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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

1. Τπφ ην πξίζκα ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο ηομείρ πος εςνοούν ηην ανάπηςξη θαη 

θαηφπηλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνιηηηθήο δηάζθεςεο γηα ηηο πεγέο αλάπηπμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2011, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην επηζήκαλε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη 

λα επηδησρζνχλ βξαρππξφζεζκα γηα λα επηηεπρζεί έμππλε, δηαηεξήζηκε, ρσξίο απνθιεηζκνχο 

θαη πξάζηλε αλάπηπμε:  

 

α) Ο ξφινο ηεο Δληαίαο Αγνξάο είλαη βαζηθφο ζηελ εμαζθάιηζε αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί, 

έσο ηα ηέιε ηνπ 2012, ζπκθσλία σο πξνο ηηο 12 πξνηάζεηο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξάμε γηα ηελ Δληαία Αγνξά, κε πξνβάδηζκα ζε εθείλεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο ζα απνδψζεη 

επίζεο ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε· ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα εληαία θέληξα 

εμππεξέηεζεο έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ 

ελεκεξσζεί πιήξσο ζρεηηθά κε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ππνβάιεη έθζεζε γηα ην ζέκα απηφ έσο ηα ηέιε ηνπ 2011. 
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β) Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηαρέσο ηνλ νδηθφ ράξηε γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο έσο ην 2015, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ζηηο πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε κηαο πιήξσο νινθιεξσκέλεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Αγνξάο κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ρξήζεο επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ εμαζθάιηζε ηαρείαο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

επξπδσληθήο θάιπςεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην, ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο αζθαινχο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

επξσπατθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιηζηεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ΔΔ θαη λα αλαπηπρζνχλ δπλαηφηεηεο 

γηα λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια, ηαπηνρξφλσο δε ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη λα ιεθζεί ππφςε ε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δεηεί ηελ επίηεπμε ηαρείαο 

ζπκθσλίαο σο πξνο ην πξφγξακκα Πνιηηηθήο γηα ην Φάζκα πρλνηήησλ. 

 

γ) Θα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε δπλακηθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ 

2007 γηα ηε κείσζε ηεο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηεο κείσζήο ηεο θαηά 25% έσο ην 2012· απαηηείηαη ηαρχηεξε πξφνδνο φζνλ αθνξά ηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο, ην εηαηξηθφ δίθαην, ηε θνξνινγία θαη ηα ηεισλεία. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην δεηεί ηελ ηαρεία έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ απινχζηεπζεο πνπ 

εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.  

 

Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα επηθεληξψζεη πεξαηηέξσ ηεο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο θαλνληζηηθήο επηβάξπλζεο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, πξνηείλνληαο κεηαμχ άιισλ 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηεο «έμππλεο 

λνκνζεζίαο». Έρεη δεζκεπζεί λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ κειινληηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη λα εμεηάζεη ην θεθηεκέλν γηα λα 

πξνζδηνξίζεη απφ πνηεο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εμαηξεζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο απηέο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην αλακέλεη ηελ πξνζερή έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζηα δεηήκαηα απηά θαηά ηε ζχλνδν ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 2011.  

 

δ) Σα θξάηε κέιε ζα εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπζηάζεηο αλά ρψξα απεηθνλίδνληαη πιήξσο 

ζηηο εζληθέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηηο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκσλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο. Πξνο 

ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δεηεί απφ ην πκβνχιην λα ιάβεη 

κέηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη φιεο νη 

δξάζεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηεξίδνπλ πιήξσο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 
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2. Ζ ελέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο θαη ε έξεπλα θαη ε 

θαηλνηνκία είλαη βαζηθνί ηνκείο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ζα εμεηάζεη ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη ην Μάξηην ηνπ 2012, αληηζηνίρσο, ηελ πξφνδν πνπ ζα 

έρεη ζεκεησζεί ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, θαηφπηλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011. Εεηεί ηελ ηαρεία εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζα έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε.  

