων» ως εµβληµατική πρωτοβουλία το 2011. Με αυτήν θα 
ανοίξουν νέοι ορίζοντες από άποψη κατάστρωσης ολοκληρωµένης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. 
Στόχος θα είναι να δηµιουργηθεί σταδιακά ένα πλαίσιο βασιζόµενο στην αποδοτική χρήση 
πόρων που θα περιλαµβάνει την µετάβαση προς µια κοινωνία χαµηλών εκποµπών άνθρακα 
και θα τοποθετεί τοµεακές πολιτικές, όπως η ενέργεια και οι µεταφορές, καθώς και τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως η γεωργία και η αλιεία, µέσα σε ένα µακροπρόθεσµο 
και διατηρήσιµο πλαίσιο. Το έργο αυτό θα απαιτήσει χρόνο, αλλά οι πρώτοι καρποί του θα 
συνίστανται σε µια συνολική προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η ενέργεια, οι 
µεταφορές και η προώθηση µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα µπορούν σήµερα 
να αξιοποιηθούν για την µετάπλαση της οικονοµίας της ΕΕ έως το 2050. Αυτές οι 
διασυνδεδεµένες µεταξύ τους πρωτοβουλίες θα καθορίσουν τα µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα σενάρια, παρέχοντας έτσι µια στέρεη βάση για την λήψη αποφάσεων και για 
πιο προβλέψιµες συνθήκες για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας. Αυτό πρέπει επίσης να 
στηριχθεί σε µια ευρύτερη προσέγγιση ως προς το πώς µπορεί να ενταχθεί η αποδοτική 
χρήση των πόρων στον τρόπο µε τον οποίο θα αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή κοινωνία στο µέλλον.  

Το 2011 θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην ενεργειακή υποδοµή και απόδοση, που αποφέρουν 
άµεσα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονοµία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και 
τεράστιο δυναµικό δηµιουργίας απασχόλησης.  

Η Λευκή Βίβλος για το µέλλον της πολιτικής µεταφορών θα εξετάσει την ολοκλήρωση του 
ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µε σκοπό τη δηµιουργία αποδοτικής και αφραγούς υποδοµής 
γύρω από ένα βασικό δίκτυο, αξιοποιώντας καινοτοµίες ώστε να επιτευχθούν µεταφορές 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα. 

Η προώθηση της αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων και η απελευθέρωση του δυναµικού 
καινοτοµίας σε τοµείς όπως η γεωργία και η αλιεία θα αποτελέσουν κεντρικό θέµα των 
προτάσεων της Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο που θα καλύψει το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

Το 2011, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για την καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στις διεθνείς προσπάθειες για την 
επίτευξη µιας φιλόδοξης παγκόσµιας συµφωνίας, αλλά ταυτόχρονα θα εργαστεί εντατικά µε 
διµερείς εταίρους για την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη κοινών σχεδίων σε τοµείς όπως 
οι καθαρές τεχνολογίες, η εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το 2011 θα είναι µια γεµάτη χρονιά και από την άποψη της 
ευρύτερης περιβαλλοντικής ατζέντας· η προπαρασκευή για την παγκόσµια σύνοδο κορυφής 
Rio+20 το 2012 θα αποτελέσει προτεραιότητα και η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του έκτου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον και σε ανασκόπηση των 
θεµατικών στρατηγικών όσον αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.  

2.5. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 

Πριν από τα τέλη του 2010 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει την πέµπτη έκθεσή της για την 
συνοχή και θα υποβάλει προτάσεις για δύο ακόµη εµβληµατικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - µια µε τίτλο «Νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης» και 
µια µε τίτλο «Πλατφόρµα κατά της φτώχειας». Το 2011 θα υποβληθεί µια σειρά 
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συγκεκριµένων µέτρων κατάλληλων για την προώθηση της χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. 
Σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή θα καταθέσει νοµοθετική 
πρόταση για τη βελτίωση της εφαρµογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων και την 
προσαρµογή στα νέα δεδοµένα της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Η Επιτροπή θα εργαστεί 
επίσης για την κατάρτιση ενός ποιοτικού πλαισίου που θα λαµβάνει πλήρως υπόψη τον ειδικό 
χαρακτήρα των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Σηµαντικό βήµα προς την 
κατεύθυνση αυτή θα είναι η επικαιροποίηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η 
εξασφάλιση ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς συνεπάγεται και την αντιµετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, όπως ο αντίκτυπος της δηµογραφικής γήρανσης. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις 
δράσεις που θα αναπτύξουν τα κράτη µέλη για να επιτύχουν κατάλληλες και διατηρήσιµες 
συντάξεις για τους πολίτες τους µε συγκεκριµένα µέτρα που θα διαπιστωθούν µετά τη 
διαβούλευση που δροµολογήθηκε το 2010. Η προώθηση ενός φιλόδοξου θεµατολογίου για 
την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή θα αποτελέσει κεντρικό θέµα της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής στην πρόταση για το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

