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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε σήµερα τη σταθερή δέσµευσή του να αναλάβει αποφασιστικές 

δράσεις για την αντιµετώπιση των εντάσεων των χρηµαταγορών, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 

και την αναθέρµανση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Επανεξέτασε προσεκτικά την εφαρµογή του Συµφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί έως τώρα, αλλά επίσης ζήτησε 

ταχεία, αποφασιστική και προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα δράση ώστε να επιτευχθεί το 

συντοµότερο δυνατόν η πλήρης εφαρµογή του Συµφώνου. 

Μετά την παρουσίαση της ενδιάµεσης έκθεσης για την ΟΝΕ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να 

προχωρήσουν κατά προτεραιότητα οι εργασίες σχετικά µε τις προτάσεις για τον ενιαίο εποπτικό 

µηχανισµό, ώστε να συµφωνηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο έως την 1η Ιανουαρίου 2013 και συµφώνησε 

σειρά σχετικών προσανατολισµών. Σηµείωσε επίσης τα θέµατα που συνδέονται µε το ενοποιηµένο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο και το ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής και τη δηµοκρατική 

νοµιµότητα και λογοδοσία, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Συµφώνησε ότι η 

διαδικασία προς µια βαθύτερη οικονοµική και νοµισµατική ένωση θα πρέπει να βασίζεται στο 

θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ και να χαρακτηρίζεται από ανοικτή και διαφανή στάση έναντι των 

κρατών µελών που δεν συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ και σεβασµό προς την ακεραιότητα της 

ενιαίας αγοράς. ∆ήλωσε ότι προσβλέπει σε ένα συγκεκριµένο και χρονικά καθορισµένο οδικό χάρτη 

που θα πρέπει να παρουσιασθεί κατά τη σύνοδό του τον ∆εκέµβριο του 2012, προκειµένου να 

µπορέσει να πραγµατοποιήσει πρόοδο ως προς όλα τα κύρια συστατικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει 

να είναι θεµελιωµένη µια ουσιαστική ΟΝΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τις σχέσεις µε τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και ενέκρινε 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη Συρία, το Ιράν και το Μάλι. 

 

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

1. Η Ευρωπαϊκή οικονοµία αντιµετωπίζει δύσκολες προκλήσεις. Είναι συνεπώς σηµαντικό να 

καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να 

υλοποιηθούν τα µέτρα που αποφασίσθηκαν τους τελευταίους µήνες για να αναθερµανθούν η 

ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η απασχόληση, να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και να 

καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη ως τόπος παραγωγής και επενδύσεων. 

 

 Σύµφωνο για τη ανάπτυξη και την απασχόληση 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παραµένει αποφασισµένο να τονώσει την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το Σύµφωνο για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση που αποφασίσθηκε τον περασµένο Ιούνιο αποτελεί το γενικό πλαίσιο 

δράσης σε επίπεδο κρατών µελών, ζώνης του ευρώ και ΕΕ, το οποίο κινητοποιεί όλους τους 

µηχανισµούς, µέσα και πολιτικές. Όλες οι δεσµεύσεις που περιγράφει πρέπει να 

εκπληρωθούν πλήρως και το συντοµότερο δυνατόν. Έχει επιτευχθεί ήδη σηµαντική πρόοδος, 

όπως προκύπτει από την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε 

ηµεροµηνία 8 Οκτωβρίου 2012 καθώς και από τις εκθέσεις της Προεδρίας και της Επιτροπής. 

Απαιτούνται ωστόσο µεγαλύτερες προσπάθειες σε ορισµένους τοµείς, όπως αναλύεται 

κατωτέρω. 
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 α) Επένδυση στην ανάπτυξη: Σηµειώνεται σηµαντική πρόοδος στην εφαρµογή της 

χρηµατοδοτικής δέσµης των 120 δισ. ευρώ που προβλέπεται στο Σύµφωνο. 

Συγκεκριµένα η ΕΤΕπ αναµένεται να εγκρίνει τις επόµενες εβδοµάδες αύξηση 

κεφαλαίου ύψους 10 δισ. ευρώ µε στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, 

καθώς και την αύξηση της συνολικής της δανειοδοτικής ικανότητας κατά 60 δισ. ευρώ. 