 

3. Γεδνκέλνπ φηη ε θξίζε έρεη απμήζεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο εζληθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, είλαη ζεκαληηθή ε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

ηδίσο ζηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ πξφγξακκα πξνζαξκνγήο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δεηεί 

λα εγθξηζνχλ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο νη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ηακεία ηεο ΔΔ, φπνπ ζα πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ηα 

ηακεία απηά ζα ζηνρεχνπλ εηδηθά ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε. 

Ζ ΔΣΔπ θαιείηαη λα εμεηάζεη, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, ηηο δπλαηφηεηεο 

κεγαιχηεξεο ζπκβνιήο ζηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θξαηψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξφγξακκα πξνζαξκνγήο. 

 

4. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη ηψξα ηζρπξφηεξα κέζα γηα λα εληζρχζεη ηελ οικονομική ηηρ 

διακςβέπνηζη θαη γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ έμνδν ηεο 

Δπξψπεο απφ ηελ θξίζε: ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ζπλερίδεη λα θαζνδεγεί ηελ Έλσζε 

θαη ηα θξάηε κέιε ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

επλννχλ ηελ αλάπηπμε· κε ηε βνήζεηα ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ ζα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε 

ηεο ζπληνληζκέλεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ· θαη κε ην χκθσλν γηα ην 

Δπξψ + ζα επηηεπρζεί λέν επίπεδν πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ δέζκε ησλ έμη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζα επηηξέπεη πνιχ 

πςειφηεξν βαζκφ επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ, αλαγθαίν γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκσλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο ζψξεπζεο ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλίδεη φηη είλαη απνθαζηζκέλν λα εθαξκφζεη απηφ ην λέν πιαίζην, κε 

ζηφρν ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή πινπνίεζή ηνπ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, εθθξάδνπκε 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα εληζρχζεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ην ξφιν ηνπ 

αξκφδηνπ Δπηηξφπνπ γηα ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε θαη πεξαηηέξσ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο. 
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5. Σν επφκελν επξσπατθφ εμάκελν ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θηιφδνμν θαη λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ηα δηδάγκαηα απφ ην παξειζφλ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ραηξεηίδεη ηελ 

πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα ππνβάιεη ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε Αλάπηπμεο ην Γεθέκβξην ηνπ 

2011, πξάγκα πνπ ζα επηηξέςεη ζην πκβνχιην λα πξνεηνηκάζεη δηεμνδηθά ην εαξηλφ 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 2012. Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ζα επαλέιζνπλ ζε 

νξηζκέλα ζέκαηα ηνπ πκθψλνπ γηα ην Δπξψ + ην Γεθέκβξην ηνπ 2011· ζα ελεκεξσζνχλ 

επίζεο γηα ηελ πξφνδν ησλ δηαξζξσκέλσλ ζπδεηήζεσλ φζνλ αθνξά ζέκαηα ζπληνληζκνχ ηεο 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Σν λνκνζεηηθφ έξγν φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεκεηψλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέζπηζε θφξνπ επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

6. Ζ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ξπζκίζεσλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Έρνπλ επηηεπρζεί πνιιά απφ ην 2008 κε 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη ηνπ επνπηηθνχ καο πιαηζίνπ, αιιά ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα απνθεπρζνχλ νη κειινληηθέο θξίζεηο. Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε φζνλ αθνξά ηηο αλνηθηέο 

πσιήζεηο θαη δεηεί ηελ ηαρεία έθδνζε άιισλ ζεκαληηθψλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ, φπσο 

απηέο πνπ αθνξνχλ ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα θαη ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, απηψλ δε πνπ αθνξνχλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έσο 

ην θαινθαίξη ηνπ 2012. Υαηξεηίδεη ηηο πξνηάζεηο γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο θαη πξνζβιέπεη ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

ππνβάιεη ε Δπηηξνπή γηα ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ραηξεηίδεη ηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε ζην πκβνχιην ECOFIN 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη θαιεί ην πκβνχιην λα νινθιεξψζεη 