2.6. Αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς για την ανάπτυξη 

Τα επιτεύγµατα της ενιαίας αγοράς πρέπει να βαθαίνουν συνεχώς και να επικαιροποιούνται 
ώστε να υλοποιηθεί το δυναµικό της. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής επιβράδυνσης, η 
Ένωση αντιστάθηκε στους πειρασµούς της κοντόθωρης λογικής και του αποµονωτισµού. 
Ωστόσο, χωρίς µια ενιαία αγορά που να λειτουργεί καλά, δεν θα υπάρξει µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη για τη δηµιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη. Τώρα είναι η ώρα να δοθεί ώθηση 
για την ολοκλήρωση της αγοράς σε νέα επίπεδα, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη των 
σηµαντικών επίµονων ελλείψεων, που διαπιστώνονται από τον καθηγητή κ. Mario Monti 
στην πρόσφατη έκθεση που συνέταξε για την Επιτροπή7.  

Με βάση την εργασία αυτή, η Επιτροπή µόλις υπέβαλε έναν σηµαντικό αριθµό 
συγκεκριµένων προτάσεων για την επαναδροµολόγηση της ενιαίας αγοράς – µε τη µορφή 
µιας Πράξης για την Ενιαία Αγορά8 –καθώς και την εµβληµατική πρωτοβουλία για την 
βιοµηχανική πολιτική9 στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αµφότερες οι 
προτάσεις υπογραµµίζουν την ανάγκη για την καθοδήγηση της κοινωνίας ως συνόλου να 
υλοποιήσει το δυναµικό της ενιαίας αγοράς και να δοθεί ώθηση στις συνθήκες πλαισίωσης 
των οικονοµικών φορέων της Ευρώπης.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διευρύνει την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις µας και 
ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σηµαντική πτυχή θα είναι η παρουσίαση, το 2011, 
προτάσεων για τον εκσυγχρονισµό των κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις και την θέσπιση 
κοινών κανόνων για τις συµβάσεις παραχώρησης. Άλλες συγκεκριµένες πρωτοβουλίες υπέρ 
των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια του 2011 θα περιλαµβάνουν την κανονιστική ρύθµιση της 
διαχείρισης της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών.  

Η Επιτροπή θα λάβει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων, µεταξύ των οποίων και προτάσεις για 
έναν µηχανισµό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που θα διευκολύνει την επίλυση 
καταναλωτικών προβληµάτων στην ΕΕ και θα συνεχίσει τις εργασίες για την συλλογική 
προσφυγή µε βάση την δηµόσια διαβούλευση που δροµολογήθηκε το 2010.  

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf  
8 COM(2010) 608 της 27.10.2010. 
9 COM(2010) 614 της 27.10.2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
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Στον τοµέα της φορολογίας, µια πρόταση για µια Κοινή Ενοποιηµένη Φορολογική Βάση για 
τις Εταιρείες (ΚΕΦΒΕ) θα έχει ως στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ένα σύστηµα που θα καταστήσει απλούστερους τους φορολογικούς κανόνες, θα 
µειώσει το κόστος συµµόρφωσης και θα συµβάλει στην άρση των φορολογικών εµποδίων 
που αντιµετωπίζουν σήµερα οι επιχειρήσεις στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες, χωρίς 
να επηρεαστούν οι φορολογικοί συντελεστές. Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης ανακοίνωση για 
µια µελλοντική στρατηγική ΦΠΑ που θα αποβλέπει στην θεραπεία των αδυναµιών του 
ισχύοντος συστήµατος µέσω του εκσυγχρονισµού και της απλούστευσής του µε σκοπό να 
µειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται ο ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις.  