Αυτό πάλι θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα πρόσθετες επενδύσεις ύψους έως και 

180 δισ. ευρώ κατά την επόµενη τριετία. ∆ιεξάγονται εργασίες ώστε να διασφαλισθεί 

ότι τα 55 δισ. ευρώ των διαρθρωτικών ταµείων θα κινητοποιηθούν σύντοµα και 

αποτελεσµατικά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικουρεί τα κράτη µέλη στο νέο 

προγραµµατισµό των διαρθρωτικών ταµείων, ώστε να εστιασθούν περισσότερο στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειµένου να 

διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για όλα τα κράτη µέλη. Η πιλοτική 

φάση των οµολόγων χρηµατοδότησης έργων έχει τεθεί σε εφαρµογή, µε 100 εκατ. ευρώ 

να έχουν εγκριθεί ήδη και κινητοποίηση των υπόλοιπων 130 εκατ. ευρώ στις αρχές του 

επόµενου έτους, που θα πρέπει συνολικά να µοχλεύσουν επενδύσεις ύψους έως 

και 4,5 δισ. ευρώ κατά την πιλοτική φάση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αφιερώσει 

ειδική σύνοδο το Νοέµβριο στην επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε το επόµενο πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκρισή του έως το τέλος του έτους. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας την ανάγκη να επιδιωχθεί διαφοροποιηµένη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση που να ευνοεί την ανάπτυξη, προσβλέπει στην έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά µε την ποιότητα των δηµόσιων δαπανών και το πεδίο πιθανής 

δράσης εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών πλαισίων της ΕΕ και των κρατών µελών. 

 

 β) Εµβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς: Έχει σηµειωθεί πρόοδος ως προς την Πράξη για την 

Ενιαία Αγορά Ι, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση των 

εργασιών όσον αφορά τις εκκρεµείς προτάσεις, µεταξύ των οποίων τις σχετικές µε τη 

λογιστική, τα επαγγελµατικά προσόντα, τις δηµόσιες συµβάσεις και τις εταιρείες 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία Αγορά - 

Πράξη ΙΙ» ορίζει 12 ακόµη βασικές δράσεις που θα πρέπει να έχουν µεγάλη συµβολή 

στη βιώσιµη ευρωπαϊκή ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει όλες τις βασικές 

προτάσεις της SMA ΙΙ έως την άνοιξη του 2013 και ζητεί να εξετασθούν το 

συντοµότερο δυνατόν ώστε να µπορέσουν να εγκριθούν το αργότερο έως το τέλος της 

τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Έχει επίσης σηµασία να αναληφθεί επείγουσα 

δράση σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρµογή της 

οδηγίας για τις υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς. 
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 γ) Συνδέοντας την Ευρώπη: Η µελλοντική διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 

αποτελέσει σηµαντικό µέσο για την προώθηση της ανάπτυξης µέσω επενδύσεων στις 

µεταφορές, την ενέργεια και τις συνδέσεις ΤΠΕ. Στον τοµέα των µεταφορών, η 

εξάλειψη των κανονιστικών φραγµών και η αντιµετώπιση των σηµείων συµφόρησης 

και των ελλειπόντων διασυνοριακών συνδέσεων έχουν ουσιώδη σηµασία για την 

εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς και την προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και υποδοµές 

αποτελούν επίσης αναγκαία προϋπόθεση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας 

ότι απαιτείται να ολοκληρωθεί πλήρως η εσωτερική αγορά ενέργειας έως το 2014 κατά 

τις συµφωνηθείσες προθεσµίες και να διασφαλισθεί ότι κανένα κράτος µέλος δεν θα 

παραµείνει αποκοµµένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας µετά το 2015, ζητεί να επιτευχθεί σύντοµα συµφωνία όσον αφορά την 

πρόταση για τα ∆Ε∆ της ενέργειας και προσβλέπει στην προσεχή ανακοίνωση της 

Επιτροπής και το σχέδιο δράσης της για την αντιµετώπιση των κύριων προκλήσεων. 

 

 δ) Επίτευξη πλήρως λειτουργικής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως το 2015: Αυτό θα 

συνεπαγόταν πιθανώς πρόσθετη ανάπτυξη κατά 4% για την περίοδο έως το 2020. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί συνεπώς να επιταχυνθούν οι εργασίες σχετικά µε τις 

προτάσεις για την ηλεκτρονική υπογραφή και τη συλλογική διαχείριση των 

δικαιωµάτων και προσβλέπει στις προσεχείς προτάσεις για µείωση του κόστους της 

εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας καθώς και για την ηλεκτρονική 

έκδοση τιµολογίων. Η προσεχής ενδιάµεση επανεξέταση του Ψηφιακού Θεµατολογίου 

θα πρέπει να χρησιµεύσει στον εντοπισµό των τοµέων όπου απαιτούνται περαιτέρω 

εργασίες. Επιβάλλεται να εκσυγχρονισθεί το ευρωπαϊκό καθεστώς για τα πνευµατικά 

δικαιώµατα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο περιεχόµενο και ταυτοχρόνως να 

εξακολουθήσουν να προστατεύονται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και να 

προάγεται η δηµιουργικότητα και η πολιτιστική πολυµορφία. 