ηηο εξγαζίεο απηέο θαηά ηε ζχλνδφ ηνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ. Σα ελ ιφγσ κέηξα ζα 

απνηειέζνπλ νπζηαζηηθή ζπληζηψζα κηαο επξχηεξεο δέζκεο κέηξσλ, ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ηεο νπνίαο ζα ζπκθσλεζνχλ απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο γηα ην επξψ ηεο 26εο Οθησβξίνπ. 
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7. Ο Πξφεδξνο ελεκέξσζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεηνηκαζηψλ 

φζνλ αθνξά ηε ζχλνδν θνξπθήο γηα ην επξψ ηεο 23εο θαη 26εο Οθησβξίνπ. Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζπκθψλεζε φηη απαηηείηαη ζπλνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε πιήξε ζεβαζκφ ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 

ζπλφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο έλσζεο 27 κειψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ 

κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, θαη δε ηε ζρεηηθή κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ο Πξφεδξνο ηεο 

ζπλφδνπ θνξπθήο γηα ην επξψ νξίδεηαη απφ ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην Δπξσπατθφ πκβνχιην εθιέγεη ηνλ 

Πξφεδξφ ηνπ θαη γηα ίζε δηάξθεηα ζεηείαο. Δλ αλακνλή ηεο επφκελεο εθινγήο, ν ελ ελεξγεία 

Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζα πξνεδξεχεη ησλ ζπλφδσλ θνξπθήο γηα ην επξψ. Ο 

Πξφεδξνο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο γηα ην επξψ ζα ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα θξάηε κέιε πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλφδσλ 

θνξπθήο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεκεηψλεη ηελ πξφζεζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ λα εμεηάζνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζχγθιηζεο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηελ 

εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο πλζήθεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ππελζπκίδεη φηη 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ ηα 27 θξάηε κέιε. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζα επαλέιζεη ην ζέκα απηφ ην Γεθέκβξην κε βάζε έθζεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Οκάδαο ηνπ επξψ. 

 

8. Όζνλ αθνξά ηιρ εξωηεπικέρ πηςσέρ ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ, ε Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα 

πξνσζεί ην ειεχζεξν, δίθαην θαη αλνηθηφ εκπφξην, δηαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο ηα 

ζπκθέξνληά ηεο, ζε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο θαη ακνηβαίνπ νθέινπο έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ. ην πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζρέζεσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

κπνξεί λα ιάβεη ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηεο, ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε πην καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα: 
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α) Μνινλφηη ε ελίζρπζε θαη ε επέθηαζε ηνπ πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο θαη ε νινθιήξσζε 

ηνπ Γχξνπ ηεο Νηφρα ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ παξακέλνπλ ζηφρνη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

δεδνκέλσλ ησλ νθειψλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ απφ άπνςε αλάπηπμεο θαη 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί λέα έκθαζε ζηηο δηκεξείο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο ηδίσο κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο θαη εηαίξνπο ησλ νπνίσλ νη 

αγνξέο επεθηείλνληαη κε ηαρχ ξπζκφ. Οη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη ηδίσο λα 

ζηξαθνχλ ζηελ άξζε ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ, ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά, ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ επελδπηηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ πξφζβαζε ζηηο πξψηεο χιεο θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. ε φ,ηη αθνξά ην ηειεπηαίν απφ ηα ζέκαηα απηά, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην αλακέλεη κε ελδηαθέξνλ ηελ πξφηαζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη ζχληνκα 

ε Δπηηξνπή γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ελσζηαθήο πξάμεο. 

