
Συµπεράσµατα – 4 Φεβρουαρίου 2011 
 

 
EUCO 2/11   2 
    EL 

 

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
(4 Φεβρουαρίου 2011). 
 

________________________ 
 
1. Εκτός από την άµεση δράση που απαιτείται για την αντιµετώπιση των πιεστικότατων 

προκλήσεων που θέτει η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, είναι σηµαντικό να 
συνεχιστεί η στέρεη θεµελίωση της βιώσιµης ανάπτυξης που ευνοεί τη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη που υιοθετήθηκε τον περασµένο Ιούνιο. Σήµερα το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικεντρώθηκε σε δύο τοµείς - την ενέργεια και την καινοτοµία - οι 
οποίοι αποτελούν κοµβικά στοιχεία της µελλοντικής ανάπτυξης και ευηµερίας της Ευρώπης. 
Συµφώνησε για µια σειρά κατά προτεραιότητα δράσεων, η εφαρµογή των οποίων θα 
συµβάλει τα µάλα στην τόνωση της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, 
καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

 
I. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
2. Η ασφαλής, εξασφαλισµένη, αειφόρος και οικονοµικά προσιτή ενέργεια, η οποία θα 

συµβάλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για 
την Ευρώπη. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί και πρέπει να προσδώσει προστιθέµενη αξία στο 
στόχο αυτό. Επί σειρά ετών πραγµατοποιήθηκε σηµαντικό έργο όσον αφορά τις κύριες 
συνιστώσες µιας ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων του καθορισµού 
φιλόδοξων στόχων για την ενέργεια και την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και της 
θέσπισης εκτενούς νοµοθεσίας για την υποστήριξη των στόχων αυτών. Στη σηµερινή σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου υπογραµµίστηκε η προσήλωση της ΕΕ στους στόχους αυτούς 
µε µία σειρά επιχειρησιακών συµπερασµάτων που εκτίθενται στα επόµενα. 

 
3. Η ΕΕ χρειάζεται µια απόλυτα ολοκληρωµένη, διασυνδεδεµένη και λειτουργική εσωτερική 

αγορά ενέργειας. Η νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει, συνεπώς, να 
εφαρµοστεί γρήγορα και στο ακέραιο από τα κράτη µέλη, τα οποία θα πρέπει να τηρήσουν 
αυστηρά τις συµφωνηθείσες προθεσµίες. Καλούνται το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εργαστούν µε στόχο την έγκαιρη έγκριση της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά µε κανονισµό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά.  

 
4. Η εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 2014 ώστε το φυσικό αέριο και 

η ηλεκτρική ενέργεια να κυκλοφορούν ελεύθερα. Προς τούτο θα πρέπει, ειδικότερα, οι εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς να επιταχύνουν, σε συνεργασία µε 
τον ACER, τις εργασίες τους όσον αφορά τη διασύνδεση των αγορών και τις κατευθυντήριες 
γραµµές, καθώς και κώδικες περί δικτύων που να ισχύουν σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα. 
Καλούνται τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και 
τον οικείο κλάδο, να επιταχύνουν τις εργασίες τους µε σκοπό την έγκριση των τεχνικών 
προτύπων για τα συστήµατα φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων έως τα µέσα του 2011 και για τα 
ευφυή δίκτυα και τα συστήµατα µέτρησης ως το τέλος του 2012. Η Επιτροπή θα υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στους καταναλωτές και χωρίς να λησµονούνται οι πιο ευάλωτοι µεταξύ αυτών, σύµφωνα µε 
τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2010. 
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5. Απαιτούνται µεγάλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδοµών και για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων, σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ενεργειακές 
υποδοµές. Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για να εξασφαλιστεί ότι θα αρχίσει να 
λειτουργεί η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών, ότι θα υλοποιηθούν εναλλακτικές οδοί 
εφοδιασµού/διαµετακόµισης και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ότι οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας θα αναπτυχθούν και θα ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Είναι 
σηµαντική η απλούστευση και η βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για την 
κατασκευή νέων υποδοµών, µε παράλληλο σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων και 
διαδικασιών· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην υποβολή της αναµενόµενης 
πρότασης της Επιτροπής ως προς το θέµα αυτό. Οι διάφορες πρωτοβουλίες των κρατών 
µελών για τη συνολοκλήρωση αγορών και δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και οι 
πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής συµβάλλουν στο γενικό 
στόχο και πρέπει να υποστηριχθούν. Κανένα κράτος µέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
παραµείνει αποµονωµένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
µετά το 2015 ούτε να διατρέχει κίνδυνο µείωσης της ενεργειακής του ασφάλειας λόγω 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων. 