 

 ε) Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας: Είναι σηµαντικό να ληφθεί µέριµνα ώστε 

η έρευνα και η καινοτοµία να αποφέρουν κέρδη από άποψη ανταγωνιστικότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να σηµειωθεί σύντοµα πρόοδος όσον αφορά τα 

προτεινόµενα νέα προγράµµατα για την έρευνα και την καινοτοµία (Ορίζων 2020) και 

για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), µε την 

επισήµανση της αξίας της αριστείας στο πλαίσιο των πολιτικών έρευνας και 

καινοτοµίας της ΕΕ και την ταυτόχρονη προώθηση της ευρείας πρόσβασης 

συµµετεχόντων από όλα τα κράτη µέλη. Επαναλαµβάνει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος 

Έρευνας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014 και υπογραµµίζει τη 

σηµασία της ολοκληρωµένης προσέγγισης των βασικών τεχνολογιών γενικής 

εφαρµογής. 
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στ) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας: Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

για µια νέα βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ τονίζεται ότι είναι σηµαντικό να διαµορφωθεί 

ολοκληρωµένη προσέγγιση προκειµένου να ενισχυθεί η βιοµηχανική 

ανταγωνιστικότητα, για να στηριχθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση, και 

ταυτοχρόνως να γίνει πιο αποτελεσµατική η χρησιµοποίηση της ενέργειας και των 

πόρων. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να διατηρήσουν και να αναπτύξουν οι ευρωπαϊκές 

βιοµηχανίες την τεχνολογική τους πρωτοκαθεδρία και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις 

σε νέες βασικές τεχνολογίες κατά τα πρώιµα στάδια και για δράσεις που συνδέονται 

στενά µε την αγορά. 

 

ζ) ∆ηµιουργία του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη: Έχει ιδιαίτερη 

σηµασία να µειωθεί η συνολική κανονιστική επιβάρυνση σε ενωσιακό και σε εθνικό 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων µε 

τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηµατοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

προσβλέπει στην ανακοίνωση που αναµένεται να υποβάλει η Επιτροπή το ∆εκέµβριο, 

όπου θα γίνεται απολογισµός της προόδου και θα αναφέρονται περαιτέρω δράσεις που 

θα πρέπει να αναληφθούν, µεταξύ των οποίων η παρακολούθηση των 10 επαχθέστερων 

νοµοθετικών πράξεων για τις ΜΜΕ. Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη προτεραιότητα 

που έχει η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει την πρόταση της Επιτροπής να 

αποσύρει ορισµένες εκκρεµούσες προτάσεις και να εντοπίσει πιθανούς τοµείς όπου θα 

ήταν δυνατόν να περιορισθεί η νοµοθετική επιβάρυνση. 

 

η) ∆ιαµόρφωση φορολογικής πολιτικής για την ανάπτυξη: Θα πρέπει να προχωρήσουν οι 

εργασίες και οι συζητήσεις σχετικά µε τις προτάσεις για τη φορολόγηση της ενέργειας, 

την κοινή ενοποιηµένη βάση φορολογίας εταιρειών και την αναθεώρηση της οδηγίας 

για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων και να επιτευχθεί σύντοµα συµφωνία όσον 

αφορά τις διαπραγµατευτικές οδηγίες για τη σύναψη συµφωνιών µε τρίτες χώρες για τη 

φορολόγηση των καταθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην ανακοίνωση 

που θα υποβάλει η Επιτροπή πριν από το τέλος του έτους όσον αφορά την καλή 

διακυβέρνηση σε σχέση µε τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό 

φορολογικό σχεδιασµό. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τα αιτήµατα ορισµένων 

κρατών µελών όσον αφορά τη δροµολόγηση ενισχυµένης συνεργασίας για το φόρο επί 

των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα οποία η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει το 

συντοµότερο δυνατόν ώστε να µπορέσει να υποβάλει την πρότασή της µόλις 

εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. 
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θ) Τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης: Οι εργασίες στον τοµέα αυτόν 

