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Απελευθερώνοντας ολόκληρο το δυναµικό της Ευρώπης 
 

Πρόγραµµα νοµοθετικών ρυθµίσεων και εργασιών της Επιτροπής για το 2006 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ευρώπη είναι σαφείς και επείγουσας φύσης. Η 
παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε ευκαιρίες αλλά και νέες απαιτήσεις. Ο εκσυγχρονισµός είναι 
απαραίτητος για τη διατήρηση των ιστορικά υψηλών επιπέδων ευηµερίας, κοινωνικής 
συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην Ευρώπη, καθώς και για τη 
δηµιουργία των απαραίτητων θέσεων απασχόλησης. Η αποτελεσµατικότερη δράση της 
Ευρώπης συνίσταται στην απελευθέρωση του δυναµικού των πολιτών της και στην 
προώθηση των κοινών αξιών της στο εσωτερικό των συνόρων της καθώς και σε παγκόσµια 
κλίµακα. Η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή στο πρόγραµµά της για το 2006. 

Κατά την έναρξη της θητείας της, η Επιτροπή καθόρισε τους βασικούς στρατηγικούς της 
στόχους µέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ευηµερία, αλληλεγγύη, ασφάλεια και η Ευρώπη ως 
παγκόσµιος εταίρος. Οι εν λόγω στόχοι εξακολουθούν να είναι επίκαιροι και κατά συνέπεια 
έχουν επιβεβαιωθεί και ευρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής. 
Αναδεικνύουν την απαιτούµενη ισορροπία στο έργο της Επιτροπής: πρόκειται για µια 
πολύπλευρη πολιτική η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να επιδιώκει την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, να προστατεύει τους πολίτες της και να 
προωθεί τις ελευθερίες τους, να παράγεται έργο στο εσωτερικό της Ευρώπης και να 
προωθούνται οι ευρωπαϊκές αξίες στον υπόλοιπο κόσµο. Η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για 
την επίτευξη των εν λόγω αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο τρόπο για να πειστούν οι 
ευρωπαίοι ότι η Ένωση είναι σηµαντικό στοιχείο της επίλυσης των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η Ευρώπη.  

Το νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής (καλούµενο εφ’ εξής 
«Πρόγραµµα Εργασίας») για το 2006 λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υφιστάµενες οικονοµικές 
και πολιτικές τάσεις καθώς και την θέση της Ευρώπης σε σχέση µε πολλά βασικά ζητήµατα 
στρατηγικής σηµασίας. Η επιτευχθείσα πρόοδος στους εν λόγω τοµείς θα έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει ουσιαστικά τους στόχους 
της κατά το 2006. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε έντονα την επικύρωση του Συντάγµατος και βοήθησε 
όλα τα κράτη µέλη στις ενηµερωτικές εκστρατείες τους. Το Σύνταγµα θα αποτελούσε ένα 
σηµαντικό βήµα έτσι ώστε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο δηµοκρατική, µε 
περισσότερη διαφάνεια, περισσότερο αποτελεσµατική και ισχυρότερη εκτός των συνόρων 
της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι υπό τις παρούσες 
συνθήκες είναι ελάχιστα πιθανό να επικυρωθεί το Σύνταγµα στο ορατό µέλλον. Εάν όµως η 
συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης καταστεί δυνατό να συνεχιστεί δραστήρια και 
αποτελεσµατικά, θα καλύψει σηµαντικές ελλείψεις και θα δηµιουργήσει γερά θεµέλια για την 
οικοδόµηση του µέλλοντος. Με το «πρόγραµµα ∆» όπως δηµοκρατία, διάλογος και δηµόσια 
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συζήτηση, η Επιτροπή θα συµµετάσχει ενεργά στις δηµόσιες συζητήσεις στα κράτη µέλη και 
θα τους παράσχει κάθε στήριξη. Στο µεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταδείξει κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την αξία της µέσω της χάραξης των πολιτικών που έχουν ανάγκη οι 
ευρωπαίοι. 

Το συµπέρασµα των διαπραγµατεύσεων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές – 
διαπραγµατεύσεις για τις οποίες πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να 
ολοκληρωθούν µέχρι τα τέλη του 2005 – θα έχει αποφασιστικό αντίκτυπο στο έργο της 
Επιτροπής για τη διευρυµένη Ευρώπη. Το 2006 θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από έντονες 
προετοιµασίες έτσι ώστε όλα τα προγράµµατα χρηµατοδότησης να είναι έτοιµα να 
ξεκινήσουν µέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2007.  

Το γεγονός ότι τα ζητήµατα αυτά αποτελούν το αντικείµενο έντονης συζήτησης δεν πρέπει να 
αποσπά την προσοχή µας από τις πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν για τη λήψη ευρωπαϊκών 
µέτρων. Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να καταδειχθούν οι δυνατότητες της Ευρώπης 
είναι να αναληφθεί δράση και να παρασχεθούν στους πολίτες αντικειµενικές αποδείξεις 
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να τους προσφέρει η Ευρώπη. 

