
 

EUCO 169/13    

    EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2013 
(OR. en) 

  

EUCO 169/13 

  

CO EUR 13 
CO1CL 7 

 
∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αποστολέας: Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου 

Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες 

Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

24/25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

∆ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

(24/25 Οκτωβρίου 2013). 

 

  

 

____________________ 

 



Συµπεράσµατα - 24/25 Οκτωβρίου 2013 

 

 

EUCO 169/13   1 

   EL 

 

Τα σηµάδια οικονοµικής ανάκαµψης είναι ορατά αλλά η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της 

για αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ενίσχυση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και τόνωση της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικεντρώθηκε σήµερα στην ψηφιακή 

οικονοµία, την καινοτοµία και τις υπηρεσίες. Οι τοµείς αυτοί παρέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες 

ανάπτυξης και απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν µε ταχείς ρυθµούς. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο παρείχε συγκεκριµένη καθοδήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάµενων 

δυνατοτήτων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε επίσης διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 

πολιτικής. Προέβη σε απολογισµό της εφαρµογής των πρωτοβουλιών που δροµολογήθηκαν τον 

Ιούνιο για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων και τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας, ιδίως 

των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, και συµφώνησε πρόσθετα µέτρα. Έδωσε επίσης νέα ώθηση 

στη βελτίωση της νοµοθεσίας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε διεξοδική συζήτηση για την ολοκλήρωση της Οικονοµικής 

και Νοµισµατικής Ένωσης. Επικεντρώθηκε ιδίως στην ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών 

πολιτικών, στην ενδυνάµωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

και στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Όπως αποφασίσθηκε τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο θα επανέλθει σε όλα αυτά τα ζητήµατα τον ∆εκέµβριο, προκειµένου να λάβει αποφάσεις. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ασχολήθηκε µε την προσεχή σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης, που θα πραγµατοποιηθεί στο Βίλνιους στις 28 και 29 Νοεµβρίου 2013. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη 

Μεσόγειο, όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, και αποφάσισε να εντείνει τη δράση της 

Ένωσης ώστε να µην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγωδίες. 

 

 

I. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Η ισχυρή ψηφιακή οικονοµία έχει ζωτική σηµασία για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ευρωπαϊκή βιοµηχανία να λάβει νέα ώθηση 

στον τοµέα των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί 

επειγόντως ολοκληρωµένη ενιαία αγορά στον ψηφιακό τοµέα και τον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η Ευρώπη, στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη, πρέπει να προωθήσει σε όλους τους κλάδους 

της οικονοµίας την ψηφιακή καινοτοµία που βασίζεται στα δεδοµένα. Θα πρέπει να 

εξετασθεί ιδιαίτερα η στήριξη της µείωσης του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των κρατών 

µελών. 
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 Επένδυση στην ψηφιακή οικονοµία 

 

2. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό της ψηφιακής οικονοµίας, να προαχθεί η 

παραγωγικότητα και να δηµιουργηθούν νέες οικονοµικές δραστηριότητες και θέσεις 

ειδικευµένης απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο. Θα πρέπει να προωθηθούν νέες επενδύσεις, προκειµένου να επιταχυνθεί η 

διαµόρφωση υποδοµών για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικής ταχύτητας που 

περιλαµβάνονται στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, καθώς και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών, όπως η τέταρτη γενιά (4G), παράλληλα µε τήρηση της τεχνολογικής 

ουδετερότητας. Θα πρέπει να εγκριθούν ταχέως νοµοθετικά µέτρα για τη µείωση του κόστους 

εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων. 

 

3. ∆ιάφορες στρατηγικές τεχνολογίες, όπως η υπολογιστική µεγάλων συνόλων δεδοµένων και η 

υπολογιστική νέφους, αποτελούν σηµαντικούς µοχλούς της παραγωγικότητας και της 

βελτίωσης των υπηρεσιών. Η υπολογιστική νέφους αναµένεται να βελτιώσει την πρόσβαση 

στα δεδοµένα και να απλουστεύσει την ανταλλαγή τους. Η υπολογιστική µεγάλων συνόλων 

δεδοµένων στοχεύει στην επεξεργασία, συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση µεγάλων όγκων 

δεδοµένων. Η δράση της ΕΕ θα πρέπει να δηµιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για 

µια ενιαία αγορά στον τοµέα της υπολογιστικής µεγάλων συνόλων δεδοµένων και της 

υπολογιστικής νέφους, ιδίως µε την προώθηση υψηλών προτύπων για ασφαλείς, ποιοτικές 

και αξιόπιστες υπηρεσίες νέφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη, µε τη στήριξη 

της «Ευρωπαϊκής Σύµπραξης για το Υπολογιστικό Νέφος», θα πρέπει να συνεχίσουν να 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θέσουν την Ευρώπη στην πρώτη γραµµή 

όσον αφορά την υιοθέτηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ζητεί την εγκαθίδρυση ισχυρού δικτύου εθνικών ψηφιακών συντονιστών, το οποίο θα 

µπορούσε να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπολογιστικής νέφους, της 

υπολογιστικής µεγάλων συνόλων δεδοµένων και της υπολογιστικής ανοικτών δεδοµένων. 