 

β) Ζ Έλσζε ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο εηδηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηηο γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο 

ψζηε λα πξνσζήζεη ζηελφηεξνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

επθαηξίεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ, κεηαμχ άιισλ επηδηψθνληαο, φπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, ηε ζχλαςε ζθαηξηθψλ θαη εηο βάζνο ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ. Ζ πξνψζεζε θιίκαηνο πην επλντθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ησλ 

γεηηφλσλ ηεο ΔΔ απνηειεί νπζηαζηηθή επέλδπζε γηα ηελ επξχηεξε πεξηθεξεηαθή 

επεκεξία. Ζ Έλσζε ζα πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ νινθιήξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, φπσο ε ελέξγεηα 

θαη ε αεξνπνξία. 

 

γ) Ζ Έλσζε ζα πξέπεη επίζεο λα επηδηψμεη λα απνθνκίζεη ηα κεγαιχηεξα δπλαηά νθέιε 

απφ έλα ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ εθαξκνδφκελν ζε έλαλ επεθηεηλφκελν νηθνλνκηθφ 

ρψξν, θαζψο θαη λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ. Θα πξέπεη 

λα δηακνξθψζεη ζπλνιηθή επελδπηηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ακθίδξνκεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ειεπζέξσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ σο αλαπφζπαζηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

δηαζθαιίζεη απμεκέλε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ πηπρψλ ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ φπσο ε ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο θαη νη ζεσξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο 

ηζνξξνπίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο. 
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9. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα πξνρσξήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζα πξέπεη δε λα δηαηεζνχλ πξνο 

ηνλ ζθνπφ απηφ νη πφξνη θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη. Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη 

έθζεζε πξνφδνπ γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα έσο ηελ επφκελε άλνημε. Όπνηε απαηηείηαη, νη 

ζχλνδνη θνξπθήο ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ζα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηε δηεπζέηεζε εθθξεκψλ ζεκάησλ ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ.  

 

II. Ομάδα ηων 20 
 

10. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπδήηεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο Οκάδαο 

ησλ 20 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Κάλλεο, θαη επηβεβαίσζε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ 

ελέθξηλε ην πκβνχιην ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνπξγηθψλ ζπλφδσλ ηεο Οκάδαο 

ησλ 20 ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο γεσξγίαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

 

11. Απαηηείηαη απνθαζηζηηθή δξάζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ Οκάδα ησλ 20 ζα πξέπεη λα εγθξίλεη θηιφδνμν ζρέδην δξάζεο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη εηδηθέο δεζκεχζεηο θαη κέηξα απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Οκάδαο ησλ 20 γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνθιήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

επηβξάδπλζε θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζζελαξήο, δηαηεξήζηκεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, 

παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή αμηφπηζηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. 

 

12. Ζ ζχλνδνο θνξπθήο ησλ Καλλψλ ζα πξέπεη επίζεο λα επηηχρεη πξαγκαηηθή πξφνδν σο πξνο 

ηα εμήο: 

 

α) κεηαξξχζκηζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (ΓΝ), ηδίσο κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ εξγαιείσλ επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη κε ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ· ε εθαξκνγή πγηψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ην θχξην φπιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θιπδσληζκψλ ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη ε Οκάδα ησλ 20 ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

πξνσζεί ηηο αλνηθηέο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη λα απνθεχγεη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

πξνζηαηεπηηζκφ· αλακέλεηαη λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ πξφνδνο ζε κηα πνξεία 

βαζηδφκελε ζε θξηηήξηα, ψζηε λα κεγαιψζεη ην θαιάζη ησλ εηδηθψλ ηξαβεθηηθψλ 

δηθαησκάησλ, σο ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ ΓΝ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ θξηηεξίσλ. Ζ 

Οκάδα ησλ 20 ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην ΓΝΣ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο ψζηε λα 

αζθεί ηηο ζπζηεκηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ελδερφκελεο 

ζπλεηζθνξέο ζην ΓΝΣ απφ ρψξεο κε κεγάιν εμσηεξηθφ πιεφλαζκα. 
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β) ελίζρπζε ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κε 

εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη ζπλεπνχο εθπιήξσζεο ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, 

θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθαηξε θαη ζπλεπή εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ «Βαζηιεία ΗΗ» 