Μία δέσµη µέτρων για τα αεροδρόµια θα έχει ως στόχο την βελτίωση του ανταγωνισµού, 
καθώς και των δικαιωµάτων των καταναλωτών και της περιβαλλοντικής επίδοσης του 
σηµαντικού αυτού τοµέα, µέσω της αντιµετώπισης του θέµατος της δυναµικότητας των 
αεροδροµίων, του χειρισµού των χρονοθυρίδων και των υπηρεσιών εδάφους, µε σκοπό τη 
βελτίωση της χρήσης του ευρωπαϊκού δικτύου αεροδροµίων. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Η ιθαγένεια της ΕΕ θα πρέπει να είναι απτή πραγµατικότητα για τους πολίτες της ΕΕ. Τα 
δικαιώµατα των πολιτών κατοχυρώνονται απολύτως στην νοµοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν χάσµατα ανάµεσα στους κανόνες που κατοχυρώνονται µε την 
Συνθήκη και στην καθηµερινότητα των πολιτών ως µεµονωµένων ατόµων, ως καταναλωτών, 
ως σπουδαστών ή ως πολιτικών παραγόντων.  

Η «Έκθεση για την ιθαγένεια»10 που µόλις εξέδωσε η Επιτροπή υπογραµµίζει µια σειρά 
θεµάτων στα οποία δικαιολογείται η ανάληψη δράσης για να αποκτήσουν αντίκρισµα στην 
πράξη τα ατοµικά δικαιώµατα που παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές 
αντιστοιχούν στα µέτρα που λήφθηκαν κατά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την 
εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης (2010-2014) µε σκοπό την επίτευξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης11, χρησιµοποιώντας στο έπακρο την 
ενισχυµένη νοµική βάση που παρέχει η συνθήκη. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών το 2011, η 
Επιτροπή θα προτείνει ένα νοµικό µέσο για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων. 

Στον τοµέα του ποινικού δικαίου, η Επιτροπή θα προτείνει οδηγία για τα δικαιώµατα των 
θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών µε σκοπό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε επαρκή νοµική 
συνδροµή, η δικαιοσύνη και η προστασία των πολιτών σε όλα τα κράτη µέλη. Προκειµένου 
να ενισχυθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ δικαστικών αρχών και πολιτών, η Επιτροπή θα 
συνεχίσει επίσης να υποβάλλει νοµοθετικές προτάσεις για την εισαγωγή ελάχιστων 
απαιτήσεων στον τοµέα της ποινικής δικονοµίας, ιδίως στον τοµέα της νοµικής συνδροµής 
και της νοµικής υποστήριξης. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης νοµοθετικές προτάσεις για ένα Πρόγραµµα Καταχώρησης 
των Ταξιδιωτών και ένα Σύστηµα Εισόδου/Εξόδου για υπηκόους τρίτων χωρών. Στόχος είναι 
να παραµείνει η ΕΕ ανοικτή στον κόσµο και παράλληλα να αντιµετωπίσει την 

                                                 
10 COM(2010) 603 της 27.10.2010. 
11 COM(2010) 171 της 20.4.2010. 
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λαθροµετανάστευση και να αποτρέψει το οργανωµένο έγκληµα. Σε µια ανοικτή Ευρώπη 
πρέπει επίσης να αποτρέπουµε τους εγκληµατίες από την εκµετάλλευση του οικονοµικού µας 
συστήµατος. Στα µέτρα που θα προταθούν το επόµενο έτος θα περιλαµβάνονται ένα πλαίσιο 
για την κατάσχεση και την ανάκτηση παράνοµων περιουσιακών στοιχείων και ανακοινώσεις 
για µια ολοκληρωµένη πολιτική κατά της διαφθοράς και µια στρατηγική για την 
καταπολέµηση της απάτης. 

Οµοίως, η αναθεώρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε την πολιτική προστασία θα αυξήσει τις 
ικανότητα της ΕΕ όσον αφορά την αντίδραση σε καταστροφές, την ετοιµότητα για το 
ενδεχόµενο καταστροφών και την πρόληψη καταστροφών. Τέλος, η Επιτροπή θα συνεχίσει 
τις εργασίες της από κοινού µε την Ύπατη Εκπρόσωπο για µια πρόταση εφαρµογής του 
άρθρου 222 της Συνθήκης. 