Συµπεράσµατα - 24/25 Οκτωβρίου 2013 

 

 

EUCO 169/13   3 

   EL 

4. Σηµαντικές για την ψηφιακή οικονοµία είναι επίσης οι συνεχιζόµενες εργασίες για την 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, του επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασµού, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της µεταφοράς των κερδών. Τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να συντονίσουν περαιτέρω τις θέσεις τους, ανάλογα µε τις ανάγκες, 

ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τα κράτη µέλη και την ΕΕ στο πλαίσιο του 

σχεδίου του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη µεταφορά κερδών 

(BEPS). Η Επιτροπή, κατά τις εν εξελίξει εργασίες της για την επανεξέταση του ΦΠΑ, θα 

ασχοληθεί και µε θέµατα που αφορούν ειδικά την ψηφιακή οικονοµία, όπως οι 

διαφοροποιηµένοι φορολογικοί συντελεστές για τα ψηφιακά και τα υλικά προϊόντα. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 

συγκροτήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων µε αντικείµενο τη φορολόγηση στην ψηφιακή 

οικονοµία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

φορολογία κατά τη σύνοδο του ∆εκεµβρίου του 2013. 

 

Προώθηση ψηφιακής ενιαίας αγοράς φιλικής προς τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις 

 

5. Η αντιµετώπιση του κατακερµατισµού, η προώθηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και η 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων µέσω βελτιωµένου, προβλέψιµου και σταθερού νοµικού 

πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ έχουν ζωτική σηµασία, παράλληλα µε τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και την παροχή ορισµένου βαθµού ευελιξίας στα 

κράτη µέλη για τη λήψη πρόσθετων µέτρων προστασίας των καταναλωτών. Εν προκειµένω, 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την υποβολή της δέσµης «Συνδεδεµένη 

ήπειρος» από την Επιτροπή και παροτρύνει τον νοµοθέτη να εξετάσει εντατικά τη δέσµη 

αυτή µε στόχο την έγκαιρη έγκρισή της. Υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί ο 

συντονισµός του χρονοδιαγράµµατος και των όρων εκχώρησης συχνοτήτων, µε ταυτόχρονο 

σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων στο συγκεκριµένο πεδίο. 

 

6. Η δέσµευση για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το 2015 πρέπει να 

εκπληρωθεί: ο σηµερινός κατακερµατισµός της αγοράς εµποδίζει την πλήρη αξιοποίηση του 

δυναµικού της ψηφιακής οικονοµίας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται συνολική προσέγγιση 

που θα προωθεί την καινοτοµία και τον ανταγωνισµό στις ψηφιακές υπηρεσίες. 
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7. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των εργασιών σχετικά µε 

τις εκκρεµείς νοµοθετικές προτάσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν την ηλεκτρονική 

ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης, την ηλεκτρονική τιµολόγηση και τις υπηρεσίες 

πληρωµών, ώστε να µπορέσουν να εγκριθούν έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 

περιόδου. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν τα σηµεία συµφόρησης που εξακολουθούν να 

εµποδίζουν την πρόσβαση του κάθε πολίτη στην «ψηφιακή ζωή» του από διαφορετικές 

πλατφόρµες λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας ή φορητότητας του περιεχοµένου και 

των δεδοµένων, καθώς έτσι παρακωλύονται η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και ο 

ανταγωνισµός. Πρέπει συνεπώς να τεθεί σε εφαρµογή ένα ανοικτό και αµερόληπτο πλαίσιο 

ώστε να εξασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα και η φορητότητα, χωρίς να εµποδίζεται η 

ανάπτυξη του ταχέως εξελισσόµενου ψηφιακού περιβάλλοντος και χωρίς να προκαλείται 

περιττή διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και 

περιεχοµένου στο σύνολο της ενιαίας αγοράς απαιτεί την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος 

δικαιωµάτων του δηµιουργού για την ψηφιακή εποχή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα 

ολοκληρώσει την άνοιξη του 2014 την εν εξελίξει επανεξέταση του ενωσιακού πλαισίου για 

τα δικαιώµατα του δηµιουργού. Είναι σηµαντικό να εκσυγχρονιστεί το ευρωπαϊκό καθεστώς 

δικαιωµάτων του δηµιουργού και να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών, παράλληλα µε 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 

συνεκτίµηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. 

 

8. Είναι σηµαντικό να τονωθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ψηφιακή 

οικονοµία. Η έγκαιρη θέσπιση ενός ισχυρού γενικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των 

δεδοµένων και της οδηγίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σηµασίας για 

την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το 2015. 

 

9. Ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων διοικήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί µέσω της ταχείας 

εφαρµογής υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία, η 

ηλεκτρονική τιµολόγηση και οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε 

περισσότερες και καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και σε εξοικονόµηση δαπανών στον δηµόσιο τοµέα. Τα ανοικτά 

δεδοµένα αποτελούν έναν αναξιοποίητο πόρο µε τεράστιο δυναµικό για την οικοδόµηση 

ισχυρότερων και πιο διασυνδεδεµένων κοινωνιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

ανάγκες των πολιτών και θα επιτρέπουν την άνθηση της καινοτοµίας και της ευηµερίας. Θα 

πρέπει να προωθηθούν ενεργά η διαλειτουργικότητα και η επαναχρησιµοποίηση των 

πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. Η ενωσιακή νοµοθεσία θα πρέπει να σχεδιάζεται κατά 

τρόπο ώστε να διευκολύνει την ψηφιακή διάδραση των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις 

δηµόσιες αρχές. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εφαρµογή της αρχής 