«Βαζηιεία ΗΗ-5» θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ, θαζψο θαη αξρψλ θαη θαλφλσλ γηα ηηο ακνηβέο· 

ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί πξφνδνο φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ζηαζεξψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν πιαηζίσλ γηα φια ηα ζεκαληηθά απφ ζπζηεκηθή άπνςε ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ δηθαηνδνηηθψλ 

νληνηήησλ, ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηε 

κείσζε ηεο ππέξκεηξεο ζηήξημεο ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο· 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο ηεο θηιφδνμεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ζα εληζρπζνχλ ε ζεζκνζέηεζε, νη πφξνη θαη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ηδέα ηεο ζέζπηζεο θφξνπ επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, 

 

γ) αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβνιηθήο αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ, ηδίσο κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο αγνξέο βαζηθψλ πξντφλησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ξχζκηζεο ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ· ην ζρέδην δξάζεο ηεο Οκάδαο 

ησλ 20 ζρεηηθά κε ηελ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε γεσξγία απνηειεί 

ζεκαληηθφ πεξαηηέξσ βήκα πξνο ηε ζπληνληζκέλε δηεζλή αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο 

ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο,  

 

δ) πξναγσγή ηεο παγθφζκηαο αλάθακςεο θαη ηεο δηαηεξήζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμεο κε ηε ζηήξημε δξαζηήξηαο δηαπξαγκαηεπηηθήο αηδέληαο ζην πιαίζην ηνπ 

ΠΟΔ, ηδίσο γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαη κε ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Οκάδαο ησλ 20 κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ· ζα 

πξέπεη επίζεο λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

 

ε) πξνψζεζε ηεο ειεπζέξσζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη απνθπγή ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, 

ηδίσο κε ηελ έγθξηζε αμηφπηζηνπ ζρεδίνπ σο βάζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Γχξνπ ηεο Νηφρα θαη ηελ εμέηαζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πνιπκεξνχο εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 

ζη) θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηδίσο κε ηελ θηλεηνπνίεζε πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 
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III. ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

13. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πξνζππνγξάθεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο θαη ηεο 

10εο Οθησβξίνπ 2011, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε ζέζε ηεο ΔΔ ελφςεη ηεο 

δηάζθεςεο ηνπ Νηέξκπαλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τπνγξακκίδεη φηη, γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί γηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 

2°C, απαηηείηαη θηιφδνμν δηεζλέο θαζεζηψο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζα εξγαζηεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ θηιφδνμα θαη ηζφξξνπα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάζθεςε ηνπ Νηέξκπαλ, κε βάζε φζα ζπκθσλήζεθαλ πέξπζη ζην 

Καλθνχλ. Δπείγεη λα ζπκθσλεζεί δηαδηθαζία γηα ηε ζέζπηζε ζπλνιηθνχ θαη λνκηθά 

δεζκεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζαθνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε παγθφζκηα ζπκκεηνρή, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηδφλσλ νηθνλνκηψλ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην επηβεβαηψλεη φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη αλνηθηή ζε κηα δεχηεξε πεξίνδν δέζκεπζεο δπλάκεη ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην σο κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνο έλα ηέηνην πιαίζην, φπσο αλέθεξε ην 

πκβνχιην ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2011. 

 

14. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηηο ζπλερηδφκελεο εξγαζίεο ηεο Οκάδαο 

Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηελ Παγθφζκηα Βησζηκφηεηα, πνπ ζπζηάζεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε λέσλ απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο. 

 

IV. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

15. Ζ Δπξψπε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε ζηήξημε ηνπ δεκνθξαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

λνηίσλ γεηηφλσλ ηεο κέζσ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο. Ζ κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία 

θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή παξακέλνπλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, κε πιήξε ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ε ηαρεία δξνκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο γηα ηε 

Μεζφγεην.  