Στο παρόν πρόγραµµα εργασίας εκτίθενται οι ενέργειες τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να 
υλοποιήσει προκειµένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι κατά το 2006:  

• Όσον αφορά την ευηµερία, το 2006 θα είναι ένα κρίσιµο έτος για να µετατραπούν οι 
προθέσεις σε πράξεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δηµιουργία ενός κλίµατος που θα 
επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να απελευθερώσουν ολόκληρο το δυναµικό 
τους. 

• Αλληλεγγύη σηµαίνει ανάπτυξη µιας Ένωσης που ευνοεί τη συνοχή, αναγνωρίζει την 
ύπαρξη κοινών αρµοδιοτήτων και ενισχύει την ευηµερία. Απαιτεί επίσης από εµάς να 
συνεργαστούµε για την αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων προκλήσεων, όπως είναι οι 
δηµογραφικές εξελίξεις και οι κλιµατικές µεταβολές. 

• Το αίτηµα των πολιτών για την αντιµετώπιση των απειλών της ασφάλειας δύναται να 
ικανοποιηθεί µόνο µε τη συνεργασία για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της 
τροµοκρατίας, την προώθηση της υγείας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

• Στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, η Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να έχει δυνατή 
φωνή στον κόσµο, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην προετοιµασία των µελλοντικών 
διευρύνσεων, στις γειτονικές χώρες και στην Αφρική, και να χρησιµοποιεί το ειδικό της 
βάρος στην παγκόσµια οικονοµία προκειµένου να αποτελέσει η παγκοσµιοποίηση µια 
ευκαιρία για όλους. 

Η Επιτροπή επιδιώκει την επίτευξη των εν λόγω στόχων µε πολλά διαφορετικά µέσα. Ο 
ρυθµιστικός και εποπτικός της ρόλος είναι σηµαντικός για την αποτελεσµατική λειτουργία 
των ευρωπαϊκών αγορών σε ισότιµη βάση. Ο εκτελεστικός της ρόλος της παρέχει ειδικές 
υπευθυνότητες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα προγράµµατά της, από την έρευνα έως 
την κινητικότητα φοιτητών και την αναπτυξιακή βοήθεια, να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά 
στην πράξη. Η Επιτροπή διαπραγµατεύεται στο εξωτερικό της Ένωσης και διευκολύνει τη 
συνεργασία στο εσωτερικό. 
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Πολλές από τις εν λόγω ενέργειες που βρίσκονται εν εξελίξει θα φθάσουν σε κρίσιµη φάση το 
2006. Η στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση θα εισέλθει στη 
σηµαντικότατη φάση της υλοποίησης. Θα τεθούν οι βάσεις για µια νέα γενιά προγραµµάτων 
σε τοµείς όπως είναι τα διαρθρωτικά ταµεία, η αγροτική ανάπτυξη, η καινοτοµία, η έρευνα 
και η εκπαίδευση. Το πρόγραµµα της Ντόχα για την ανάπτυξη αναµένεται να εισέλθει στη 
φάση της ολοκλήρωσης. 

Η Επιτροπή προωθεί επίσης την υλοποίηση των ενεργειών αυτών µέσω της καθιέρωσης νέων 
διαβουλεύσεων για την συλλογή γνωµών και νέων ιδεών σχετικά µε τα µέσα µε τα οποία η 
Ευρώπη δύναται να δράσει, καθώς και µέσω νέων πρωτοβουλιών για το συντονισµό 
πολιτικών σε τοµείς όπου υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. Στο παράρτηµα του 
παρόντος προγράµµατος εργασίας παρατίθεται κατάλογος των δράσεων προτεραιότητας για 
το 2006. Όπως και κατά το 2005, η Επιτροπή δεσµεύεται να υλοποιήσει τις εν λόγω 
προτεραιότητες.  

Επιπλέον, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των ενεργειών αυτών 
µε την αυστηρή εφαρµογή αρχών που αποσκοπούν σε ικανοποιητικότερες ρυθµίσεις: η 
απλούστευση, ο εκσυγχρονισµός, η διαβούλευση και η προσεκτική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των πολιτικών αποτελούν βασικούς στόχους τους οποίους η Επιτροπή θα εντάξει 
σε όλα τα επίπεδα των εργασιών της. Το 2006 θα είναι το πρώτο έτος της νέας στρατηγικής 
απλούστευσης την οποία θα εφαρµόσει η Επιτροπή και το οποίο θα χαρακτηρίζεται από µία 
συνεχή διαδικασία προσαρµογής της νοµοθεσίας ανάλογα µε την εξέλιξη των αναγκών των 
ρυθµιστών και των χρηστών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επίσης ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του 
«ελλείµµατος επικοινωνίας» επί ευρωπαϊκών θεµάτων, το οποίο θα αναπτυχθεί και θα 
υλοποιηθεί από όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και την κοινωνία των 
πολιτών. Το λευκό βιβλίο για την επικοινωνία θα µετατραπεί κατά τον τρόπο αυτό κατά το 
2006 σε συγκεκριµένες ενέργειες, ενισχύοντας τη δέσµευση της Επιτροπής να προσεγγίσει 
τους πολίτες και να εδραιώσει τα δηµοκρατικά θεµέλια του ευρωπαϊκού σχεδίου. 