 
6. Τον κύριο όγκο του µεγάλου κόστους χρηµατοδότησης των επενδύσεων σε υποδοµές θα 

πρέπει να αναλάβουν οι αγορές, ενώ οι δαπάνες θα ανακτώνται µέσω των εισπραττόµενων 
τελών. Είναι ζωτικής σηµασίας η προώθηση κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού για τους 
επενδυτές. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισµό των τελών κατά τρόπο 
διαφανή ο οποίος δεν θα επιφέρει διακρίσεις, σε επίπεδα ανάλογα των αναγκών 
χρηµατοδότησης, καθώς και στην ενδεδειγµένη κατανοµή του κόστους για διασυνοριακές 
επενδύσεις, κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται ο ανταγωνισµός και η ανταγωνιστικότητα και να 
συνεκτιµάται ο αντίκτυπος στους καταναλωτές. Ωστόσο, για ορισµένα έργα τα οποία 
δικαιολογούνται για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού ή αλληλεγγύης αλλά 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκή χρηµατοδότηση από την αγορά, ενδέχεται να απαιτηθεί 
περιορισµένη δηµόσια χρηµατοδότηση για τη µόχλευση ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Τα έργα 
αυτά θα πρέπει να επιλέγονται βάσει σαφών και διαφανών κριτηρίων. Καλείται η Επιτροπή 
να υποβάλει στο Συµβούλιο µέχρι τον Ιούνιο του 2011 στοιχεία για τις επενδύσεις που 
ενδέχεται να απαιτηθούν και προτάσεις για τον τρόπο αντιµετώπισης των απαιτήσεων 
χρηµατοδότησης, καθώς και για τον τρόπο αντιµετώπισης ενδεχοµένων εµποδίων στις 
επενδύσεις σε υποδοµές.  

 
7. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρώπης, θα 

πρέπει να αξιολογηθεί το δυναµικό της για βιώσιµη εξόρυξη και χρήση συµβατικών και µη 
συµβατικών (όπως σχιστολιθικού αερίου και πετρελαιούχων σχιστολίθων) πόρων ορυκτών 
καυσίµων.  
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8. Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και 
στηρίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και τη βιωσιµότητα µε χαµηλό κόστος. 
Ο στόχος του 20% που έχει τεθεί για την ενεργειακή απόδοση ως το 2020, όπως 
συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2010, αν και δεν έχει δροµολογηθεί 
ακόµη, πρέπει να υλοποιηθεί. Γι' αυτό απαιτείται αποφασιστική δράση ώστε να αξιοποιηθούν 
οι σοβαρές δυνατότητες για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, στις µεταφορές, 
στα προϊόντα και στις παραγωγικές διαδικασίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, όλα τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν πρότυπα ενεργειακής απόδοσης λαµβάνοντας υπ΄όψιν 
τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ στις δηµόσιες συµβάσεις που αφορούν (!) δηµόσια κτίρια και 
υπηρεσίες. Καλείται το Συµβούλιο να εξετάσει σύντοµα την αναµενόµενη πρόταση της 
Επιτροπής για ένα νέο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης, στο οποίο θα καθορίζεται πιο 
αναλυτικά µια σειρά πολιτικών και µέτρων σε όλη την αλυσίδα του ενεργειακού εφοδιασµού. 
Στο σχέδιο αυτό θα επανεξεταστεί η υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ ως 
το 2013 και, θα προβλέπεται και η µελέτη περαιτέρω µέτρων, αν κριθούν αναγκαία.  

 
9. Καλείται η Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της µε τα κράτη µέλη σχετικά µε την 

εφαρµογή της οδηγίας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά τη 
συνοχή των εθνικών συστηµάτων στήριξης και µηχανισµών συνεργασίας. 

 
10. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα προαγάγουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

και σε ασφαλείς και βιώσιµες τεχνολογίες µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
και θα επικεντρωθούν στην εφαρµογή των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί 
στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών. Καλείται η Επιτροπή να 
υποβάλει νέες πρωτοβουλίες σχετικά µε τα ευφυή δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
που συνδέονται µε την ανάπτυξη καθαρών οχηµάτων, την αποθήκευση ενέργειας, τα αειφόρα 
βιοκαύσιµα και τις προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας στις πόλεις. 