εξακολουθούν να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Το Συµβούλιο καλείται να 

συνεχίσει τις εργασίες του σχετικά µε τα διάφορα στοιχεία της δέσµης µέτρων για την 

απασχόληση και να µεριµνήσει ώστε να σηµειωθεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά τις 

προτάσεις για την απόκτηση και τη διατήρηση διασυνοριακών συνταξιοδοτικών 

δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους στην ΕΕ και την επιβολή της εφαρµογής της 

οδηγίας για τους αποσπασµένους εργαζόµενους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει 

στην προσεχή ανακοίνωση σχετικά µε την παιδεία και τις δεξιότητες και στη δέσµη 

µέτρων για την απασχόληση των νέων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών σχετικά µε εγγυητικούς µηχανισµούς για τους νέους και ποιοτικών 

προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και µαθητείας καθώς και σχετικά µε την αύξηση 

της κινητικότητας των νέων. Η κινητικότητα στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ πρέπει 

να διευκολυνθεί. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της περαιτέρω 

ανάπτυξης της πύλης EURES για τις κενές θέσεις εργασίας και υπογραµµίζει ότι 

επιβάλλεται να αυξηθεί και να διευρυνθεί η συµµετοχή των υπηρεσιών απασχόλησης 

όλων των κρατών µελών. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των κρατών 

µελών έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Είναι επίσης 

σηµαντικό να προωθηθεί η επαναδραστηριοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία 

εργαζοµένων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες για 

την αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και την καταπολέµηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σύµφωνα µε τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». 

 

ι) Εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει 

την ανάγκη αποφασιστικής εφαρµογής των συστάσεων ανά χώρα για το 2012. Καλεί 

την Προεδρία να υποβάλει «συγκεφαλαιωτική έκθεση» όσον αφορά τα διδάγµατα από 

τη διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαµήνου του 2012 και ζητεί ορισµένες βελτιώσεις για την 

αντίστοιχη διαδικασία του 2013, δηλ. µεγαλύτερη έµφαση στην παροχή ειδικής 

καθοδήγησης και στην εφαρµογή· νέες διαδικασίες για την ενίσχυση της ανάληψης, 

από τα κράτη µέλη, ιδίας ευθύνης για τη διαδικασία, ιδίως µέσω πλέον διεξοδικού και 

συνεχούς διαλόγου· οικοδόµηση σύµπραξης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 

κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους·και στενότερη διασύνδεση µεταξύ των 

εργασιών των οικείων συνθέσεων του Συµβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

υπογραµµίζοντας την ανάγκη ενδελεχούς προετοιµασίας του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 

του 2013, προσβλέπει στην έγκαιρη υποβολή της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 

και της έκθεσης για τον µηχανισµό επαγρύπνησης από την Επιτροπή στα τέλη 

Νοεµβρίου, και καλεί την επόµενη Προεδρία να υποβάλει οδικό χάρτη για την 

οργάνωση των εργασιών για το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του 2013. 
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κ) Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το εµπόριο: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

τονίζοντας το γεγονός ότι ένα φιλόδοξο εµπορικό θεµατολόγιο θα µπορούσε να 

οδηγήσει µεσοπρόθεσµα σε συνολική αύξηση της ανάπτυξης κατά 2% και στη 

δηµιουργία άνω των 2 εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας, τονίζει και πάλι ότι η ΕΈ είναι 

αποφασισµένη να προωθήσει ελεύθερες, δίκαιες και ανοιχτές εµπορικές συναλλαγές, 

διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συµφέροντά της, µε πνεύµα αµοιβαιότητας και 

αµοιβαίου οφέλους. Με το πνεύµα αυτό ζητεί να επιτευχθεί συµφωνία ως προς τις 

διαπραγµατευτικές οδηγίες για τη σύναψη Συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 

µε την Ιαπωνία ώστε να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις τους επόµενους µήνες και να 

ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ µε τον Καναδά και τη 

Σιγκαπούρη κατά τους ερχόµενους µήνες. Προσβλέπει στην υποβολή της τελικής 

έκθεσης της οµάδας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ και δεσµεύεται να εργαστεί µε στόχο 

την έναρξη εντός του 2013 διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συνολικής συµφωνίας για 

τις διατλαντικές εµπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Θα επανέλθει 

διεξοδικότερα επί των σχέσεων ΕΕ/ΗΠΑ και επί των δυνατοτήτων συµβολής του 

εµπορίου στο αναπτυξιακό θεµατολόγιο τον Φεβρουάριο του 2013. Ζητεί επίσης να 

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την έναρξη ή την προώθηση διαπραγµατεύσεων ως 

προς σφαιρικές και σε βάθος συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µε τους γείτονες 

εταίρους της ΕΕ οι οποίοι είναι έτοιµοι προς τούτο. Θα πρέπει να εξεταστεί ταχέως η 

πρόταση της Επιτροπής για πρόσβαση στις αγορές δηµόσιων συµβάσεων σε τρίτες 

χώρες. 