σύµφωνα µε την οποία οι πληροφορίες υποβάλλονται από τους πολίτες µία µόνο φορά, µε 

πλήρη τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδοµένων.  
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 Βελτίωση των δεξιοτήτων 

 

10. Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες ψηφιακές δεξιότητες. Πολλοί ευρωπαίοι 

πολίτες και επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν προς το παρόν επαρκώς την τεχνολογία των 

πληροφοριών, µε αποτέλεσµα διαρκώς µεγαλύτερη δυσχέρεια στην κάλυψη ψηφιακών 

θέσεων απασχόλησης. Το 2011 υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 300 000 κενές θέσεις 

εργασίας στον τοµέα των ΤΠΕ· εάν δεν αναχαιτισθεί η τάση αυτή, οι κενές θέσεις εργασίας 

ενδέχεται να φτάσουν τις 900 000 έως το 2015. Αυτή η αναντιστοιχία δεξιοτήτων είναι εις 

βάρος των στόχων της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής µας. 

 

11. Θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση της κατάστασης:  

 

α) µέρος των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων (2014-2020) θα πρέπει 

να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση στις ΤΠΕ, τη στήριξη της επιµόρφωσης και την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στις ΤΠΕ, µεταξύ άλλων µέσω ψηφιακών 

εργαλείων και περιεχοµένου, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων· 

 

β) θα πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθµός ένταξης των ψηφιακών δεξιοτήτων 

στην εκπαίδευση, από τα πρώτα στάδια της σχολικής ζωής έως την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διά βίου µάθηση· 

 

γ) θα πρέπει να ενισχυθεί ο µεγάλος συνασπισµός για τις ψηφιακές θέσεις απασχόλησης, 

ώστε να αντιµετωπισθεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, µε τη στήριξη στοχοθετηµένων 

συστηµάτων κινητικότητας του εργατικού δυναµικού και τη χρήση της ταξινόµησης 

ευρωπαϊκών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελµάτων (ESCO) που 

διαµορφώθηκε πρόσφατα· 

 

δ) η Επιτροπή θα εντείνει περαιτέρω τις εργασίες µε βάση το πανόραµα δεξιοτήτων της 

ΕΕ για τις ψηφιακές θέσεις απασχόλησης, ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος σχετικά µε 

τα πανευρωπαϊκά πλαίσια ικανοτήτων για τις ψηφιακές δεξιότητες. 
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12. Και στους τρεις τοµείς —επενδύσεις, ψηφιακή ενιαία αγορά και βελτίωση των δεξιοτήτων— 

απαιτείται ισχυρή δέσµευση για να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ενίσχυση της ανάπτυξης, της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο 

και την Επιτροπή να προωθήσουν το θεµατολόγιο αυτό και θα επανέλθει στο θέµα κατά τη 

διάρκεια του 2014. 

 

 Καινοτοµία 

 

13. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία προάγουν την παραγωγικότητα και την 

ανάπτυξη και έχουν καίρια σηµασία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Τα κράτη µέλη που 

εξακολουθούν να επενδύουν στην έρευνα και την καινοτοµία αντεπεξέρχονται καλύτερα 

στην τρέχουσα κρίση από εκείνα που δεν έχουν πράξει το ίδιο. 

 

14. Τον Φεβρουάριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε µια στρατηγική και 

ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτοµίας και την πλήρη αξιοποίηση του 

πνευµατικού κεφαλαίου της Ευρώπης και όρισε συγκεκριµένες ενέργειες για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. ∆ύο χρόνια αργότερα, έχουν δροµολογηθεί πολλές από τις ενέργειες 

αυτές. Αναπτύσσεται κοινός προγραµµατισµός στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», διενεργείται ετήσια παρακολούθηση 

της προόδου όσον αφορά την καινοτοµία. Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Έρευνας και 

Καινοτοµίας από την Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Αρκετά επίσης 

προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας βρίσκονται στη φάση 

της οριστικοποίησης. Όπως είχε ζητηθεί, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα ενιαίο δείκτη 

µέτρησης των επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, ο οποίος αναµένεται να συµβάλει στη 

βελτίωση της παρακολούθησης. 

 

15. Το πνευµατικό και επιστηµονικό δυναµικό της Ένωσης δεν εκφράζεται πάντοτε σε νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες που µπορούν να πωληθούν στις αγορές. Οι βασικοί λόγοι για αυτή 

την έλλειψη εµπορικής αξιοποίησης είναι: οι δυσχέρειες πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, οι 

φραγµοί στην αγορά και η υπερβολική γραφειοκρατία. Η δηµιουργία οµάδων µεταξύ 

ερευνητικών ιδρυµάτων και φορέων της βιοµηχανίας («συνεργατικών σχηµατισµών») µπορεί 

να προλειάνει το έδαφος για γόνιµη διάδραση µεταξύ τους και για ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

υπηρεσιών και κλάδων. 
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16. Η Ευρώπη χρειάζεται καλύτερα συντονισµένη χρήση εργαλείων όπως είναι οι επιδοτήσεις, οι 

προεµπορικές δηµόσιες συµβάσεις και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση από την έρευνα και την καινοτοµία έως την εµπορία. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ρόλο του δηµόσιου τοµέα στην προώθηση συστηµικών 

καινοτοµιών, ιδίως στους τοµείς των καθαρών τεχνολογιών και της βιοτεχνολογίας. Η 

εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτοµίας» του 2010 παρέχει σειρά πολύτιµων µέσων 

τα οποία, σε συνδυασµό µε προγράµµατα χρηµατοδότησης όπως το COSME 

(«Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ») και ο «Ορίζοντας 2020», 

περιλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου, µπορούν 

να στηρίξουν την καινοτοµία και την απήχησή της στην αγορά. Οι προτάσεις για κοινές 

τεχνολογικές καινοτοµίες στους τοµείς των φαρµάκων, των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, 

της αεροναυπηγικής, της βιοοικονοµίας και της ηλεκτρονικής θα πρέπει να εγκριθούν όσο το 

δυνατόν συντοµότερα. Θα πρέπει επίσης να συνεχισθούν οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο. 