 
11. Χρειάζεται καλύτερος συντονισµός των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών µελών µε 

στόχο την εξασφάλιση της συνέπειας και της συνοχής των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ µε 
βασικές χώρες παραγωγής, διαµετακόµισης και κατανάλωσης. Η Επιτροπή καλείται να 
υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 ανακοίνωση σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού και 
τη διεθνή συνεργασία µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνέπειας και της συνοχής της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας. Τα κράτη µέλη καλούνται να 
ενηµερώνουν από 1ης Ιανουαρίου 2012 την Επιτροπή για όλες τις νέες και τις ισχύουσες 
διµερείς συµφωνίες τους µε τρίτες χώρες στον τοµέα της ενέργειας · η Επιτροπή θα θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των άλλων κρατών µελών υπό κατάλληλη µορφή, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η 
Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να λαµβάνει συστηµατικά υπόψη την παράµετρο της 
ενεργειακής ασφάλειας στις εργασίες της. Η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται ευκρινώς στην πολιτική γειτονίας της ΕΕ. 
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12. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σύµφωνα µε τις συνθήκες στα οικεία διεθνή φόρα 
και να αναπτύξει αµοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις µε βασικούς παράγοντες και πέριξ 
των στρατηγικών διαδρόµων, που θα καλύπτουν ευρύ φάσµα θεµάτων και θα περιλαµβάνουν 
κανονιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, οι ασφαλείς και βιώσιµες τεχνολογίες µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα, η ενεργειακή απόδοση, ένα επενδυτικό περιβάλλον που θα διατηρεί και θα 
προωθεί προδιαγραφές υψηλοτάτου επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια. Θα πρέπει να 
παροτρύνει τις γειτονικές χώρες να ασπασθούν τους κανόνες της σχετικά µε την εσωτερική 
αγορά ενέργειας, κυρίως επεκτείνοντας και εµβαθύνοντας τη Συνθήκη για την Ενεργειακή 
Κοινότητα και προωθώντας πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας. Στα πλαίσια της 
στρατηγικής 2020 για την ενέργεια θα πρέπει επίσης κατά περίπτωση να εκπονήσει µέτρα για 
να διασφαλιστούν ισότιµοι όροι για τους ενωσιακούς παραγωγούς ενέργειας έναντι 
παραγωγών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η Ευρώπη πρέπει να 
διαφοροποιήσει τις οδούς και πηγές εφοδιασµού της. Καλείται συνεπώς η Επιτροπή να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης στρατηγικών διαδρόµων για 
τη µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων αερίου, όπως ο Νότιος ∆ιάδροµος. 

 
13. Θα πρέπει να συνεχιστούν το συντοµότερο δυνατό οι εργασίες για την ανάπτυξη αξιόπιστης, 

διαφανούς και βασιζόµενης σε κανόνες εταιρικής σχέσης µε τη Ρωσία σε πεδία κοινού 
ενδιαφέροντος στον τοµέα της ενέργειας, και στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την 
µετά τη ΣΕΣΣ (Συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας) διαδικασία και υπό το πρίσµα 
των υπό εξέλιξη εργασιών για την Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισµό και τον διάλογο 
στον τοµέα της ενέργειας. 

 
14. Η ΕΕ θα συνεργαστεί µε τρίτες χώρες µε σκοπό την αντιµετώπιση της αστάθειας στις τιµές 

ενέργειας και θα προωθήσει τις εργασίες αυτές στο πλαίσιο της G20. 
 
15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην εκπόνηση στρατηγικής χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα µε ορίζοντα το 2050, η οποία θα παρέχει το πλαίσιο για πιο 
µακροπρόθεσµη δράση στον τοµέα της ενέργειας και σε άλλους συναφείς τοµείς. Η επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ, στο πλαίσιο των αναγκαίων µειώσεων σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική 
επιτροπή για την αλλαγή του κλίµατος, να µειώσουν οι αναπτυγµένες χώρες ως οµάδα τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση µε το 1990 όπως 
συµφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 θα απαιτήσει επανάσταση στα ενεργειακά συστήµατα, 
η οποία πρέπει να αρχίσει τώρα. Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στον καθορισµό 
ενδιάµεσων σταδίων για την επίτευξη του στόχου του 2050. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα 
εξετάζει τακτικά τις εξελίξεις. 

