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Κατά τα τελευταία δυόµισι χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε σηµαντικά και φιλόδοξα µέτρα για την 

αντιµετώπιση της κρίσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη για 

µια φορά ακόµη διέρχεται µια περίοδο αυξηµένων εντάσεων. Η κρίση του δηµόσιου χρέους καθώς 
και η αδυναµία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µαζί µε την παρατεταµένη βραδεία ανάπτυξη και τις 
µακροοικονοµικές ανισορροπίες, επιβραδύνουν την ανάκαµψη της οικονοµίας και δηµιουργούν 

κινδύνους για τη σταθερότητα της ΟΝΕ. Αυτό συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις ως προς την ανεργία 

και επιβαρύνει τη δυνατότητα να επωφεληθεί η Ευρώπη από τη σταδιακή βελτίωση της παγκόσµιας 
οικονοµικής κατάστασης. 
 

Έχουµε ως εκ τούτου δεσµευτεί να αναλάβουµε αποφασιστικές δράσεις για την αντιµετώπιση των 

εντάσεων των χρηµαταγορών, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και την αναθέρµανση της 
ανάπτυξης. Επιβεβαιώνουµε τη δέσµευσή µας να διατηρήσουµε την ΟΝΕ και να την τοποθετήσουµε 
σε σταθερότερες βάσεις για το µέλλον. Βασική µας προτεραιότητα παραµένει η ισχυρή, έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται σε υγιή δηµόσια οικονοµικά, σε 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και σε επενδύσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. 
 

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων έλαβαν σήµερα απόφαση για ένα 

«Σύµφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση», το οποίο περιλαµβάνει τις δράσεις που θα πρέπει 
να αναλάβουν τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο να αναθερµάνουν την ανάπτυξη, τις 
επενδύσεις και την απασχόληση και να καταστήσουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Εγκρίναµε 
επίσης τις ανά χώρα συστάσεις που θα καθοδηγήσουν τις πολιτικές και τους προϋπολογισµούς των 

κρατών µελών. Τέλος, υπογραµµίσαµε το ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσει το προσεχές Πολυετές 

∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου παρουσίασε την έκθεση µε τίτλο «Προς µια ουσιαστική Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση». 
 

Είµαστε αποφασισµένοι να λάβουµε τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσουµε µία δηµοσιονοµικά 

σταθερή, ανταγωνιστική και ευηµερούσα Ευρώπη και µε τον τρόπο αυτό να συµβάλουµε στην 

καλύτερη διαβίωση των πολιτών της. 

 

I. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου η 

Ευρώπη να επανέλθει σε τροχιά έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης 

Υπενθυµίζοντας τη σπουδαιότητα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη, οι αρχηγοί κρατών ή 

κυβερνήσεων ενέκριναν «Σύµφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση», το οποίο παρέχει 

συνεκτικό πλαίσιο δράσης σε επίπεδο κρατών µελών, ΕΕ και ευρωζώνης, µε την 

κινητοποίηση όλων των δυνατών µηχανισµών, µέσων και πολιτικών (βλ. παράρτηµα). 

 Κάλεσαν το Συµβούλιο να εξετάσει ταχέως µε ποιον τρόπο θα βελτιωθεί η συνεργασία 

µεταξύ των θεσµικών οργάνων προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρµογή των 

διατάξεων του Συµφώνου για τις οποίες απαιτείται ενωσιακή νοµοθεσία. 
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2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε σε γενικές γραµµές τις ανά χώρα συστάσεις τις οποίες 

τα κράτη µέλη θα λάβουν υπόψη τους στις µελλοντικές εθνικές αποφάσεις για τους 

προϋπολογισµούς, τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τις πολιτικές απασχόλησης, 

ολοκληρώνοντας έτσι το ευρωπαϊκό εξάµηνο του 2012. 

 

3. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών κατέληξαν σε  λύση 

όσον αφορά την τελευταία εκκρεµότητα της δέσµης µέτρων σχετικά µε τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, συγκεκριµένα την έδρα του κεντρικού τµήµατος του Πρωτοβάθµιου 

∆ικαστηρίου του Ενιαίου ∆ικαστηρίου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Η έδρα αυτή, όπως και 

το γραφείο του Προέδρου του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, θα βρίσκεται στο Παρίσι. Ο 

πρώτος Πρόεδρος θα πρέπει να προέρχεται από το κράτος µέλος που φιλοξενεί το κεντρικό 

τµήµα. 