 

Ολοκλήρωση της ΟΝΕ 

 

3. Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, υπό το πρίσµα των βασικών προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει, χρειάζεται ενίσχυση προκειµένου να εξασφαλίσει καλές οικονοµικές και 

κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, καθώς και σταθερότητα και διαρκή ευηµερία.  

 

4. Μετά την υποβολή της ενδιάµεσης έκθεσης από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 

σε στενή συνεργασία µε τους προέδρους της Επιτροπής, της Ευρωοµάδας και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), θα συνεχισθούν άτυπες διαβουλεύσεις µε τα κράτη 

µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα διάφορα θέµατα που θα πρέπει να 

διερευνηθούν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει σε ένα συγκεκριµένο και χρονικά 

καθορισµένο οδικό χάρτη που θα πρέπει να παρουσιασθεί κατά τη σύνοδό του τον ∆εκέµβριο 

του 2012, προκειµένου να µπορέσει να πραγµατοποιήσει πρόοδο ως προς όλα τα κύρια 

συστατικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να είναι θεµελιωµένη µια ουσιαστική ΟΝΕ. 
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5. Η διαδικασία προς µια βαθύτερη οικονοµική και νοµισµατική ένωση θα πρέπει να βασίζεται 

στο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ και να χαρακτηρίζεται από ανοικτή και διαφανή 

στάση έναντι των κρατών µελών τα οποία δεν χρησιµοποιούν το ενιαίο νόµισµα, καθώς και 

από σεβασµό της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς. Η τελική έκθεση και ο οδικός χάρτης 

πρέπει να περιλαµβάνουν συγκεκριµένες προτάσεις για τους τρόπους επίτευξης αυτού του 

στόχου. 

 

Ενοποιηµένο χρηµατοπιστωτικό πλαίσιο 

 

6. Πρέπει να προχωρήσουµε προς ένα ενοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο, ανοικτό κατά 

το δυνατόν σε όλα τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους νοµοθέτες να συνεχίσουν κατά προτεραιότητα τις εργασίες 

ως προς τις νοµοθετικές προτάσεις για τον ενιαίο εποπτικό µηχανισµό (ΕΕΜ), µε στόχο να 

συµφωνηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Η επεξεργασία της 

επιχειρησιακής εφαρµογής θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2013. Ζωτική σηµασία έχει εν 

προκειµένω ο απόλυτος σεβασµός της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς. 

 

7. Επιβάλλεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ της νοµισµατικής πολιτικής και των εποπτικών 

καθηκόντων της ΕΚΤ, καθώς και ισότιµη µεταχείριση και εκπροσώπηση των κρατών µελών 

που συµµετέχουν στον ΕΕΜ, είτε ανήκουν στη ζώνη του ευρώ είτε όχι. Η λογοδοσία 

εξασφαλίζεται στο επίπεδο στο οποίο λαµβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις. Ο ΕΕΜ 

θα βασίζεται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα τραπεζικής εποπτείας και η ΕΚΤ θα έχει τη 

δυνατότητα, κατά διαφοροποιηµένο τρόπο, να διενεργεί άµεση εποπτεία. Θα έχει επίσης τη 

δυνατότητα να ασκεί τις ουσιαστικές εξουσίες που της ανατίθενται δυνάµει της οικείας 

νοµοθεσίας µόλις αυτή τίθεται σε ισχύ. Επιπλέον, έχει ύψιστη σηµασία η θέσπιση ενιαίου 

εγχειριδίου κανόνων στο οποίο θα βασίζεται η κεντρική εποπτεία. 
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8. Είναι σηµαντική η εξασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων 

στον ΕΕΜ κρατών µελών και των υπολοίπων, µε απόλυτο σεβασµό της ακεραιότητας της 

ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Απαιτείται αποδεκτή και ισορροπηµένη λύση 

όσον αφορά αλλαγές στις διαδικασίες ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων δυνάµει του 

κανονισµού για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), λαµβάνοντας υπόψη πιθανές 

εξελίξεις στη συµµετοχή στον ΕΕΜ, η οποία λύση να διασφαλίζει αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων χωρίς διακρίσεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς. Με αυτή τη βάση η ΕΑΤ θα 

πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες εξουσίες και αρµοδιότητές της. 