 

17. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας έως το τέλος του 2014, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις των 

εθνικών συστηµάτων και να ενισχυθεί η παρακολούθηση της προόδου µε βάση αξιόπιστα 

δεδοµένα που θα παρέχουν τα κράτη µέλη. Στην έκθεση προόδου που υποβλήθηκε από την 

Επιτροπή εντοπίζονται ορισµένοι τοµείς όπου πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 

προσπάθειες. Συγκεκριµένα, πρέπει να βελτιώσουµε την κινητικότητα και τις προοπτικές 

σταδιοδροµίας των ερευνητών µέσω κατάλληλων λύσεων όσον αφορά τη συνταξιοδότηση, 

µέσω της διακρατικής πρόσβασης στις ερευνητικές υποδοµές και της ελεύθερης πρόσβασης 

στα αποτελέσµατα ερευνών που διενεργούνται µε δηµόσια χρηµατοδότηση, καθώς και µέσω 

της µεταφοράς γνώσεων στο πλαίσιο στρατηγικών καινοτοµίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

 

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις 

προσπάθειές τους στον τοµέα της καινοτοµίας και της έρευνας. Θα προβεί σε επισκόπηση της 

σχετικής προόδου κατά τη σύνοδο του Φεβρουαρίου του 2014. 
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 Υπηρεσίες και εµπόριο 

 

19. Οι υπηρεσίες αποτελούν ουσιώδες τµήµα της ενιαίας αγοράς. Για να αποκοµίσουν τα κράτη 

µέλη όλα τα σχετικά οικονοµικά οφέλη, πρέπει να βελτιώσουν κατεπειγόντως την εφαρµογή 

της οδηγίας για τις υπηρεσίες και να επιταχύνουν, µε τον τρόπο αυτό, το άνοιγµα των αγορών 

υπηρεσιών. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σχετικές ευκαιρίες και να αρθεί κάθε 

αδικαιολόγητος ή δυσανάλογος φραγµός, προκειµένου να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι 

ανταγωνισµού στην αγορά των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την εκπόνηση 

ετήσιων εκθέσεων προόδου από την Επιτροπή και το Συµβούλιο µε αντικείµενο τις εθνικές 

µεταρρυθµίσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες, µεταξύ άλλων και σε συγκεκριµένους τοµείς, και 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις έως τον Μάρτιο του 2014. 

 

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την αξιολόγηση της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες από οµοτίµους, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή. Συµφωνεί ότι όλα τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να εξασφαλίσουν συστηµατικές, πλήρεις και αξιόπιστες εκτιµήσεις της 

αναλογικότητας των ρυθµιστικών τους απαιτήσεων. Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να εξαλείψουν τυχόν δυσανάλογους φραγµούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 

Επιτροπή να παράσχει επιπλέον καθοδήγηση στα κράτη µέλη όσον αφορά την έννοια της 

αναλογικότητας και καλεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τις βέλτιστες 

πρακτικές.  

 

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της αµοιβαίας αξιολόγησης των νοµοθετικά 

κατοχυρωµένων επαγγελµάτων που έχει δροµολογήσει η Επιτροπή και ζητεί να σηµειωθεί 

ταχεία πρόοδος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εντοπισθούν οι εναποµένοντες φραγµοί για 

την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα στα κράτη µέλη, να αξιολογηθεί το σωρευτικό 

αποτέλεσµα όλων των περιορισµών που επιβάλλονται στο ίδιο επάγγελµα και να προταθεί 

κατάλληλη δράση. 

 

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σηµασία του εµπορίου ως κινητήριας δύναµης 

ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που 

ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2013. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική 

συµφωνία όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της συνολικής οικονοµικής και εµπορικής 

συµφωνίας µε τον Καναδά και προσβλέπει στην ταχεία εξέτασή της από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η εν λόγω συµφωνία θα παράσχει σηµαντικές νέες ευκαιρίες 

σε επιχειρήσεις στην ΕΕ και τον Καναδά και θα δώσει ισχυρή ώθηση στη σύσφιξη των 

διατλαντικών εµπορικών σχέσεων. 
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II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 Καταπολέµηση της ανεργίας των νέων  

 

23. Η καταπολέµηση της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της 

στρατηγικής της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της 

απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τον Ιανουάριο του 2014, 

ώστε να καταστεί δυνατό να διενεργηθούν οι πρώτες εκταµιεύσεις προς τους δικαιούχους. 

Καλεί τα κράτη µέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς τον σκοπό αυτό. 