 

Λόγω του άκρως εξειδικευµένου χαρακτήρα των διαφορών που αφορούν τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και της ανάγκης διατήρησης ποιοτικών προδιαγραφών, θα δηµιουργηθούν 

θεµατικές ενότητες σε δύο γραφεία του κεντρικού τµήµατος, µία στο Λονδίνο, (χηµικά 

προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµακευτικών προϊόντων, κατηγορία ταξινόµησης Γ, 

ανθρώπινες ανάγκες, κατηγορία ταξινόµησης Α), και µία στο Μόναχο (µηχανικές 

κατασκευές, κατηγορία ταξινόµησης ΣΤ). 

 

Όσον αφορά τις αγωγές που θα παραπέµπονται στο κεντρικό τµήµα συµφωνήθηκε ότι τα 

µέρη θα έχουν την επιλογή να παραπέµπουν αγωγή για παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας ενώπιον του κεντρικού τµήµατος εάν ο εναγόµενος κατοικεί εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, εάν µία αγωγή ακύρωσης εκκρεµεί ήδη ενώπιον του 

κεντρικού τµήµατος, ο κάτοχος δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να παραπέµπει την αγωγή παραβίασης στο Κεντρικό τµήµα. Ο εναγόµενος δεν 

θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει µεταφορά υπόθεσης παραβίασης από τοπικό τµήµα στο 

κεντρικό τµήµα εάν κατοικεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Προτείνουµε λοιπόν να διαγραφούν τα άρθρα 6 έως 8 του κανονισµού για την εφαρµογή της 

ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα προστασίας του ενιαίου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας τα 

οποία πρόκειται να εγκριθούν από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕ 

 

4. Η έκθεση µε τίτλο «Προς µια ουσιαστική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση» την οποία 

παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε τους Προέδρους 

της Επιτροπής, της Ευρωοµάδας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προβλέπει 

«τέσσερα συστατικά στοιχεία» για το µέλλον της ΟΝΕ: ένα ενοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό 

πλαίσιο, ένα ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ένα ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής 

πολιτικής και ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας και της λογοδοσίας.  

 

Μετά από µία ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία διατυπώθηκαν ποικίλες γνώµες, κλήθηκε 

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία µε τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, συγκεκριµένο και χρονικά δεσµευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση 

µιας ουσιαστικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, ο οποίος θα περιέχει 

συγκεκριµένες προτάσεις για τη διατήρηση της ενότητας και ακεραιότητας της ενιαίας 

αγοράς των χρηµατοδοτικών υπηρεσιών και στον οποίο θα λαµβάνονται υπόψη η δήλωση της 

ζώνης του ευρώ και, µεταξύ άλλων, την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις 

δυνάµει του άρθρου 127. 

Θα εξετάσουν τι µπορεί να γίνει στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών και ποια µέτρα θα 

απαιτούσαν αλλαγή της Συνθήκης. Τα κράτη µέλη, για να εξασφαλιστεί η ενεργή συµµετοχή 

τους, θα συµµετέχουν στους προβληµατισµούς και σε τακτικές διαβουλεύσεις. Θα υπάρξουν 

επίσης διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Οκτώβριο του 2012 θα υποβληθεί 

ενδιάµεση έκθεση και τελική έκθεση πριν από το τέλος του έτους. 

 

IΙΙ. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε διεξοδική συζήτηση µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για το µελλοντικό Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο. 
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6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που σηµειώθηκε επί 

δανικής Προεδρίας, η οποία παρέχει βάση και προσανατολισµούς για την τελική φάση των 

διαπραγµατεύσεων κατά τη διάρκεια της προσεχούς κυπριακής Προεδρίας. Το 

διαπραγµατευτικό πλαίσιο θα αναπτυχθεί περαιτέρω µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας έως 

το τέλος του 2012, στο πλαίσιο της αρχής ότι τίποτε δεν θεωρείται συµφωνηµένο έως ότου 

υπάρξει συµφωνία επί του συνόλου. Θα πρέπει επίσης να επιταχυνθούν οι εργασίες σχετικά 

µε τις οικείες νοµοθετικές πράξεις µε σκοπό την ταχεία έκδοσή τους σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στη Συνθήκη. Στη διαδικασία αυτή, καλούνται όλα τα αρµόδια 

όργανα να συνεργασθούν στενά, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται βάσει 

της Συνθήκης. 