 
II. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 
16. Οι επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία αποτελούν βασικό 

µοχλό ανάπτυξης και οι καινοτόµες ιδέες που µπορούν να µετεξελίσσονται σε νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες που διοχετεύονται στην αγορά, συµβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στη 
δηµιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να υλοποιηθεί 
µια στρατηγική και ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτοµίας και την πλήρη 
αξιοποίηση του πνευµατικού κεφαλαίου της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών, των εταιριών - 
ιδίως των ΜΜΕ - και των ερευνητών. Θα παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο της εφαρµογής 
των συµφωνηθέντων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  
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17. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση τις τάσεις και τις 
εξελίξεις που ανέδειξε ο τρέχων πίνακας αποτελεσµάτων της Επιτροπής στον τοµέα της 
καινοτοµίας. Κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει σύντοµα έναν ενιαίο ενσωµατωµένο δείκτη 
που θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την καινοτοµία. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις. 

 
18. Η καινοτοµία συµβάλλει στην αντιµετώπιση των κρισιµότατων κοινωνικών προκλήσεων 

που αντιµετωπίζουµε. Η εµπειρογνωµοσύνη και οι πόροι της Ευρώπης πρέπει να 
ενεργοποιηθούν µε συνεκτικό τρόπο, οι δε συνεργίες µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών 
πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να εξασφαλισθεί ότι καινοτοµίες που συνεπάγονται όφελος για 
την κοινωνία διατίθενται ταχύτερα στην αγορά. Θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινός 
προγραµµατισµός. Στο πλαίσιο αυτό η δροµολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος 
σύµπραξης καινοτοµίας µε θέµα την ενεργό και υγιή γήρανση, αποτελεί σηµαντικό βήµα. Για 
την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων καθώς και των συγκεκριµένων επιδιώξεων που 
θα καθορίζονται σε ετήσια βάση, θα είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση από το 
Συµβούλιο, το οποίο θα λάβει τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για τις µελλοντικές 
Συµπράξεις Καινοτοµίας προτού αυτές να δροµολογηθούν.  

 
19. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ενιαίο χώρο έρευνας για να προσελκύσει ταλέντα και επενδύσεις. 

Τα εναποµένοντα κενά πρέπει να καλυφθούν ταχέως και ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να 
ολοκληρωθεί µέχρι το 2014 προκειµένου να δηµιουργηθεί µια γνήσια ενιαία αγορά γνώσης, 
έρευνας και καινοτοµίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειµένου 
να βελτιωθεί η κινητικότητα και οι προοπτικές σταδιοδροµίας των ερευνητών καθώς και η 
κινητικότητα των µεταπτυχιακών σπουδαστών και να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστική για 
αλλοδαπούς ερευνητές. Επιπλέον, η διάδοση της ενηµέρωσης σχετικά µε τη δηµόσια 
χρηµατοδοτούµενη έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθεί, µε παράλληλο σεβασµό των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως µέσω της σύνταξης καταλόγου των 
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος θα 
συνδέεται µε παρόµοιους καταλόγους προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης που 
χρηµατοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. 

 
20. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να ενθαρρύνονται, 

ιδίως µε τη βελτίωση του πλαισίου συνθηκών. Η Επιτροπή καλείται εν προκειµένω: 
 

- να υποβάλει προτάσεις για την επιτάχυνση, την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό των 
διαδικασιών τυποποίησης, µε σκοπό κυρίως να καταστεί δυνατή, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, η µετατροπή των προτύπων που έχει αναπτύξει η βιοµηχανία σε ευρωπαϊκά 
πρότυπα, 

- να παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των οδηγιών σχετικά µε τις δηµόσιες 
συµβάσεις· γενικότερα, οι δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν καλύτερα στη 
δηµιουργία αυξηµένης ζήτησης για καινοτόµα αγαθά και υπηρεσίες, 

- να προβεί σε ενδιάµεση επανεξέταση των σχετικών πλαισίων για τις κρατικές ενισχύσεις 
κατά τη διάρκεια του 2011, 

- να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού αξιοποίησης 
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά της γνώσης, και να 
υποβάλει κατόπιν σχετική έκθεση στο Συµβούλιο µέχρι τα τέλη του 2011. 
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21. Η Επιτροπή καλείται να επιτελέσει ταχεία πρόοδο σε καίριους τοµείς της ψηφιακής 
οικονοµίας προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµιουργία µιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως 
το 2015.Σε αυτό θα περιλαµβάνεται η προώθηση και η προστασία της δηµιουργικότητας, η 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και η διαθεσιµότητα πληροφοριών από τον δηµόσιο 
τοµέα. 
 

22. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να αρθούν τα εναποµένοντα 
νοµικά και διοικητικά εµπόδια για τη διασυνοριακή λειτουργία των ταµείων κεφαλαίων 
επιχειρηµατικού κινδύνου. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει, έως τα τέλη του 2011, 
προτάσεις για:  
 

 - την καθιέρωση ενός ευρέος καθεστώτος κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου σε 
επίπεδο ΕΕ, αξιοποιώντας το ΕΤΕ και άλλα συναφή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και σε 
συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς, 

 - την κλιµάκωση της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου  
 - και την εκτίµηση των καλύτερων δυνατών τρόπων κάλυψης των αναγκών των ταχέως 

αναπτυσσόµενων καινοτόµων εταιριών µέσω µιας προσέγγισης προσανατολισµένης 
στην αγορά. Σε αυτή τη συνάρτηση, η Επιτροπή καλείται επίσης να διερευνήσει τη 
σκοπιµότητα προγράµµατος έρευνας και καινοτοµίας για τις µικρές επιχειρήσεις (Small 
Business Innovation Research Scheme).  

 
23. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τα κράτη µέλη πρέπει να αποδίδουν 

προτεραιότητα σε ευνοϊκές για τη βιώσιµη ανάπτυξη δαπάνες σε τοµείς όπως η έρευνα και 
η καινοτοµία, η παιδεία και η ενέργεια.  

 
24. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται µε σαφή µεταρρυθµιστικά µέτρα για την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας των κρατών 
µελών. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη υπενθυµίζουν την προθυµία τους να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 50% των εσόδων από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου για τη χρηµατοδότηση δράσεων σχετικά µε το κλίµα, συµπεριλαµβανοµένων 
καινοτόµων σχεδίων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη χρησιµοποίηση πόρων που 
διατίθενται από τα υφιστάµενα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για σχέδια έρευνας και καινοτοµίας.  

 
25. Έχει ζωτική σηµασία να απλουστευθούν τα µέσα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προαγωγή 

της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας (ΕΑΚ) προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αποδοχή τους από τους καλύτερους επιστήµονες και τις πιο καινοτόµες επιχειρήσεις· βασικό 
προς τούτο είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των αρµοδίων θεσµικών οργάνων µια νέα ισορροπία 
µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και µεταξύ της ανάληψης κινδύνων και της 
αποφυγής κινδύνων. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις έως τα τέλη του έτους, 
διασφαλίζοντας τη συνεργασία των κάθε είδους χρηµατοδοτικών µέσων για την έρευνα και 
την καινοτοµία εντός ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου. Άξια διερεύνησης είναι η ανάπτυξη 
χρηµατοδοτικών µηχανισµών κατάλληλων για τη χρηµατοδότηση των µεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών σχεδίων τα οποία αποτελούν σηµαντικούς µοχλούς της έρευνας και της 
καινοτοµίας. Περισσότερο παρά ποτέ, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων 
δαπανών σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα. Σε αυτή τη 
συνάρτηση, θα πρέπει να εγκριθεί έως τα τέλη του έτους η απλούστευση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού προκειµένου να διασφαλιστούν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί υλοποίησης των 
ενωσιακών πολιτικών. 
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ΙΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανεξέτασε την οικονοµική κατάσταση και σηµείωση βελτίωση 

των συνολικών οικονοµικών προοπτικών αν και παραµένουν σηµαντικές προκλήσεις. 
Συµφώνησε για τη µελλοντική πορεία ως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου. 

 
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Συµβούλιο να συµφωνήσει το Μάρτιο ως προς γενική 

προσέγγιση σχετικά µε τις νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την οικονοµική 
διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρµογή των συστάσεων της Οµάδας 
Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης, µε σκοπό την επίτευξη τελικής συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έως τα τέλη Ιουνίου. Αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρµογή νέου µακροοικονοµικού πλαισίου. 