 

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν ταχέως το πρόγραµµα 

«Εγγύηση για τη Νεολαία» και τη δήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 

Συµµαχία για Θέσεις Μαθητείας. Επισηµαίνει ότι τα κράτη µέλη που επωφελούνται από την 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων πρέπει να εγκρίνουν σχέδια για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων, µεταξύ άλλων µέσω της υλοποίησης του προγράµµατος 

«Εγγύηση για τη Νεολαία», πριν από το τέλος του 2013, ώστε να µπορέσουν να αντλήσουν 

ταχέως οφέλη από την πρωτοβουλία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

χαιρετίζει την επικείµενη ∆ιάσκεψη του Παρισιού. 

 

 Χρηµατοδότηση της οικονοµίας 

 

25. Θα πρέπει να συνεχιστούν όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της κανονικής 

δανειακής ροής στην οικονοµία και τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επενδύσεων, 

ιδίως όσον αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
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26. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαπραγµατεύσεις για τον προγραµµατισµό των Ευρωπαϊκών 

∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ), ώστε να αυξηθεί σηµαντικά η παρεχόµενη 

από τα εν λόγω ταµεία συνολική στήριξη της ΕΕ προς τα µέσα χρηµατοδότησης των ΜΜΕ 

που βασίζονται στη µόχλευση κατά το διάστηµα 2014-2020 και να διπλασιαστεί τουλάχιστον 

η στήριξη σε χώρες όπου οι οικονοµικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι δυσχερείς. Τα εν 

λόγω µέσα θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να περιορίζουν τον κατακερµατισµό 

της αγοράς και να διασφαλίζουν υψηλό αποτέλεσµα µόχλευσης και ταχεία απορρόφηση από 

τις ΜΜΕ. Αυτό θα συµβάλει στην κατάλληλη συγκέντρωση των κεφαλαίων και την αύξηση 

του όγκου των νέων δανείων προς τις ΜΜΕ. 

 

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που έχουν στόχο τη 

χρηµατοδότηση της οικονοµίας και καλεί τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν δεόντως τις 

παρεχόµενες δυνατότητες. Επαναλαµβάνει το αίτηµα για διεύρυνση των κοινών 

χρηµατοδοτικών µέσων επιµερισµού του κινδύνου µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τη 

µόχλευση επενδύσεων υπέρ των ΜΜΕ από τον ιδιωτικό τοµέα και τις κεφαλαιαγορές, µε 

σκοπό την αύξηση του όγκου των νέων δανείων προς τις ΜΜΕ στο σύνολο της ΕΕ. Θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την τροποποίηση του κανονισµού περί καθορισµού 

κοινών διατάξεων ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση εγγυήσεων. Τα νέα µέσα θα πρέπει να 

επιτυγχάνουν υψηλό αποτέλεσµα µόχλευσης και να είναι ελκυστικά για επενδύσεις από τον 

ιδιωτικό τοµέα και τις κεφαλαιαγορές. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αρχίσει να εφαρµόζει τα µέσα 

αυτά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσουν αµέσως οι εργασίες περαιτέρω ανάπτυξης 

εργαλείων για το µέλλον, ιδίως όσον αφορά την τιτλοποίηση. Παρόλο που οι συνεισφορές 

στην πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται σε εθελοντική 

βάση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη να συµµετάσχουν στον µέγιστο δυνατό 

βαθµό. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα ενηµερώσουν την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σχετικά 

µε τις συνεισφορές τους έως το τέλος του έτους. Τα νέα µέσα θα πρέπει να τεθούν σε 

λειτουργία τον Ιανουάριο του 2014, ώστε να συµβάλουν στην ανάκαµψη, στην 

καταπολέµηση της ανεργίας και στη µείωση του κατακερµατισµού κατά τα πρώτα έτη 

υλοποίησης του χρηµατοδοτικού πλαισίου. 
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28. Ο ρόλος του προϋπολογισµού της Ένωσης για την παροχή ευκαιριών στις ΜΜΕ είναι 

ζωτικής σηµασίας. Υπό το πρίσµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση 

τη συµφωνία σχετικά µε τα προγράµµατα «COSME» και «Ορίζοντας 2020» και επισηµαίνει 

ότι η υλοποίησή τους αποτελεί ζήτηµα προτεραιότητας. Ενθαρρύνει επίσης τον νοµοθέτη να 

επισπεύσει τις εργασίες σχετικά µε την προτεινόµενη νοµοθεσία για τα µακροπρόθεσµα 

επενδυτικά κεφάλαια, ώστε να είναι δυνατή η θέσπισή της πριν από το τέλος της τρέχουσας 

κοινοβουλευτικής περιόδου. 

 

 Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου 

 

29. Για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 

ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, απαιτείται η θέσπιση κανονιστικών ρυθµίσεων σε 

επίπεδο Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε τον πλέον διαφανή και απλό τρόπο 

καθώς και µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα θα πρέπει πάντοτε να συνεκτιµάται 

η ανάγκη κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος και των 

εργαζοµένων. 

 

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόσφατη ανακοίνωση της 

Επιτροπής για τη βελτίωση της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), όπου 

αναγνωρίζονται οι εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία έτη για τη µείωση της 

νοµοθετικής επιβάρυνσης, ιδίως για τις ΜΜΕ, ενώ προτείνονται φιλόδοξες περαιτέρω 

ενέργειες για την ελάφρυνση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετες ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο αυτό. 