 

IV. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Συνόδου 

Κορυφής της ζώνης του ευρώ της 29ης Ιουνίου 2012 και τη χρήση των υφιστάµενων 

µέσων ΕΜΧΣ/ΕΜΣ τα οποία θα εφαρµοστούν βάσει των υφιστάµενων κατευθυντήριων 

γραµµών που καθορίζουν λεπτοµερώς τις σχετικές διαδικασίες, 

 

β) ∆ιεύρυνση: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την απόφαση του Συµβουλίου για 

έναρξη διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στις 29 Ιουνίου 

2012. 

 

γ) ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε 

ικανοποίηση για την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τον κανονισµό «∆ουβλίνο 

ΙΙ», την οδηγία για τους όρους υποδοχής, την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και 

όσον αφορά την επανεγκατάσταση. Επανέλαβε τη δέσµευσή του για την ολοκλήρωση 

των εργασιών όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου µέχρι το τέλος του 

2012. Επίσης, τόνισε τη σπουδαιότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου 

Σένγκεν και σηµείωσε την πορεία των εργασιών όσον αφορά τις προτάσεις για τη 

διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν και τον κανονισµό για τις θεωρήσεις. Υπογράµµισε 

τη σηµασία της αλληλεγγύης, της συνεργασίας για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, του ασύλου και της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. 

Υπογράµµισε επίσης τη σηµασία της διευρυµένης συνεργασίας µε χώρες της γειτονίας. 

Θα επανέλθει σε αυτά τα θέµατα εφόσον χρειαστεί. 
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δ) Πυρηνική ενέργεια: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη να 

εξασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή των συστάσεων που περιέχονται 

στην έκθεση της Οµάδας Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών σε θέµατα πυρηνικής 

ασφάλειας (ENSREG) έπειτα από την ολοκλήρωση των δοκιµών αντοχής για την 

πυρηνική ασφάλεια. Η Επιτροπή και η ENSREG συµφώνησαν ότι απαιτούνται 

περαιτέρω εργασίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρόθεση της Επιτροπής 

να υποβάλει συνεκτική ανακοίνωση εντός του έτους. Ζήτησε την ταχεία εφαρµογή 

των συστάσεων της οµάδας ad hoc για την πυρηνική ασφάλεια. Ζήτησε περαιτέρω 

προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ µε όλες τις γειτονικές χώρες 

για θέµατα πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας. 

 

ε) Συρία: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 

 

• καταδίκασε απερίφραστα την ωµή βία και τις σφαγές αµάχων και κάλεσε το 

συριακό καθεστώς να σταµατήσει πάραυτα τις επιθέσεις κατά του άµαχου 

πληθυσµού, 

• ζήτησε να διεξαχθεί µια διεθνής, διαφανής, ανεξάρτητη και ταχεία έρευνα για τις 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε σκοπό να 

διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, 

• ζήτησε την πλήρη παύση των βιαιοτήτων από όλες τις πλευρές·  επανέλαβε ότι 

την κύρια ευθύνη για την κατάπαυση του πυρός, για την εφαρµογή του σχεδίου 

έξι σηµείων του Ειδικού Απεσταλµένου του Κόφι Ανάν, για την πλήρη και 

απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και για την εγγύηση της 

ασφάλειας των παρατηρητών των Ηνωµένων Εθνών στη Συρία, φέρει το 

καθεστώς, 

• ενθάρρυνε τις οµάδες της αντιπολίτευσης της Συρίας να συµφωνήσουν ως προς 

ένα σύνολο κοινών αρχών βάσει των οποίων θα εργαστούν για µια χωρίς 

αποκλεισµούς, εύτακτη και ειρηνική µετάβαση στη Συρία σε ένα µέλλον χωρίς 

τον Άσαντ και το βίαιο καθεστώς του, 

• υπενθύµισε ότι στηρίζει πλήρως το σχέδιο του Κόφι Ανάν και δήλωσε ότι 

επικροτεί τις προσπάθειές του για συνεργασία µε βασικούς διεθνείς εταίρους 

προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος στην πολιτική διαδικασία, 

• κάνει έκκληση για κοινή δράση από το Συµβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ µε σκοπό 

την άσκηση ισχυρότερης και αποτελεσµατικότερης πίεσης, περιλαµβανοµένης 

της επιβολής εκτεταµένων κυρώσεων σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VII· τέλος, στο 