 
28. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και άλλες συναφείς αρχές να διεξαγάγουν φιλόδοξα 

τεστ αντοχής και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την ύπαρξη συγκεκριµένων σχεδίων, 
σύµφωνων µε τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, για την αντιµετώπιση 
περιπτώσεων τραπεζών που εµφανίζουν αδυναµίες στα τεστ αντοχής.  

 
29. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου και µε βάση την Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης που 

υπέβαλε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου θα προσδιορίσει τις 
προτεραιότητες για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση για τον 
επόµενο γύρο των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης, καθώς και στους τοµείς 
αρµοδιότητας της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της ενιαίας αγοράς. Με αυτή τη βάση, τα κράτη 
µέλη, καθοδηγούµενα από τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές της «Ευρώπης 2020», 
καλούνται να υποβάλουν τον Απρίλιο τα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων καθώς 
και τα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης. 

 
30. Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου θα εγκριθεί επίσης η τελική απόφαση για την 

περιορισµένη αλλαγή της συνθήκης µε σκοπό τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Σταθερότητας. 

 
31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνηµµένη δήλωση των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ. 
 
IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για την Αίγυπτο και την περιοχή (Παράρτηµα ΙΙ). 
 
33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου καθιστούν 

ακόµα πιο επείγουσα την ανάγκη σεβασµού των προηγούµενων ειρηνευτικών συµφωνιών και 
επίτευξης ταχείας προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την 
προσδοκία ότι η συνάντηση της Τετραµερούς στις 5 Φεβρουαρίου 2011 στο Μόναχο θα έχει 
ουσιαστική συµβολή στη διαδικασία αυτή. 
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34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα για τη Λευκορωσία που υιοθετήθηκαν 
από το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 31 Ιανουαρίου, συµπεριλαµβανοµένης της 
απόφασης επιβολής περιοριστικών µέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σθεναρή 
προσήλωσή της να ενισχύσει τις σχέσεις της µε την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει προσηλωµένη στην πολιτική των σχέσεων µε κριτικό 
χαρακτήρα, µεταξύ άλλων µέσω διαλόγου και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, µε την 
προϋπόθεση του σεβασµού των αρχών της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, και των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα επανεξετάζει τακτικά 
την κατάσταση στη Λευκορωσία και θα είναι έτοιµο να µελετήσει το ενδεχόµενο να ληφθούν 
νέα στοχοθετηµένα µέτρα σε όλους τους τοµείς, εφόσον κριθεί σκόπιµο. 

 
______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
 
Κατόπιν της ∆ήλωσής τους τον ∆εκέµβριο του 2010, και επαναλαµβάνοντας την ετοιµότητά τους 
να πράξουν ό,τι απαιτείται προκειµένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και τα θεσµικά όργανα της ΕΕ 
επανεξέτασαν την επιτελεσθείσα πρόοδο στην εφαρµογή της συνολικής στρατηγικής για να 
διαφυλαχθεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και για να εξασφαλισθεί ότι η ζώνη του ευρώ θα 
µπορέσει να αντεπεξέλθει επιτυχώς στην κρίση. 
 
Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει τη δέσµη νοµοθετικών προτάσεων για την οικονοµική 
διακυβέρνηση, τα τεστ αντοχής και την αποκατάσταση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, καθώς και 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού εξαµήνου. Επιπλέον, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα βήµατα στο 
πλαίσιο της συνολικής δέσµης η οποία θα οριστικοποιηθεί τον Μάρτιο : 
 

• Συνέχιση της επιτυχούς εφαρµογής των ισχυόντων προγραµµάτων µε την Ελλάδα και την 
Ιρλανδία  

 
• Αξιολόγηση της προόδου των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ από την Επιτροπή, σε 

συνεργασία µε την ΕΚΤ, όσον αφορά την εφαρµογή των ληφθέντων µέτρων για την 
ενίσχυση των δηµοσιονοµικών θέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης. 

 
• Συγκεκριµένες προτάσεις από την ευρωοµάδα σχετικά µε την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε σκοπό να εξασφαλισθεί η 
απαραίτητη αποτελεσµατικότητα για την παροχή κατάλληλης στήριξης. 

 
• Οριστικοποίηση, υπό την προεδρία του Προέδρου της ευρωοµάδας, των επιχειρησιακών 

χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας σύµφωνα µε την εντολή του 
∆εκεµβρίου. 