4. Η Ευρώπη στον κόσµο: Ενίσχυση της παρουσίας µας στην παγκόσµια σκηνή 

Με έτοιµες τις νέες δοµές της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, έχουµε πλέον την ευκαιρία να 
προωθήσουµε µια ολοκληρωµένη και συνεκτική πολιτική για τις εξωτερικές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουµε σήµερα και να αποδείξουµε ότι η ΕΕ αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο 
εταίρο που έχει σαφείς στόχους τους οποίους εκφράζει µε ενότητα και συνοχή. Η Επιτροπή 
θα συνεχίσει να στηρίζει την νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης και θα συµβάλει 
στην ανάπτυξη µιας νέας φάσης στις εξωτερικές µας πολιτικές. Η ΕΕ έχει ήδη εστιαστεί στην 
ανάγκη να διαµορφωθεί ένα σαφές όραµα για τις σχέσεις µας µε στρατηγικούς εταίρους, 
καθώς και µια ισχυρή και συνεπής θέση στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις πολιτικές για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Επιτροπή, 
όπως η ανάπτυξη, το εµπόριο, η διεύρυνση, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι εξωτερικές πτυχές 
εσωτερικών πολιτικών, και να τις συντονίσουµε µε το έργο της ΕΥΕ∆ για να επιτευχθεί µια 
στρατηγική επανεξέταση των διµερών σχέσεων της ΕΕ.  

4.1. Μια ολοκληρωµένη εµπορική πολιτική 

Μια επιτυχής εµπορική πολιτική αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Βασιζόµενη στην εµπορική στρατηγική που θα δηµοσιευθεί τον Νοέµβριο του 2010, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει τις υπό εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µε τους εµπορικούς µας εταίρους, 
µεταξύ άλλων, µε την πρόοδο στο θέµα των διαφόρων µειζόνων διµερών συµφωνιών που 
προγραµµατίζεται να συναφθούν το 2011 και την διατήρηση της πίεσης για την εξεύρεση 
λύσης στις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ. Παράλληλα, η ΕΕ θα λάβει και άλλα συγκεκριµένα 
µέτρα για την τοποθέτηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσµια αγορά. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 νοµοθετική πρόταση για ένα µέσο της ΕΕ το οποίο θα αφορά 
τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών σε ανεπτυγµένες 
και µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες, λαµβάνοντας ως βάση την εφαρµογή των διεθνών µας 
δεσµεύσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης µέτρα για την στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και εκτός ΕΕ.  

Στην ολοκληρωµένη αυτή προσέγγισή µας, θα ασχοληθούµε και µε το πώς η εµπορική µας 
πολιτική θα µπορέσει να υπηρετήσει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις αναπτυσσόµενες 
χώρες και την ένταξή τους στην παγκόσµια οικονοµία. Η Επιτροπή θα καταθέσει νοµοθετική 
πρόταση νέου κανονισµού για το Γενικευµένο Σύστηµα Προτιµήσεων µε σκοπό την 
µεγιστοποίηση του θετικού του αντίκτυπου στην διατηρήσιµη ανάπτυξη και στις χώρες µε τις 
µεγαλύτερες ανάγκες. 
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4.2. Η ΕΕ και η διεύρυνση, οι σχέσεις γειτονίας, οι αναπτυξιακές πολιτικές και η 
ανθρωπιστική βοήθεια 

Το 2011, η ΕΕ θα συνεχίσει να κατευθύνει την διαδικασία της διεύρυνσης. Η πρόοδος στις 
διαπραγµατεύσεις, περιλαµβανοµένων και των τυχόν νέων διαπραγµατεύσεων που είναι 
πιθανό να αρχίσουν µετά την παρουσίαση των γνωµών για την προσχώρηση εντός του 2010, 
θα συνδεθεί µε τη συνεχή πρόοδο που σηµειώνεται από τις υποψήφιες χώρες, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στον σεβασµό του κράτους δικαίου. 