πλαίσιο αυτό, εξέφρασε ικανοποίηση για τα πρόσθετα περιοριστικά µέτρα που 

υιοθέτησε το Συµβούλιο της ΕΕ και συµφώνησε να συνεχίσει να µελετά 

περαιτέρω µέτρα. 
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στ) Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη φύση του 

πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν και τόνισε ότι πρέπει επειγόντως το Ιράν να 

συµµορφωθεί προς όλες τις διεθνείς του υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένης και της 

πλήρους εφαρµογής από το Ιράν των αποφάσεων της ΓΣΗΕ και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ∆ΟΑΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως τις σχετικές 

προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου και της οµάδας 3+3. Με βάση τις πρόσφατες 

συζητήσεις µεταξύ της οµάδας 3+3 και του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη, στη 

Βαγδάτη και στη Μόσχα, το Συµβούλιο καλεί το Ιράν να αποφασίσει εάν προτίθεται 

να συµµετάσχει σε διαδικασία σοβαρών διαπραγµατεύσεων για την αποκατάσταση 

της εµπιστοσύνης όσον αφορά την αποκλειστικά ειρηνική φύση του ιρανικού 

πυρηνικού προγράµµατος. Το Ιράν οφείλει να συµµετάσχει εποικοδοµητικά και να 

επικεντρωθεί στην επίτευξη συµφωνίας σε συγκεκριµένα βήµατα οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την έναρξη ισχύος του εµπάργκο της ΕΕ έναντι του 

ιρανικού πετρελαίου την 1η Ιουλίου 2012.  

 

ζ) ∆ικαιώµατα του ανθρώπου και δηµοκρατία: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε 

ικανοποίηση για την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ για τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου και τη δηµοκρατία και του σχετικού σχεδίου δράσης από το Συµβούλιο και 

τόνισε τη σηµασία που έχει η διατήρηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της 

δηµοκρατίας στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής ΕΕ. 

 

η) ΕΑΒ: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δεύτερη ετήσια 

έκθεση ως προς την ετήσια επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ και επιβεβαίωσε την 

προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων αναπτυξιακής βοήθειας έως το 2015, όπως 

προβλέπεται στα συµπεράσµατα του Ιουνίου 2005. 

 

 

___________________ 
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«ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

 

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 

 

εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους να ενθαρρύνουν µια έξυπνη, βιώσιµη, χωρίς 

αποκλεισµούς, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και συνοδευόµενη από θέσεις εργασίας 

ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

 

τονίζοντας την ανάγκη να κινητοποιηθούν προς αυτό όλοι οι µηχανισµοί, τα µέσα και οι πολιτικές 

σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

υπενθυµίζοντας τη σηµασία που έχουν για τη βιώσιµη ανάπτυξη τα υγιή δηµόσια οικονοµικά, οι 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και οι στοχευµένες επενδύσεις, 

 

έλαβαν απόφαση για το ακόλουθο Σύµφωνο: 

 

∆ΡΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

1) Όλα τα κράτη µέλη παραµένουν απόλυτα προσηλωµένα στην ανάληψη της άµεσης δράσης 

που απαιτείται σε εθνικό επίπεδο για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Τα νέα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονοµική διακυβέρνηση θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν πλήρως και αποτελεσµατικά και θα πρέπει να ενισχυθεί η χρήση 

της «πίεσης των οµοτίµων». Οι εκκρεµείς προτάσεις που στοχεύουν στην ολοκλήρωση αυτού 

του πλαισίου (δέσµη «two-pack») πρέπει να εκδοθούν το ταχύτερο δυνατόν. 

 

2) Κατά την εφαρµογή των ανά χώρα συστάσεων, τα κράτη µέλη θα δώσουν ιδιαίτερη έµφαση 

στα εξής: 
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α) επιδίωξη διαφοροποιηµένης φιλοαναπτυξιακής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, στο 

πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες κάθε χώρας·  ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση των 

επενδύσεων σε τοµείς προσανατολισµένους στο µέλλον και άµεσα συνδεδεµένους µε 

τις δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης και στη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων, Η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις των 

αυστηρών δηµοσιονοµικών περιορισµών στις δηµόσιες δαπάνες που ευνοούν την 

ανάπτυξη και στις δηµόσιες επενδύσεις. Θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την ποιότητα 

των δηµόσιων δαπανών και το πεδίο των πιθανών δράσεων εντός των ορίων του 

ενωσιακού και των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων, 

 

β) αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονοµία και επείγουσα 

ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοµέα, 

 