 

16. Ο ζάλαηνο ηνπ Μνπακάξ Καληάθη ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο παξαηεηακέλεο επνρήο 

δεζπνηηζκνχ θαη θαηαπίεζεο γηα ην ιαφ ηεο Ληβχεο. ήκεξα ε Ληβχε κπνξεί λα γπξίζεη απηή 

ηε ζειίδα ηεο ηζηνξίαο ηεο, λα επηδηψμεη ηελ εζληθή ζπκθηιίσζε θαη λα αζπαζηεί έλα λέν 

δεκνθξαηηθφ κέιινλ. 
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 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην εμαίξεη ην ζάξξνο θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ ιανχ ηεο Λιβύηρ. 

Πξνζδνθά ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο επξείαο βάζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηε δξνκνιφγεζε 

δεκνθξαηηθήο, εηξεληθήο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο αλνηθηήο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο 

Ληβχεο, θαη ηελ πξνεηνηκαζία ειεχζεξσλ θαη αδηάβιεησλ εθινγψλ ζχκθσλα κε ηε πληαγκαηηθή 

Γήισζε ηνπ Δζληθνχ Μεηαβαηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα ζηεξίμεη ηελ αλάδπζε κηαο δεκνθξαηηθήο Ληβχεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην επαλαιακβάλεη φηη ζα 

ζηεξίμεη κηα δεκνθξαηηθή, πνιπθσληθή θαη ζηαζεξή Αίγππην σο βαζηθφ εηαίξν ηεο ΔΔ. Οη 

κεηαβαηηθέο αξρέο έρνπλ ην θξίζηκν θαζήθνλ λα δηνξγαλψζνπλ ηηο πξψηεο δεκνθξαηηθέο θαη 

δηαθαλείο εθινγέο ζηελ Αίγππην, ηεξψληαο παξάιιεια ην λφκν θαη ηελ ηάμε κε ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην αλεζπρεί γηα ηηο πξφζθαηεο ηξαγηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ Αίγππην θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε πξναγσγή θαη ε πξνζηαζία ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, σο βαζηθψλ ζπληζησζψλ θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηε δηεμαγσγή ησλ πξψησλ ειεχζεξσλ εθινγψλ ζηελ Σςνηζία 

ζήκεξα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζα ζηεξίμεη ηηο λέεο αξρέο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα εθδεκνθξαηηζκφ 

θαη ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο Δηδηθήο Οκάδαο ΔΔ-Σπλεζίαο. 

 

17. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πξνζππνγξάθεη πιήξσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

ςπία πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 10 Οθησβξίνπ. Ο ιαφο ηεο πξίαο πξέπεη λα κπνξέζεη λα 

θαζνξίζεη ην κέιινλ ηεο ρψξαο ηνπ ρσξίο ηνλ θφβν ηεο θαηαζηνιήο. Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο λα δεκηνπξγήζεη 

εληαία πιαηθφξκα. Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξηαθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ απνηειεί βήκα πξνφδνπ. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ζηε πξία θαη ππνγξακκίδεη ηελ αθιφλεηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ ζπξηαθφ ιαφ, πνπ εθθξάδεη 

ζεκηηέο αμηψζεηο γηα δεκνθξαηία θαη αμηνπξεπή δσή. Καηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηε 

ζπλερηδφκελε βάλαπζε θαηαζηνιή ηελ νπνία πθίζηαηαη ν ιαφο απφ ην θαζεζηψο ηεο πξίαο 

θαζψο θαη ηηο εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ο Πξφεδξνο Άζαλη 

πξέπεη λα παξαηηεζεί γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη πνιηηηθή κεηάβαζε ζηε πξία. Ζ ΔΔ έρεη 

απνθαζίζεη λα επηβάιεη πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ ππαίηησλ ηεο βίαηεο 

θαηαζηνιήο θαη φζσλ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, θαζψο θαη φζσλ ππνζηεξίδνπλ ην θαζεζηψο ή 