 
Βάσει του νέου πλαισίου οικονοµικής διακυβέρνησης, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων θα 
λάβουν περαιτέρω µέτρα για υψηλότερης ποιότητας συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής στη 
ζώνη του ευρώ, µε στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα οδηγήσει κατ' αυτόν 
τον τρόπο σε µεγαλύτερο βαθµό σύγκλισης χωρίς υπονόµευση της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη µέλη 
που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θα κληθούν να συµµετάσχουν στο συντονισµό. Ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα αναλάβει διαβουλεύσεις µε τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 
των κρατών µελών της ευρωζώνης και θα υποβάλει σχετική έκθεση, εντοπίζοντας συγκεκριµένους 
τρόπους προώθησης των εργασιών που να συνάδουν µε τη Συνθήκη. Για το σκοπό αυτό, θα 
συνεργασθεί στενά µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Θα εξασφαλίσει τη δέουσα συµµετοχή στη 
διαδικασία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των ενδιαφεροµένων κρατών µελών που δεν 
ανήκουν στην ευρωζώνη.  
 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακολουθεί µε µεγάλη ανησυχία την επιδεινούµενη κατάσταση στην 
Αίγυπτο. Καταδικάζει εντονότατα τη χρήση βίας και όλους όσους χρησιµοποιούν και ενθαρρύνουν 
τη βία. Τονίζει το δικαίωµα όλων των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά, έχοντας την 
προσήκουσα προστασία των αρχών επιβολής του νόµου. Οποιαδήποτε απόπειρα περιορισµού της 
ελεύθερης ροής πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των επιθέσεων κατά δηµοσιογράφων και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κάθε προσπάθεια εκφοβισµού τους, είναι 
απαράδεκτη. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες του αιγυπτιακού λαού µε πολιτικές µεταρρυθµίσεις· όχι µε καταστολή. Όλα τα µέρη να 
επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν νέα επεισόδια βίας και να δροµολογήσουν την οµαλή 
µετάβαση προς µια κυβέρνηση ευρείας βάσεως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η διαδικασία 
µετάβασης πρέπει να ξεκινήσει αµέσως. Θεµέλιο των σχέσεων της ΕΕ µε την Αίγυπτο πρέπει να 
αποτελούν οι αρχές που εκτίθενται στη Συµφωνία Σύνδεσης και οι αναληφθείσες δεσµεύσεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι ο τυνησιακός και ο αιγυπτιακός λαός 
εκφράζουν ειρηνικά και µε αξιοπρέπεια τις θεµιτές δηµοκρατικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
προσδοκίες τους, οι οποίες συνάδουν µε τις αξίες που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό 
της και σε ολόκληρο τον κόσµο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι δηµοκρατικές 
επιδιώξεις των πολιτών θα πρέπει να ικανοποιηθούν µέσω διαλόγου και πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων, µε πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, µέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Καλεί δε όλα τα µέρη να επιδοθούν σε 
ουσιαστικό διάλογο για τον σκοπό αυτόν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να υποστηρίξει πλήρως τις διαδικασίες για τη µετάβαση 
προς τη δηµοκρατική διακυβέρνηση, την πολυφωνία, τη βελτίωση των δυνατοτήτων για 
οικονοµική ευηµερία και κοινωνική συνοχή και για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται για µια νέα εταιρική σχέση, η οποία στο µέλλον θα 
συνεπάγεται αποτελεσµατικότερη στήριξη στις χώρες εκείνες που επιδιώκουν πολιτικές και 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, µεταξύ άλλων µέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της 
Ένωσης για την Μεσόγειο. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο  
 

- ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεταφέρει το µήνυµά µας κατά την προσεχή 
επίσκεψή της στην Τυνησία και την Αίγυπτο· 

 
- καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξει στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής σχέσης 

δέσµη µέτρων µε σκοπό την παροχή υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
διαδικασίες µετάβασης και µετασχηµατισµού (ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, 
προαγωγή της δηµοκρατικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
συνδροµή για την προετοιµασία και τη διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών)· και 
να συνδέσει µε τους στόχους αυτούς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ένωση 
για τη Μεσόγειο· και 

 
- καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να σπεύσουν να προσαρµόσουν τα 

µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , να διαθέσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να προτείνουν 
µέτρα και σχέδια για την τόνωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής και των επενδύσεων 
στην περιοχή, µε σκοπό την προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στα 
οποία θα συµπεριλαµβάνεται και προωθηµένο καθεστώς για την Τυνησία. 
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