γ) προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, µε την αντιµετώπιση βαθιά 

ριζωµένων ανισορροπιών και την εµβάθυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων ώστε 

να αποδεσµευτεί το εγχώριο αναπτυξιακό δυναµικό, µεταξύ άλλων µέσω του 

ανοίγµατος του ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις δικτύου, της προώθησης της ψηφιακής 

οικονοµίας, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πράσινης οικονοµίας, της άρσης των 

αδικαιολόγητων περιορισµών που επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών και της 

διευκόλυνσης της σύστασης επιχείρησης, 

 

δ) αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της 

κρίσης, πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων που θα βελτιώσουν τα επίπεδα της 

απασχόλησης, επιτάχυνση των προσπαθειών για αύξηση της απασχόλησης των νέων, 

ιδίως βελτιώνοντας την πρώτη εργασιακή εµπειρία των νέων και τη συµµετοχή τους 

στην αγορά εργασίας, µε στόχο εντός ολίγων µηνών από την αποφοίτησή τους να 

προσφέρεται στους νέους µια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της 

εκπαίδευσης, µαθητεία ή πρακτική άσκηση, που µπορεί να στηριχθεί από το ΕΚΤ, και 

εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας και τη 

στήριξη ευάλωτων οµάδων. Τα κράτη µέλη θα εφαρµόσουν άµεσα τα Εθνικά Σχέδια 

Απασχόλησης και θα θεσπίσουν πιο φιλόδοξα και συγκεκριµένα Εθνικά Σχέδια 

Απασχόλησης για το επόµενο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης προσωρινών επιδοτήσεων για 

προσλήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 
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ε) εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, ιδίως µε την αντιµετώπιση των 

καθυστερήσεων στο δικαστικό σύστηµα, τη µείωση του διοικητικού φόρτου και την 

ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τοµέα. 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

3) Πρέπει να ληφθούν περαιτέρω επείγοντα µέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση, να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση της οικονοµίας 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα και να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη ως τόπος 

παραγωγής και επενδύσεων. 

 

α) Η εµβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς µε την άρση των εναποµενόντων εµποδίων θα 

αποτελέσει βασικό παράγοντα για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, 

ιδίως στις ψηφιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις δικτύου. Η Επιτροπή προτίθεται 

να υποβάλει περαιτέρω µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης το φθινόπωρο του 2012 στο 

πλαίσιο της δεύτερης Πράξης για την Ενιαία Αγορά. Επετεύχθη ήδη σηµαντική 

πρόοδος όσον αφορά τα µέτρα στο πλαίσιο της πρώτης Πράξης για την Ενιαία Αγορά, 

συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης της πρότασης για την τυποποίηση και της 

συµφωνίας που επετεύχθη στο Συµβούλιο όσον αφορά τις προτάσεις για τη λογιστική, 

τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και τα ταµεία κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και την 

εναλλακτική επίλυση διαφορών και την επιγραµµική επίλυση διαφορών. Πρέπει να 

επιτευχθεί το συντοµότερο δυνατόν συµφωνία σχετικά µε τις προτάσεις για τις 

δηµόσιες προµήθειες, την ηλεκτρονική υπογραφή και την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για βελτίωση της 

διακυβέρνησης της Ενιαίας Αγοράς είναι ευπρόσδεκτη. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 

θα µεριµνήσουν για την καλύτερη εφαρµογή και επιβολή των κανόνων της Ενιαίας 

Αγοράς και η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιδόσεις, µεταξύ άλλων µέσω της 

υποβολής ετήσιας έκθεσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Είναι επίσης 

ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες, η οποία θα πρέπει να εφαρµοστεί αµέσως, µεταξύ άλλων µέσω αυστηρής 

αξιολόγησης από οµοτίµους των εθνικών περιορισµών και µέσω άµεσης δράσης για την 

άρση των αδικαιολόγητων εµποδίων. Μπορούν να αντληθούν πρόσθετα οικονοµικά 

οφέλη ύψους 330 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί σε επισκόπηση της προόδου στο τέλος 

του 2012. 
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Ενιαίας Αγοράς έως το 2015, η οποία θα προσδώσει νέο δυναµισµό στην ευρωπαϊκή 

οικονοµία. Συγκεκριµένα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε µέτρα που στοχεύουν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εµπορίου, µεταξύ άλλων 

διευκολύνοντας τη µετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων και την προώθηση 

της διασυνοριακής χρήσης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και άλλων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Έχει επίσης ζωτική σηµασία να τονωθεί η ζήτηση για επέκταση του 

διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, να εκσυγχρονιστεί το ευρωπαϊκό καθεστώς πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και να διευκολυνθεί η αδειοδότηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 

επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συνεκτιµώντας την 

πολιτιστική πολυµορφία. 