 

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον νοµοθέτη να θέσουν ταχέως σε 

εφαρµογή το πρόγραµµα REFIT, µεταξύ άλλων µέσω της απλούστευσης της ισχύουσας 

νοµοθεσίας της ΕΕ, µε την απόσυρση προτάσεων που δεν χρειάζονται πλέον και την 

κατάργηση παρωχηµένων νοµοθετηµάτων. 
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32. Προς τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη παρακολούθησης 

της επιτελούµενης προόδου µέσω συνολικού πίνακα αποτελεσµάτων, ώστε να 

παρακολουθείται η πρόοδος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να διευκολύνεται ο 

διάλογος σχετικά µε την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου. Επικροτεί τις ενέργειες 

που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη και η ΕΕ για τον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό 

εξαιρετικά επαχθών κανονιστικών ρυθµίσεων, σηµειώνοντας εν προκειµένω τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Προς τούτο, απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες, 

τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην 

έγκριση νέων µέτρων προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη συνοδό του τον Ιούνιο και θα 

επανεξετάζει το ζήτηµα σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. 

 

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 

33. Μετά τις συνόδους του τον ∆εκέµβριο του 2012 και τον Ιούνιο του 2013, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο επικέντρωσε τις συζητήσεις του στην τραπεζική και οικονοµική ένωση, αλλά θα 

επανέλθει στο σύνολο των ζητηµάτων αυτών τον ∆εκέµβριο του 2013. Η εν λόγω διαδικασία 

αξιοποιεί το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ, σεβόµενη πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς 

και εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, µεταξύ 

άλλων µε τη διασφάλιση δίκαιης ισορροπίας µεταξύ των κρατών µελών καταγωγής και των 

κρατών µελών υποδοχής.  Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και διαφανής απέναντι στα κράτη 

µέλη που δεν χρησιµοποιούν το κοινό νόµισµα. 

 

 Ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών 

 

34. Η ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης αποτελεί διαρκή διαδικασία, στο πλαίσιο της 

οποίας έχει σηµειωθεί τα τελευταία έτη σηµαντική πρόοδος. Το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο 

συνενώνει τα διάφορα στοιχεία σε µια ολοκληρωµένη διαδικασία που οδηγεί στη διατύπωση 

συστάσεων πολιτικής. 

 

35. Για την προώθηση ισχυρής και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς στη 

ζώνη του ευρώ, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών, 

ιδίως µέσω της αύξησης του βαθµού δέσµευσης, οικείωσης και υλοποίησης των οικονοµικών 

πολιτικών και µεταρρυθµίσεων στα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, µε βάση ισχυρή 

δηµοκρατική νοµιµοποίηση και λογοδοσία στο επίπεδο της λήψης και της εφαρµογής των 

αποφάσεων.  
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36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι ο στενότερος συντονισµός των οικονοµικών 

πολιτικών θα πρέπει να εστιαστεί σε τοµείς πολιτικής όπου ο θετικός αντίκτυπος στην 

ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τη λειτουργία της ΟΝΕ είναι µεγαλύτερος. 

Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί σε κοινή ανάλυση της οικονοµικής 

κατάστασης στα κράτη µέλη και στη ζώνη του ευρώ αυτή καθαυτή. Προς τον σκοπό αυτό, θα 

διεξαγάγει συζήτηση τον ∆εκέµβριο µετά τη δηµοσίευση της ετήσιας επισκόπησης της 

ανάπτυξης της Επιτροπής και της έκθεσης για τον µηχανισµό επαγρύπνησης, προκειµένου να 

επιτευχθεί συµφωνία, µε βάση τους σχετικούς δείκτες, ως προς τους βασικούς τοµείς 

συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών και µεταρρυθµίσεων. 

 Η κοινή αυτή ανάλυση θα βασιστεί σε αξιολόγηση των πολιτικών και των µέτρων 

προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των επιδόσεων των 

αγορών εργασίας και προϊόντων, της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, καθώς και 

της έρευνας και καινοτοµίας, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης εντός της ζώνης του ευρώ. 

 Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης µια πρώτη επισκόπηση της εφαρµογής των ειδικών ανά 

χώρα συστάσεων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω παρακολούθηση της 

εφαρµογής τους.  

 Οι εργασίες για την ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών θα συνεχιστούν, 

ώστε τον ∆εκέµβριο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τα κυριότερα στοιχεία των 

συµβατικών ρυθµίσεων και των συναφών µηχανισµών αλληλεγγύης. Στη διαδικασία αυτή θα 

συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, ενώ τα κράτη µέλη που δεν ανήκουν σε 

αυτήν µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόσουν παρόµοιες ρυθµίσεις. Τυχόν τέτοια µέτρα 

πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µε όλες τις πτυχές της ενιαίας αγοράς.  
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 Κοινωνική διάσταση  

 

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ ως θετικό βήµα και τονίζει εκ νέου τη 

σηµασία των εξελίξεων όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Θα πρέπει να προχωρήσει η χρήση ενός πίνακα αποτελεσµάτων 

για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα στο πλαίσιο της κοινής έκθεσης για την 

απασχόληση, καθώς και η χρήση δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών σύµφωνα µε 

τις προτάσεις της Επιτροπής, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία στις αρµόδιες επιτροπές, µε 

στόχο να ληφθεί απόφαση από το Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο, η οποία θα εγκριθεί από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε τα νέα αυτά µέσα να αρχίσουν να χρησιµοποιούνται ήδη από το 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του 2014. Αυτό το ευρύτερο φάσµα δεικτών αποσκοπεί στη βαθύτερη 

κατανόηση των κοινωνικών εξελίξεων.  