 

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχεία έγκριση των διατάξεων που αφορούν την 

εναρµόνιση των εθνικών πλαισίων εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων µε βάση τις 

νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και 

τα εθνικά συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί επίσης να 

ολοκληρωθεί ταχέως το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, συµπεριλαµβανοµένης συµφωνίας επί 

των προτάσεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών (κανονισµός και οδηγία IV 

περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR/CRD IV)) έως το τέλος του έτους. 

 

10. Σε όλα αυτά τα θέµατα, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία µεταξύ των 

χωρών καταγωγής και υποδοχής. 

 

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη σύσταση 

ενιαίου µηχανισµού εξυγίανσης για τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στον ΕΕΜ όταν 

εγκριθούν οι προτάσεις οδηγιών για την ανάκαµψη και την εξυγίανση και για την εγγύηση 

των καταθέσεων. 

 

12. Η Ευρωοµάδα θα διαµορφώσει τα ακριβή επιχειρησιακά κριτήρια που θα ισχύουν για τις 

άµεσες ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας 

(ΕΜΣ), µε απόλυτο σεβασµό της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ 

της 29ης Ιουνίου 2012. Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί τέρµα στο φαύλο κύκλο µεταξύ 

τραπεζών και κρατικού χρέους. Όταν θεσπιστεί αποτελεσµατικός ενιαίος εποπτικός 

µηχανισµός, µε τη συµµετοχή της ΕΚΤ, για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, ο ΕΕΜ θα 

µπορούσε, µετά από τη λήψη κανονικής απόφασης, να έχει τη δυνατότητα άµεσης 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 
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Ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής και 

δηµοκρατική νοµιµότητα και λογοδοσία 

 

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους νοµοθέτες να καταλήξουν σε συµφωνία µε σκοπό την 

έγκριση της «δίπτυχης δέσµης» το αργότερο έως το τέλος του 2012. Πρόκειται για βασικό 

νοµοθέτηµα αναγκαίο για την ενίσχυση της νέας οικονοµικής διακυβέρνησης εντός της ΕΕ, 

µαζί µε το ενισχυµένο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), τη Συνθήκη για τη 

Σταθερότητα, το Συντονισµό και τη ∆ιακυβέρνηση (ΣΣΣ∆) και τη δέσµη έξι µέτρων. 

Καλεί τις εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να εφαρµόσουν πλήρως τα 

νοµοθετήµατα αυτά σύµφωνα µε τους ρόλους τους δυνάµει των Συνθηκών ΕΕ. Όσον αφορά 

τις συνεχιζόµενες κανονιστικές εργασίες στον τραπεζικό τοµέα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο σηµειώνει τις προτάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου ως προς 

τη διάρθρωση του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ, οι οποίες εξετάζονται αυτή τη στιγµή από την 

Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένου του πιθανού τους αντίκτυπου στο στόχο της θέσπισης 

σταθερού και αποτελεσµατικού τραπεζικού συστήµατος. 

 

14. Ένα ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο αποτελεί µέρος µιας οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διερευνηθούν περαιτέρω µηχανισµοί, συµπεριλαµβανοµένης 

κατάλληλης δηµοσιονοµικής ικανότητας, για τη ζώνη του ευρώ. Η διαδικασία διερεύνησης 

θα είναι ανεξάρτητη από την προετοιµασία του επόµενου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 

Πλαισίου. 

 

15. Η οµαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί ισχυρότερη και βιώσιµη οικονοµική αύξηση, 

απασχόληση και κοινωνική συνοχή καθώς και ενίσχυση του συντονισµού, της σύγκλισης και 

της επιβολής της οικονοµικής πολιτικής. Εν προκειµένω, θα διερευνηθεί η ιδέα να συνάπτουν 

τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ατοµικές συµβατικές ρυθµίσεις µε τα θεσµικά όργανα της 

ΕΕ ως προς τις µεταρρυθµίσεις τις οποίες δεσµεύονται να αναλάβουν και να υλοποιήσουν. 