 

γ) Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για µείωση της συνολικής κανονιστικής 

επιβάρυνσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα υποβάλει 

ανακοίνωση για τα περαιτέρω βήµατα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την «έξυπνη 

νοµοθεσία», συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη στήριξη των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, έως το τέλος του 2012.  

 

δ) Η πλήρης ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας µέχρι το 2014 σύµφωνα µε τις 

συµφωνηθείσες προθεσµίας και η διασφάλιση ότι κανένα κράτος µέλος δεν θα 

παραµείνει αποκοµµένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας µετά το 2015 θα συµβάλει σηµαντικά στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. Μετά την επίσηµη έκδοση της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση, τα κράτη µέλη πρέπει να την θέσουν σε εφαρµογή γρήγορα, 

αξιοποιώντας πλήρως τις διατάξεις της προκειµένου να εκµεταλλευθούν το σηµαντικό 

δυναµικό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τοµέα της ενέργειας. Πρέπει να επιτευχθεί 

γρήγορα συµφωνία σχετικά µε την πρόταση για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 

υποδοµές. 

 

ε) Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι ερευνητικές 

προσπάθειες µεταφράζονται χωρίς καθυστέρηση σε καινοτοµίες που καλύπτουν 

ανάγκες της αγοράς και µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης και αντιµετωπίζονται καλύτερα οι κοινωνικές προκλήσεις. Ο Ευρωπαϊκός 

Χώρος Έρευνας πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως µε την ενίσχυση της στήριξης της Ε&Α και 

τη βελτίωση των επενδυτικών ευκαιριών για καινοτόµες νεοσύστατες επιχειρήσεις και 

ΜΜΕ. Το µελλοντικό πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 

ΜΜΕ (COSME) και το πρόγραµµα Horizon 2020 θα βοηθήσουν την πρόσβαση των 

καινοτόµων ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ενισχυθούν οι 

βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, οι οποίες έχουν συστηµική σπουδαιότητα για 

την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και του συνόλου της 

οικονοµίας, µεταξύ άλλων σε τοµείς όπως η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και τα 

προηγµένα υλικά. 
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στ) Για ορισµένες χώρες, η αναθεωρηµένη πολιτική συνοχής προσφέρει τη δυνατότητα για 

επενδύσεις εξόδου από την κρίση, δεδοµένου ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για 

επενδύσεις, ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 

για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο. Συνιστά ένα σηµαντικό µερίδιο 

των δηµόσιων επενδύσεων στην ΕΕ και συµβάλλει στην εµβάθυνση της εσωτερικής 

αγοράς. 

 

ζ) Η συµφωνία που επετεύχθη σήµερα ως προς το Ενιαίο ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας θα 

συµβάλει σε σηµαντική µείωση των εξόδων των ΜΜΕ και θα τονωθεί η καινοτοµία, 

παρέχοντας ένα λογικού κόστους και υψηλής ποιότητος δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στην 

Ευρώπη, µε ενιαία εξειδικευµένη δικαιοδοσία. 

 

η) Η τόνωση της χρηµατοδότησης της οικονοµίας έχει καίρια σηµασία. ∆ιατίθενται 120 

δισεκατοµµύρια ευρώ (ποσό που ισούται προς το 1% του ΑΕΕ της ΕΕ) για τη στήριξη 

αναπτυξιακών µέτρων ταχείας δράσης: 

 

- Το καταβεβληµένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ πρέπει να αυξηθεί κατά 10 δισ. ευρώ, µε 

σκοπό να ενισχυθεί η κεφαλαιακή της βάση καθώς και να αυξηθεί η συνολική 

δανειοδοτική ικανότητά της κατά 60 δισ. ευρώ και, εποµένως, να αποδεσµευθούν 

180 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων, κατανεµηµένων στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων των πλέον ευάλωτων χωρών. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕπ θα πρέπει να λάβει τη σχετική απόφαση 

εγκαίρως, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις 

31 ∆εκεµβρίου 2012. 