 

38. Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης και των 

κοινωνικών πολιτικών θα ενισχυθεί περαιτέρω σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες και 

µε πλήρη σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται 

περαιτέρω εργασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του 

Συµβουλίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των εν λόγω πολιτικών σύµφωνα µε 

τους κοινούς µας στόχους. 

 

39. Η ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών και η λήψη περαιτέρω µέτρων για 

την προώθηση της κοινωνικής διάστασης στη ζώνη του ευρώ είναι εθελοντικές για όσους δεν 

συµµετέχουν στο ενιαίο νόµισµα και θα συνάδουν πλήρως µε όλες τις πτυχές της ενιαίας 

αγοράς. 

 

40. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της ενίσχυσης του κοινωνικού 

διαλόγου µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων τόσο σε επίπεδο κρατών µελών όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, µε στόχο να ενισχυθεί 

η οικείωση των συµπερασµάτων και των συστάσεών του σε ολόκληρη την Ένωση. 
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 Τραπεζική Ένωση 

 

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθοδηγεί ενεργά τη διαδικασία εγκαθίδρυσης της Τραπεζικής 

Ένωσης. Εκφράζει ικανοποίηση για την τελική έγκριση από το Συµβούλιο των 

τροποποιητικών κανονισµών για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό και για την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήµα προς την κατεύθυνση της 

Τραπεζικής Ένωσης. Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει την αρχή της µη διάκρισης των κρατών 

µελών όσον αφορά την τραπεζική εποπτεία και εξυγίανση όπως όρισε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2012 και επιβεβαιώνει και πάλι τις νέες ρυθµίσεις περί 

ψηφοφορίας που συµφωνήθηκαν στον κανονισµό ΕΑΤ για τα θέµατα αυτά, οι οποίες 

αποτυπώνουν τη σωστή ισορροπία µεταξύ συµµετεχόντων και µη κρατών µελών. Το 

Συµβούλιο επιβεβαιώνει επίσης ότι συµφωνεί να εφαρµοστεί η επανεξέταση της λειτουργίας 

των ρυθµίσεων ψηφοφορίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο αριθµός των µη 

συµµετεχόντων κρατών µελών φθάσει τα τέσσερα. 

 

42. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός αποτελεί το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της 

Τραπεζικής Ένωσης. Τον Νοέµβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δροµολογήσει 

συνολική αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυµάτων των κρατών µελών που συµµετέχουν στον 

Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό σύµφωνα µε τον κανονισµό για την ανάθεση ειδικών 

καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά την αξιολόγηση αυτή θα 

πραγµατοποιηθούν προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες στο σύνολο της 

ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι οι εργασίες αυτές είναι ουσιαστικής σηµασίας για 

την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στον τραπεζικό τοµέα της ΕΕ και την αποκατάσταση της 

κανονικής δανειακής ροής προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο αναµένει πλήρη υποστήριξη και συνεργασία από τις εθνικές αρχές για τη 

διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και αυστηρής προσέγγισης, στοιχείο καίριας σηµασίας για 

την αξιοπιστία των σχετικών εργασιών. 
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43. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι, για τα κράτη µέλη που 

συµµετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, επείγει να διαµορφωθεί συντονισµένη 

ευρωπαϊκή προσέγγιση ενόψει της συνολικής αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν όλες τις 

κατάλληλες ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων εθνικών συστηµάτων προστασίας, 

εφαρµόζοντας τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα ευρωπαϊκά µέσα είναι διαθέσιµα 

σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συµφωνηµένους κανόνες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναθέτει 

στο Συµβούλιο να διαµορφώσει επειγόντως την προσέγγιση αυτή και να τη δηµοσιεύσει έως 

τα τέλη Νοεµβρίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της έγκαιρης ολοκλήρωσης της συνολικής 

αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 Καλεί επίσης την Ευρωοµάδα να ολοκληρώσει τις κατευθυντήριες γραµµές για την άµεση 

ανακεφαλαιοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ώστε, µετά τη 

θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού, να έχει τη δυνατότητα ο ΕΜΣ να προβαίνει σε 

άµεση ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. 

 

44. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης επείγει και δεν απαιτεί µόνο Ενιαίο Εποπτικό 

Μηχανισµό αλλά και Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους 

νοµοθέτες να εκδώσουν την οδηγία για την ανάκαµψη και εξυγίανση των τραπεζών και την 

οδηγία για το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων έως το τέλος του έτους. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη ευθυγράµµισης του Ενιαίου Μηχανισµού Εξυγίανσης µε την 

οδηγία για την ανάκαµψη και εξυγίανση των τραπεζών όπως εγκρίθηκε τελικά. Υπογραµµίζει 

επίσης τη δέσµευση για την επίτευξη γενικού προσανατολισµού από το Συµβούλιο σχετικά 

µε την πρόταση της Επιτροπής για τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης έως το τέλος του 

έτους, ώστε να είναι δυνατή η έγκρισή της πριν από το τέλος της τρέχουσας 

κοινοβουλευτικής περιόδου. 
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IV. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης στο Βίλνιους που θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Νοεµβρίου 2013. Τονίζει ότι η 

Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι καθοριστικής σηµασίας για την εγκαθίδρυση κοινού χώρου 

δηµοκρατίας, ευηµερίας και σταθερότητας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να υπογράψει τη 

συµφωνία σύνδεσης µε την Ουκρανία, συµπεριλαµβανοµένης της σφαιρικής και σε βάθος 

ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, στη σύνοδο του Βίλνιους, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

πραγµατοποιηθούν αποφασιστικές ενέργειες και θα σηµειωθεί απτή πρόοδος σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 10ης ∆εκεµβρίου 2012, καθώς και να δροµολογήσει την 

προσωρινή εφαρµογή της. Επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να µονογράψει 

παρόµοιες συµφωνίες µε τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία κατά τη σύνοδο του 

Βίλνιους, µε σκοπό να τις έχει υπογράψει µέχρι το φθινόπωρο του 2014. 