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας έδειξε, την τελευταία πενταετία, ότι η ΕΕ είναι ικανή να 
προβάλει τις αξίες και τις αρχές που την διέπουν και να συµβάλει στην πολιτική σταθερότητα 
και στην οικονοµική ανάπτυξη των γειτονικών της χωρών - πράγµα που αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα για την ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συµβάλει στην εµβάθυνση της 
ειδικής σχέσης της ΕΕ µε τους γείτονές της, µεταξύ άλλων µε την επανεξέταση της πολιτικής 
γειτονίας της ΕΕ µε σκοπό την υποβολή προτάσεων το 2011 για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
διµερών και πολυµερών διαστάσεών της (Ανατολική εταιρική σχέση, Ένωση για την 
Μεσόγειο). 

Η αποτελεσµατική παροχή αναπτυξιακής αρωγής αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ ως του 
µεγαλύτερου πάροχου αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσµο. Η προσέγγιση της σύναψης 
εταιρικής σχέσης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί η 
µέγιστη συνολική συµβολή της ΕΕ στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, 
ενώ πρέπει να σχεδιαστεί µια νέα γενιά προγραµµάτων για την στήριξη της ανάπτυξης που θα 
λαµβάνουν το στοιχείο αυτό υπόψη. Ιδιαίτερης προσοχής θα τύχει η συνέχεια που πρέπει να 
δοθεί στην Πράσινη Βίβλο για το µέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θα 
παρουσιαστεί εντός του 2010 και θα αξιολογεί τα αναπτυξιακά µέσα της Ένωσης για την 
εστίαση των προσπαθειών εκεί που µπορεί πραγµατικά να συµβάλει στην βελτίωση της 
κατάστασης αυτών που έχουν τις περισσότερες ανάγκες. 

Η παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από ανθρωπιστικές καταστροφές αποτελεί επίσης 
κεντρική συνιστώσα της παγκόσµιας στράτευσης της ΕΕ. Η βάση για αυτές τις προσπάθειες 
που σώζουν ζωές θα ενισχυθεί µε µια πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισµού του 
Συµβουλίου σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια.  

5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΕ 

Το µέγεθος και ο ρυθµός των αλλαγών παγκοσµίως απαιτούν από την ΕΕ να ενεργεί 
γρήγορα, υπεύθυνα και αποφασιστικά. Το 2011 θα φανούν τα αποτελέσµατα µιας µείζονος 
εξέτασης του τρόπου µε τον οποίο η ΕΕ µπορεί να εκσυγχρονίσει την πολιτική της και τα 
χρηµατοδοτικά της µέσα και να βρει µεθόδους εργασίας που µεγιστοποιούν την 
προστιθέµενη αξία της δράσης της ΕΕ.  

5.1. Ένας σύγχρονος προϋπολογισµός για το µέλλον της Ευρώπης 

Η "Επανεξέταση του προϋπολογισµού»12 που υποβλήθηκε την περασµένη εβδοµάδα εκθέτει 
τις ιδέες της Επιτροπής όσον αφορά τον σκοπό, την αρχιτεκτονική και την υλοποίηση ενός 
νέου προϋπολογισµού για την ΕΕ µετά το 2013. Η Ευρώπη ως σύνολο διέρχεται περίοδο 

                                                 
12 COM(2010) 700 της 19/10/2010. 
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λιτότητας στα δηµόσια οικονοµικά. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει να στοχοθετεί 
πολιτικές και τοµείς στους οποίους πραγµατικά µπορεί να συνεισφέρει, µε την στήριξη των 
µεσοπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων επενδύσεων, και πραγµατικά να προσθέσει αξία 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισµός της 
ΕΕ οφείλει να αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι στόχοι αυτοί πρέπει επίσης να επιτευχθούν µε τρόπο που να 
µεγιστοποιεί τον αντίκτυπο της στρατηγικής. Τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει τις επίσηµες προτάσεις της για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 
που θα καλύπτουν τόσο τις δαπάνες όσο και την χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού. Όσον 
αφορά το σκέλος των δαπανών, η πρόταση θα καθορίζει πώς και πού η Επιτροπή θεωρεί ότι 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τον προϋπολογισµό για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ µε 
τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Όσον αφορά το σκέλος της χρηµατοδότησης, η Επιτροπή θα 
υποβάλει πρόταση για µια νέα απόφαση σχετικά µε τους ίδιους πόρους. Οι προτάσεις αυτές 
θα είναι ο καρπός λεπτοµερούς ανάλυσης του τρόπου µε τον οποίο οι δαπάνες της ΕΕ 
µπορούν να προσφέρουν την µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, του τρόπου µε τον οποίο 
µπορούν να λειτουργήσουν ως πανίσχυρο µέσο επίτευξης κοινών στόχων της ΕΕ, και µιας 
νέας προσέγγισης όσον αφορά τον τρόπο χρηµατοδότησης του προϋπολογισµού.  