 

- Η πιλοτική φάση των οµολόγων χρηµατοδότησης έργων θα πρέπει να 

δροµολογηθεί άµεσα, προσφέροντας πρόσθετες επενδύσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ 

για πιλοτικά σχέδια σε βασικά έργα υποδοµής στους τοµείς των µεταφορών, της 

ενέργειας και των ευρυζωνικών δικτύων. Με την προϋπόθεση ότι η ενδιάµεση 

έκθεση και η αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης είναι θετικά, ο όγκος τέτοιου 

είδους χρηµατοδοτικών µέσων µπορεί να αυξηθεί µελλοντικά περαιτέρω σε όλες 

τις χώρες, µεταξύ άλλων για τη στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». 
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- Οσάκις κρίνεται σκόπιµο και σύµφωνα µε τους κανόνες ανάκλησης των 

δεσµεύσεων, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο των υφιστάµενων 

κανόνων και πρακτικών να συνεργάζονται µε την Επιτροπή µε σκοπό να 

χρησιµοποιήσουν µέρος των χορηγήσεων που λαµβάνουν από τα διαρθρωτικά 

ταµεία για να επιµεριστεί ο δανειακός κίνδυνος της ΕΤΕπ και να παρασχεθούν 

δανειακές εγγυήσεις για γνώσεις και δεξιότητες, αποτελεσµατική χρησιµοποίηση 

των πόρων, στρατηγικές υποδοµές και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις 

ΜΜΕ. Τα διαρθρωτικά ταµεία ανακατένειµαν κεφάλαια υπέρ της έρευνας και 

καινοτοµίας, των ΜΜΕ και της απασχόλησης των νέων, ενώ επιπλέον 55 

δισεκατοµµύρια ευρώ θα χορηγηθούν σε µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης κατά την 

τρέχουσα περίοδο. Η στήριξη των ΜΜΕ πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, µεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας την ευκολότερη πρόσβασή τους σε κεφάλαια της ΕΕ. Τα 

κράτη µέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ενδεχόµενες 

ανακατανοµές εντός των εθνικών συνολικών κονδυλίων τους, σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανόνες και σε συνεργασία µε την Επιτροπή. 

 

- Η δράση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον 

αφορά τη δραστηριότητά του στον τοµέα των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, σε 

συνδυασµό µε τις υφιστάµενες εθνικές δοµές. 

 

θ) Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη, ιδίως µε τη µόχλευση παραγωγικών 

επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντός του µελλοντικού 

Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου, οι δαπάνες πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη 

στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης, 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
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ι) Η φορολογική πολιτική θα πρέπει να συµβάλει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τη 

βιώσιµη ανάπτυξη. Οι εργασίες και οι συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν όσον 

αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολόγηση της ενέργειας, για την κοινή 

ενοποιηµένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη 

φορολόγηση των αποταµιεύσεων. Όπως αναφέρθηκε κατά το Συµβούλιο της 22ας 

Ιουνίου 2012, η πρόταση για φόρο επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών δεν θα 

εκδοθεί από το Συµβούλιο εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Ως εκ τούτου, 

ορισµένα κράτη µέλη θα δροµολογήσουν αίτηµα ενισχυµένης συνεργασίας σε αυτόν 

τον τοµέα µε στόχο την έγκρισή της ως τον ∆εκέµβριο του 2012. Η Επιτροπή συνεχίζει 

το έργο της για την εξεύρεση συγκεκριµένων τρόπων µε τους οποίους θα βελτιωθεί η 

καταπολέµηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και θα υποβάλει 

σύντοµα σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένες εναλλακτικές δυνατότητες. Πρέπει να 

επιτευχθεί γρήγορα συµφωνία όσον αφορά τις διαπραγµατευτικές οδηγίες για τη 

σύναψη συµφωνιών µε τρίτες χώρες για τη φορολόγηση των καταθέσεων. Τα κράτη 

µέλη που συµµετέχουν στο Σύµφωνο για το ευρώ + θα συνεχίσουν τις διαρθρωµένες 

συζητήσεις τους για θέµατα φορολογικής πολιτικής, ιδίως για να εξασφαλίσουν τις 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. 