 

V. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τον πρόσφατο και τραγικό θάνατο 

εκατοντάδων ανθρώπων στη Μεσόγειο, γεγονός που συντάραξε όλους τους Ευρωπαίους. Με 

βάση την επιταγή της πρόληψης και της προστασίας και σύµφωνα µε την αρχή της 

αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών, χρειάζονται αποφασιστικές ενέργειες ώστε 

να αποφεύγεται η απώλεια ζωών στη θάλασσα και να µην επαναληφθεί παρόµοια τραγωδία.  
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47. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστούν τα 

γενεσιουργά αίτια των µεταναστευτικών ροών µε την ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες 

καταγωγής και διέλευσης, µεταξύ άλλων µέσω κατάλληλης στήριξης της ανάπτυξης από την 

ΕΕ και µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για τις επιστροφές. Ζητεί επίσης να ενισχυθεί η 

συνεργασία µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς, ιδίως την Ύπατη Αρµοστεία των 

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης 

στις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες. Η καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας 

ανθρώπων πρέπει να ενταθεί, όχι µόνο στο έδαφος των κρατών µελών της ΕΕ αλλά και στις 

χώρες καταγωγής και διέλευσης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων του Frontex στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ. Η ταχεία 

εφαρµογή του νέου ευρωπαϊκού συστήµατος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) από τα 

κράτη µέλη θα έχει ζωτική σηµασία για τη διευκόλυνση της ανίχνευσης πλοίων και λαθραίων 

εισόδων, γεγονός που θα συνεισφέρει στην προστασία και τη διάσωση ζωών στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ. 

 

48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την πρόσφατα συσταθείσα οµάδα δράσης για τη Μεσόγειο, 

υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε τη συµµετοχή κρατών µελών, οργανισµών 

της ΕΕ και της ΕΥΕ∆, να προσδιορίσει δράσεις προτεραιότητας —βάσει των αρχών της 

πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης— για την πιο αποδοτική χρήση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Η Επιτροπή θα υποβάλει 

έκθεση στο Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 5 και 6 ∆εκεµβρίου 2013 για το έργο της 

οµάδας δράσης, µε σκοπό τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η Προεδρία θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο. 

 

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στα θέµατα ασύλου και µετανάστευσης στο πλαίσιο 

µιας ευρύτερης και πιο µακροπρόθεσµης πολιτικής προοπτικής τον Ιούνιο του 2014, οπότε θα 

οριστούν στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για περαιτέρω νοµοθετικό και επιχειρησιακό 

σχεδιασµό στον τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.  

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε πιθανά 

ζητήµατα στον τοµέα των πληροφοριών καθώς και τις βαθιές ανησυχίες που έχουν 

προκαλέσει τα γεγονότα αυτά στους ευρωπαίους πολίτες. 

 

 Υπογράµµισαν τις στενές σχέσεις µεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ καθώς και την αξία της 

συγκεκριµένης εταιρικής σχέσης. Εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η εταιρική σχέση 

πρέπει να βασίζεται στον σεβασµό και την εµπιστοσύνη, µεταξύ άλλων και για τα θέµατα που 

άπτονται του έργου και της συνεργασίας των µυστικών υπηρεσιών. 

 

 Τόνισαν ότι η συλλογή πληροφοριών αποτελεί ζωτικής σηµασίας στοιχείο για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Αυτό ισχύει τόσο για τις σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών 

µεταξύ τους όσο και για τις σχέσεις µε τις ΗΠΑ. Η έλλειψη εµπιστοσύνης θα µπορούσε να 

υπονοµεύσει τη συνεργασία που είναι απαραίτητη στον τοµέα της συλλογής πληροφοριών. 

 

 Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έλαβαν υπό σηµείωση την πρόθεση της Γαλλίας και της 

Γερµανίας να επιδιώξουν τη διεξαγωγή διµερών συζητήσεων µε τις ΗΠΑ µε σκοπό να 

καταλήξουν σε συνεννόηση σχετικά µε τις αµοιβαίες σχέσεις στον τοµέα αυτό πριν από το 

τέλος του έτους. Έλαβαν επίσης υπόψη το γεγονός ότι και άλλες χώρες της ΕΕ είναι 

ευπρόσδεκτες να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή. 

 

 Αναφέρθηκαν επίσης στην υφιστάµενη οµάδα εργασίας µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για το 

συναφές ζήτηµα της προστασίας των δεδοµένων και ζήτησαν να επιτευχθεί ταχεία και 

εποικοδοµητική πρόοδος στον τοµέα αυτό.  

 

 

_______________ 

 