Οι ρυθµίσεις αυτές θα µπορούσαν να συνδέονται µε τις µεταρρυθµίσεις που προσδιορίζονται 

στις ανά χώρα συστάσεις που εκδίδει το Συµβούλιο και να βασίζονται σε διαδικασίες της ΕΕ. 
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16. Η διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, µε βάση τη 

ΣΣΣ∆ και λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της 

26ης Οκτωβρίου 2011. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για 

να διασφαλισθεί ότι όλες οι σχεδιαζόµενες µείζονες µεταρρυθµίσεις πολιτικής θα 

συζητούνται εκ των προτέρων και θα συντονίζονται, κατά περίπτωση, εντός του πλαισίου της 

οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΣΣΣ∆. Οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ θα θεσπίσουν κανονισµό διαδικασίας για τις 

συνεδριάσεις τους. 

 

17. Απαιτούνται ισχυροί µηχανισµοί δηµοκρατικής νοµιµότητας και λογοδοσίας. Μια από τις 

κατευθυντήριες αρχές εν προκειµένω είναι ότι ο δηµοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία 

πρέπει να εξασφαλίζονται στο επίπεδο στο οποίο λαµβάνονται και υλοποιούνται οι 

αποφάσεις. Με αυτό το πνεύµα, θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι για να εξασφαλίζεται 

η διεξαγωγή συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, τόσο στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά κοινοβούλια. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

σηµειώνει την πρόθεση των κρατών µελών που έχουν προσχωρήσει στη ΣΣΣ∆ να βελτιώσουν 

το βαθµό συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, µε βάση το άρθρο 13 της ΣΣΣ∆ και το Πρωτόκολλο 1 της ΣΛΕΕ. 

 

ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διεξήγαγε ανταλλαγή απόψεων ως προς τις σχέσεις της ΕΕ µε τους 

στρατηγικούς της εταίρους. Ζήτησε την πλήρη εφαρµογή των εσωτερικών διακανονισµών 

που συµφωνήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2010 για τη βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων της 

ΕΕ. 
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IΙΙ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τον αποτροπιασµό του για την επιδείνωση της 

κατάστασης στη Συρία. Εγκρίνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου και 

τα πρόσθετα περιοριστικά µέτρα κατά του συριακού καθεστώτος και των οπαδών του. 

Στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του κ. Lakhdar Brahimi για την πολιτική διευθέτηση της 

συριακής κρίσης. Όλοι οι βασικοί παράγοντες, κυρίως όσοι είναι στην περιοχή και όλα τα 

µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Κοινού Απεσταλµένου. Η ΕΕ έχει αναλάβει τη 

δέσµευση να συνεργασθεί στενά και εφ' όλης της ύλης µε τους διεθνείς εταίρους ώστε να 

παρασχεθεί ταχεία υποστήριξη στη Συρία αφού λάβει χώρα η µετάβαση. Η ΕΕ αναλαµβάνει 

επίσης τη δέσµευση να ενισχύσει τη στήριξή της προς την ανάπτυξη της ικανότητας της 

κοινωνίας των πολιτών να συµµετέχει στη Συρία του µέλλοντος. Όλες οι οµάδες 

αντιφρονούντων θα πρέπει να συµφωνήσουν ως προς ένα σύνολο κοινών αρχών βάσει των 

οποίων θα επιτευχθεί µια χωρίς αποκλεισµούς, εύτακτη και ειρηνική µετάβαση. 

 

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει έντονα το βοµβαρδισµό τουρκικών εδαφών από τις 

συριακές αρχές και απευθύνει γενική έκκληση για την αποφυγή της κλιµάκωσης καθώς και 

έκκληση προς τις συριακές αρχές για πλήρη σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας και της 

εθνικής κυριαρχίας όλων των γειτονικών χωρών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει 

ανθρωπιστική βοήθεια και καλεί όλους τους χορηγούς να αυξήσουν τις συνεισφορές τους 

στις τελευταίες εκκλήσεις του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει όλα τα µέρη να 

σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (συµπεριλαµβανοµένης της ασυλίας όλων των 

ιατρικών εγκαταστάσεων, του ιατρικού προσωπικού και των οχηµάτων). Όλα τα µέρη θα 

πρέπει να τερµατίσουν κάθε µορφή βίας, να λάβουν ειδικά µέτρα για την προστασία όλων 

των ευάλωτων οµάδων, να επιτρέψουν πλήρη και ασφαλή πρόσβαση για την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα τµήµατα της χώρας. Οι υπεύθυνοι παραβάσεων του 

διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να λογοδοτήσουν. 
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20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τις σοβαρές και εντεινόµενες ανησυχίες του για το 

πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν και υποστηρίζει την πρόσφατη απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ∆ΟΑΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι το Ιράν ενεργεί 

παραβιάζοντας κατάφωρα τις διεθνείς του υποχρεώσεις και αρνείται να συνεργασθεί πλήρως 

µε τον ∆ΟΑΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει συνεπώς τα συµπεράσµατα και τα 

πρόσθετα περιοριστικά µέτρα του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου, µε στόχο να αναληφθεί 

σοβαρή και ουσιαστική δέσµευση από το ιρανικό καθεστώς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του όσον αφορά τη διττή προσέγγιση και στηρίζει πλήρως τις 

προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου, εξ ονόµατος της οµάδας 3+3, προκειµένου να 

συµµετάσχει το Ιράν σε ουσιαστικές και εποικοδοµητικές συζητήσεις. Το ιρανικό καθεστώς 

είναι σε θέση να ενεργήσει υπεύθυνα ώστε να δοθεί τέλος στις κυρώσεις, αλλά, όσο συνεχίζει 

να µην δρα µε τον απαιτούµενο τρόπο, η ΕΕ είναι αποφασισµένη να αυξάνει, σε στενή 

συνεργασία µε τους διεθνείς εταίρους, την πίεση προς το Ιράν στο πλαίσιο της διττής 

προσέγγισης. 

 

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 

και εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συνεχιζόµενη πολιτική κρίση, κρίση 

ασφαλείας και ανθρωπιστική κρίση στο Μάλι. Η κατάσταση αυτή απειλεί άµεσα την περιοχή 

του Σαχέλ καθώς και τη ∆υτική και Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη. Η ΕΕ είναι 

αποφασισµένη να παράσχει συνολική στήριξη στο Μάλι, σε στενή συνεργασία µε διεθνείς 

και περιφερειακούς εταίρους. Συγκεκριµένα η ΕΕ θα στηρίξει το Μάλι στις προσπάθειές του 

για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την επανεγκαθίδρυση πλήρως κυρίαρχης 

δηµοκρατικής κυβέρνησης µε εξουσία στο σύνολο του εδάφους της χώρας. Η ΕΕ θα 

επαναλάβει σταδιακά την αναπτυξιακή συνεργασία µόλις εγκριθεί αξιόπιστος και 

συναινετικός οδικός χάρτης για την αποκατάσταση της συνταγµατικής τάξης. Εν τω µεταξύ 

η ΕΕ θα αναβαθµίσει την ανθρωπιστική ανταπόκρισή της. Επιπλέον η ΕΕ θα εξετάσει την 

ενδεχόµενη στήριξη της προβλεπόµενης διεθνούς στρατιωτικής δύναµης σύµφωνα µε την 

απόφαση 2071 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα επισπεύσει το σχεδιασµό µιας 

πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης ΚΠΑΑ ώστε να διευκολυνθούν η αναδιοργάνωση και 

η εκπαίδευση των αµυντικών δυνάµεων του Μάλι. Η ΕΕ θα διατηρήσει τη δυνατότητα 

θέσπισης στοχευµένων περιοριστικών µέτρων κατά των µελών των ένοπλων οµάδων στο 

βόρειο Μάλι και όσων εµποδίζουν την επάνοδο στη συνταγµατική τάξη. 

* 

*            * 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευχαρίστησή του για την απονοµή του βραβείου Νόµπελ 

Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βραβείο αποτελεί τιµή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και 

όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης και τα θεσµικά της όργανα. Η Επιτροπή του Νόµπελ υπενθυµίζει ορθά 

ότι «η Ένωση και οι πρόδροµοί της συµβάλλουν εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες στην προώθηση της 

ειρήνης και της συµφιλίωσης, της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ευρώπη». 

Σε µια περίοδο αβεβαιότητας, αυτός ο φόρος τιµής σε επιτεύγµατα του παρελθόντος αποτελεί µια 

ένθερµη έκκληση να διαφυλαχθεί και να ισχυροποιηθεί η Ευρώπη για την επόµενη γενιά. 

Γνωρίζοντας ότι η προαγωγή αυτής της κοινότητας ειρηνικών συµφερόντων απαιτεί συνεχή µέριµνα 

και ακλόνητη θέληση, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θεωρούν προσωπική τους ευθύνη να 

εξασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα παραµείνει µια ήπειρος προόδου και ευηµερίας. 

 

 

_______________ 