Στους επόµενους µήνες, η Επιτροπή θα εκδώσει διάφορες ανακοινώσεις και εκθέσεις για 
βασικούς τοµείς πολιτικής, ιδίως για την µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και για το µέλλον της πολιτικής συνοχής, που θα χρησιµεύσουν 
επίσης ως βάση πολιτικής για τις δηµοσιονοµικές προτάσεις του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου. Η Επιτροπή θα υποβάλει λεπτοµερείς νοµοθετικές προτάσεις για τα συγκεκριµένα 
χρηµατοδοτικά µέσα και προγράµµατα που πρέπει να εφαρµοστούν µε το νέο πολυετές 
πλαίσιο. Αυτά θα παρουσιασθούν σε δέσµες από το θέρος έως τα τέλη του 2011. 

5.2. Προώθηση της έξυπνης νοµοθεσίας 

Το πρόγραµµα της Επιτροπής για τη βελτίωση της νοµοθεσίας έχει οδηγήσει σε σηµαντικές 
βελτιώσεις όσον αφορά την κατάστρωση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο. Ο 
σχεδιασµός της νέας νοµοθεσίας βασίζεται στις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών και σε 
στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ευρείας κλίµακας διαβουλεύσεων. Έχει 
υποβληθεί σε εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία κατά τη γνώµη ανεξάρτητων αξιολογητών 
αυξάνει την ποιότητα των προτάσεων. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει προβεί σε διεξοδική 
απλούστευση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη 
µείωση του διοικητικού φόρτου και την παροχή βοήθειας στα κράτη µέλη για την 
ενσωµάτωση της νοµοθεσίας της ΕΕ στην εθνική νοµοθεσία.  

Βασιζόµενη στην πείρα αυτή, η Επιτροπή είναι έτοιµη να προχωρήσει σε µια νέα φάση 
έξυπνης νοµοθεσίας13. Ο κύκλος πολιτικής πρέπει να ληφθεί ως ένα σύνολο: από τον 
σχεδιασµό στο στάδιο της εφαρµογής και µετά µέχρι την αξιολόγηση και την αναθεώρηση 
της νοµοθεσίας. Αρχίζοντας µε το εν λόγω πρόγραµµα εργασίας, κατ' αρχήν θα απαιτηθεί 
θετική γνωµάτευση από την επιτροπή εκτίµησης επιπτώσεων προτού υποβληθεί πρόταση 
απόφασης της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα 
κράτη µέλη για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραµµα τηρείται από όλους, τόσο στο νοµοθετικό 
στάδιο όσο και στο στάδιο της εφαρµογής, σε επίπεδο ΕΕ.  

                                                 
13 COM(2010) 543 της 7/10/2010. 
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Τέλος, η φωνή των πολιτών και των ενδιαφεροµένων που επηρεάζονται περισσότερο από την 
νοµοθεσία θα ενισχυθεί περαιτέρω µε την επιµήκυνση της περιόδου διαβούλευσης από 8 σε 
12 εβδοµάδες από το 2012 και µετά, µε την επανεξέταση της πολιτικής διαβούλευσης της 
Επιτροπής το 2011 και µε την αύξηση της προβλεψιµότητας όσον αφορά τις σχεδιαζόµενες 
προτάσεις της Επιτροπής και τις εκ των υστέρων εργασίες αξιολόγησης ώστε να µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να προετοιµάζουν τη συµµετοχή τους πολύ νωρίτερα.  

Αυτά τα τρία σκέλη της έξυπνης νοµοθεσίας πρέπει να συµβάλουν στην επίτευξη του 
ευρύτερου στόχου: θέσπιση συναφούς, αποτελεσµατικής και ποιοτικής νοµοθεσίας της ΕΕ 
που επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί και ωφελεί πολίτες και επιχειρήσεις. 