 

ια) Η τόνωση της απασχόλησης, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ιδίως δε 

τους νέους και τους µακροχρόνια άνεργους, αποτελεί σαφή προτεραιότητα. Το 

Συµβούλιο θα εξετάσει χωρίς καθυστέρηση και θα αποφασίσει επί των προτάσεων που 

περιέχονται στη «δέσµη απασχόληση» της Επιτροπής, δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση των αγορών εργασίας και 

τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αντιµετωπιστεί η 

ανεργία των νέων, ιδίως µέσω των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για εγγυήσεις για τους 

νέους και ποιοτικό πλαίσιο για περιόδους πρακτικής άσκησης. Είναι επίσης σηµαντικό 

να προωθηθεί η επαναδραστηριοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων. Η 

διακυβέρνηση της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της πολυµερούς εποπτείας των πολιτικών 

απασχόλησης, πρέπει να βελτιωθεί. 
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ιβ) Η κινητικότητα στην αγορά εργασίας πρέπει να διευκολυνθεί. Η διαδικτυακή πύλη 

EURES πρέπει να µετατραπεί σε πραγµατικό ευρωπαϊκό εργαλείο εύρεσης εργασίας 

και πρόσληψης·  πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να επεκταθεί στις περιόδους 

µαθητείας και πρακτικής άσκησης όπως πρέπει να προωθηθεί και η στήριξη της 

προπαρασκευαστικής δράσης «Your first EURES job». Πρέπει να αναπτυχθούν νέα 

µέσα της ΕΕ για να εντοπίζονται καλύτερα οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες, να 

βελτιωθεί η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και των γλωσσικών 

δεξιοτήτων, να µειωθεί ο αριθµός των κλειστών επαγγελµάτων και να ενισχυθεί η 

απόκτηση και η διατήρηση των διασυνοριακών συνταξιοδοτικών και άλλων 

δικαιωµάτων της κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόµενους στην ΕΕ. Θα πρέπει 

επίσης να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά µε την πρόταση για την διασφάλιση των 

δικαιωµάτων των αποσπασµένων εργαζοµένων. 

 

ιγ) Το εµπόριο θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα ως µοχλός ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι αποφασισµένη να προωθήσει ελεύθερες, δίκαιες και ανοιχτές εµπορικές 

συναλλαγές, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συµφέροντά της, µε πνεύµα 

αµοιβαιότητας και αµοιβαίου οφέλους, ειδικότερα έναντι των µεγαλύτερων οικονοµιών 

του πλανήτη. Θα πρέπει να εξεταστεί ταχέως η πρόταση της Επιτροπής για πρόσβαση 

στις αγορές δηµόσιων συµβάσεων σε τρίτες χώρες. Ενώ η ενίσχυση του πολυµερούς 

συστήµατος παραµένει πρωταρχικός στόχος, οι διµερείς διαπραγµατεύσεις που 

διεξάγονται αυτή τη στιγµή και οι ενδεχόµενες µελλοντικές διµερείς διαπραγµατεύσεις 

έχουν ιδιαίτερα µεγάλη οικονοµική σηµασία. Περισσότερες σχετικές προσπάθειες θα 

πρέπει ιδίως να στραφούν στην άρση των εµπορικών φραγµών, τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά, τη δηµιουργία κατάλληλων επενδυτικών συνθηκών, την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµόσιων 

συµβάσεων. Οι συµφωνίες που έχουν ήδη λάβει οριστική µορφή θα πρέπει να 

υπογραφούν και να επικυρωθούν τάχιστα. Οι συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µε τη 

Σιγκαπούρη και τον Καναδά θα πρέπει να λάβουν οριστική µορφή µέχρι το τέλος του 

έτους, ενώ οι διαπραγµατεύσεις µε την Ινδία χρειάζονται νέα ώθηση και από τις δύο 

πλευρές και πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την εµβάθυνση των εµπορικών 

σχέσεων της ΕΕ µε την Ιαπωνία. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αναµένουν µε 

ενδιαφέρον τις συστάσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την απασχόληση 

και την ανάπτυξη και δεσµεύονται να εργαστούν µε στόχο την έναρξη εντός του 2013 

διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συνολικής συµφωνίας για τις διατλαντικές εµπορικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες. 
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ιδ) Η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Στην έκθεση µε 

τίτλο «Προς µια ουσιαστική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση» σκιαγραφούνται 

σηµαντικές ιδέες σχετικά µε αυτό το θέµα. Υπάρχουν τοµείς στους οποίους τα κράτη 

µέλη που έχουν υιοθετήσει κοινό νόµισµα, και άλλα που είναι πρόθυµα να 

συµµετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, επιθυµούν να προχωρήσουν περισσότερο 

όσον αφορά τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών, 

δηµοσιονοµικών και οικονοµικών πολιτικών τους, εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σεβόµενα πλήρως την ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. 

 

 

________________________ 

 