επσθεινχληαη απφ απηφ, θαη φρη θαηά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. Ζ ΔΔ ζα επηβάιεη θαη άιια, 

πην ζπλνιηθά κέηξα θαηά ηνπ θαζεζηψηνο, εθφζνλ ζπλερίδεηαη ε θαηαπίεζε ησλ πνιηηψλ. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ λα 

αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία.  
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18. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ ηεο ΔΔ θαηά ηνπ Ιπάν ιφγσ ησλ απαξάδεθησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά πέληε πξνζψπσλ κεηά ηελ απνηξνπή ηεο 

ζρεδηαδφκελεο δνινθνλίαο ηνπ Πξέζβε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Εεηεί απφ ην Ηξάλ λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο 

δίθαην. Δθθξάδεη ηε ζπλερηδφκελε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππξεληθνχ θαη ηνπ 

ππξαπιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηξάλ, θαηά παξάβαζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΑΖΔ θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΓΟΑΔ), θαζψο θαη γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ ΓΟΑΔ γηα ηε δηεπζέηεζε εθθξεκψλ δεηεκάησλ, κεηαμχ άιισλ θαη φζνλ αθνξά ηηο 

ελδείμεηο πηζαλήο ζηξαηησηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξνζππνγξάθεη ηε ζρεηηθή δήισζε ζηελ νπνία πξνέβε ε Ύπαηε Δθπξφζσπνο ζηηο 

21 επηεκβξίνπ. Δπαλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα εξγαζηεί γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο δηα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. 

 Καινχκε ην Ηξάλ λα αξρίζεη επνηθνδνκεηηθέο θαη νπζηαζηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηηο ρψξεο Δ 3+3, 

ψζηε λα εμεπξεζεί, θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπλνιηθή θαη καθξνπξφζεζκε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ππξεληθψλ εμνπιηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ιήςε πεξαηηέξσ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Σαπηφρξνλα, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί ην πκβνχιην 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ λα εθπνλήζεη λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαζηζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ελ επζέησ ρξφλσ, ζε πεξίπησζε πνπ ην Ηξάλ 

εμαθνινπζήζεη λα κελ ζπλεξγάδεηαη ζνβαξά θαη λα κελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

19. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ραηξεηίδεη ηε δεχηεξε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Αναηολικήρ 

Δηαιπικήρ σέζηρ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βαξζνβία ζηηο 29 θαη 30 επηεκβξίνπ, 

θαη ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηελ πξφζεζε ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο λα πξνηείλνπλ νδηθφ ράξηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη ηηο 

δξάζεηο ελφςεη ηεο επφκελεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο θαηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013. Ο ξπζκφο θαη ην βάζνο ηεο πνιηηηθήο ζχλδεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ κε ηελ ΔΔ ζα εμαξηεζεί απφ ην εάλ ηεξνχλ ηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, πνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξηθήο 

ζρέζεο. 

 

__________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεκεηψλεη κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζηηο 20 

Οθησβξίνπ ζρεηηθά κε ηελ παχζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ηεο ΔΣΑ.. Πξφθεηηαη αλακθηζβήηεηα 

γηα κηα λίθε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ Ηζπαλία θαη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε θαη ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην επηζπκεί λα εθθξάζεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ εθηίκεζή ηνπ πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο, ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ην 

ζχλνιν ηεο ηζπαληθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αθιφλεηε ζέιεζε θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα πνπ 

επέδεημαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καθξνρξφληνπ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηηθήο βίαο. Πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ επίζεο ε αλεθηίκεηε επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε, κε ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο πξνο ην ιαφ θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Γαιιίαο. Σα ζχκαηα ηέινο ηεο βίαο ζα κείλνπλ 

αηψληα ζηε κλήκε καο, ψζηε ε βία απηή, πνπ δελ ζα έπξεπε λα είρε ππάξμεη πνηέ, λα κελ 

επαλαιεθζεί πηα ζην κέιινλ. 

 

 

 