5.3. Εργασίες υπό εξέλιξη 

Οι νέες δράσεις µε έµφαση στις πολιτικές προτεραιότητες αποτελούν µία µόνο πτυχή του 
έργου της Επιτροπής. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για την εφαρµογή και την εποπτεία συµφωνηµένων πολιτικών, για την υποβολή 
εκθέσεων και την επισκόπηση των αποτελεσµάτων υφιστάµενων στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης, για την συµµετοχή σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις και για την συνεισφορά σε 
συνέδρια και µείζονες εκδηλώσεις πολιτικής. Η Επιτροπή διαχειρίζεται ευρύ φάσµα 
δηµοσιονοµικών προγραµµάτων και επιχειρησιακών καθηκόντων. Στο πλαίσιο της ευθύνης 
της όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισµού της ΕΕ, η Επιτροπή 
επιδιώκει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισµένων πόρων που έχει 
στη διάθεσή της ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ και να έχει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσµατα από άποψη κόστους τηρώντας παράλληλα τις αρχές της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Μεγάλο µέρος των υπό εξέλιξη αυτών εργασιών καταλήγει 
στην έκδοση εκθέσεων και εγγράφων που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος 
εγγράφου – µολονότι το έργο της εφαρµογής και παρακολούθησης απορροφά σηµαντικό 
µέρος των ανθρώπινων και δηµοσιονοµικών πόρων της Επιτροπής. Το παρόν πρόγραµµα 
εργασίας εστιάζεται σε τοµείς στους οποίους η Επιτροπή προβαίνει σε πολιτικές επιλογές και 
δεν ασκεί απλώς καθήκοντα εκτελεστικού οργάνου. 

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή αφιερώνει µεγαλύτερη προσοχή και πόρους στην εφαρµογή 
της νοµοθεσίας της ΕΕ. Η πειραµατική δράση που δροµολογήθηκε πρόσφατα14 αρχίζει να 
αποδίδει καρπούς, ενώ καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για την επίσπευση της 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων παράβασης. ∆ιεξάγεται συστηµατικότερη ανάλυση των λόγων 
της καθυστερηµένης και λανθασµένης ενσωµάτωσης της νοµοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό 
δίκαιο που τροφοδοτεί το υπό εφαρµογή πρόγραµµα απλούστευσης και χρησιµοποιείται για 
την αναθεώρηση υφιστάµενης νοµοθεσίας. Όλες αυτές οι εργασίες θα συµβάλουν στη 
δηµιουργία µιας εκσυγχρονισµένης και επικαιροποιηµένης νοµικής βάσης, κατάλληλης για 
τον σκοπό που υπηρετεί και ικανής να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της ΕΕ έναντι των πολιτών 
της.  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το παρόν πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει τις νέες βασικές πρωτοβουλίες τις οποίες η 
Επιτροπή αναλαµβάνει να υλοποιήσει το 201115, καθώς και τις πρωτοβουλίες στις οποίες θα 
εργαστεί το 2011 και τα επόµενα έτη16, περιλαµβανοµένων των προτάσεων απλούστευσης 

                                                 
14 COM(2007) 502 – ∆ροµολογήθηκε τον Απρίλιο του 2008. 
15 Βλ. παράρτηµα Ι. 
16 Βλ. παράρτηµα II. 
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και εκείνων που απέσυρε17. Σκοπός του προγραµµατισµού αυτού είναι να δοθεί σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη προβλεψιµότητα και διαφάνεια όσον αφορά το έργο που επιτελούν και 
παράλληλα να διατηρηθεί η ετοιµότητα και η ευελιξία που απαιτούνται για την προσαρµογή 
σε µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, όπως είναι φυσικό, να εργάζεται και 
για άλλα θέµατα που απαιτούν επείγουσες ενέργειες, ή για την µακροπρόθεσµη προετοιµασία 
για το µέλλον. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, καθώς και µε ενδιαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένων των εθνικών 
κοινοβουλίων, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι πρωτοβουλίες που θα προωθήσει το 
επόµενο έτος θα στηρίζονται σε σταθερή οµοφωνία όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ 
πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της για µια φιλόδοξη και 
αποτελεσµατική Ευρώπη.  

                                                 
17 Βλ. παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV 