Η Επιτροπή διαδραµατίζει βασικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης. 
Εντούτοις αποτελεί έναν φορέα µεταξύ πολλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους 
στόχους της µόνο εφόσον οι εν λόγω στόχοι επιδιωχθούν από κοινού από τα θεσµικά της 
όργανα, τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις και από τους ίδιους τους πολίτες. Η εταιρική 
σχέση πρέπει να λειτουργεί ως ενστικτώδες αντανακλαστικό στο πλαίσιο της ανάπτυξης και 
της υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης. 

Για την κατάρτιση του προγράµµατός της του 2006, η Επιτροπή επωφελήθηκε από τις 
αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στην ετήσια στρατηγική 
πολιτικής για το 2006. Οι συζητήσεις αυτές έχουν καταδείξει ότι τα τρία θεσµικά όργανα 
επιδιώκουν τους ίδιους µεγάλους στόχους και ότι υπάρχει ευρεία συµφωνία όσον αφορά τους 
βασικούς άξονες παρέµβασης που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 
Ειδικότερα, η νέα συµφωνία – πλαίσιο µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής οδήγησε στην υποβολή λεπτοµερών προτάσεων σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο θα µπορούσαν οι στόχοι αυτοί να εκφραστούν σε συγκεκριµένες ενέργειες. Οι απόψεις 
των λοιπών θεσµικών οργάνων έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση του εν λόγω 
προγράµµατος. 
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2. ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Μια από τις βασικές λειτουργίες της κρατικής πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι οι συνθήκες 
ενίσχυσης της ευηµερίας υπάρχουν προς όφελος των πολιτών καθώς και των επιχειρήσεων. 
Τούτο σηµαίνει σταθερά ρυθµιστικά συστήµατα, κατάλληλες οικονοµικές πολιτικές, παροχή 
οικονοµικών προοπτικών και επένδυση σε ένα πληθυσµό ειδικευµένο και µε επιχειρηµατικό 
πνεύµα. Κατά συνέπεια, το ρυθµιστικό έργο της Ένωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα. Κεντρικό στοιχείο των καθηκόντων της Επιτροπής κατά το 2006 
εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση του έργου για την δηµιουργία των συνθηκών που θα τονώνουν 
την ανάπτυξη και θα δηµιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. 

Η Ένωση έχει υποβάλλει τον οδικό χάρτη της για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το 2006 θα είναι ένα κρίσιµο έτος για την υλοποίηση 
του εν λόγω οδικού χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποκτά ειδικό ρόλο όσον αφορά την 
παρακολούθηση της εφαρµογής της αναθεωρηµένης στρατηγικής, τόσο σε επίπεδο κρατών 
µελών όσο και σε επίπεδο Κοινότητας. Η εταιρική σχέση µε τα κράτη µέλη είναι ουσιαστική 
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι ολοκληρωµένες γενικές κατευθύνσεις για την 
µακροοικονοµική πολιτική, τις µικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις και την απασχόληση θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν και να ενισχύονται σθεναρά από όλους τους βασικούς φορείς. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί την 
άνοιξη σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο σε εθνική κλίµακα – στο πλαίσιο των 25 εθνικών 
προγραµµάτων µεταρρύθµισης που εγκρίθηκαν από τα κράτη µέλη – καθώς και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα υποβάλει τα µέτρα που προβλέπονται από το 
κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβόνας που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2005.  

Η γνώση και η καινοτοµία µε στόχο την ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις απασχόλησης 

Τα επαγγελµατικά προσόντα και οι γνώσεις είναι βασικά πλεονεκτήµατα που θα επιτρέψουν 
στην Ευρώπη να δηµιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, υπάρχει όµως πολύ 
περισσότερο δυναµικό που πρέπει να απελευθερωθεί. 

• Η γνώση µπορεί να ενισχυθεί µε την ύπαρξη βασικών υποδοµών. Ένα Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα µπορούσε, εκµεταλλευόµενο το υφιστάµενο δυναµικό να 
διαδραµατίσει το ρόλο σηµαιοφόρου της γνώσης και της καινοτοµίας στην Ευρώπη. 
Παράλληλα, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την πλήρη προετοιµασία του 
νέου προγράµµατος – πλαισίου από το 2007. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i-2010, ένα 
σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
διεπαφής µεταξύ κρατικών αρχών, πολιτών και επιχειρήσεων. 

• Για τη µεγιστοποίηση των επιπτώσεων, η γνώση χρειάζεται ευκαιρίες. Η Επιτροπή θα 
µεριµνήσει για τη βελτίωση της κινητικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Κινητικότητας των Εργαζοµένων, καθώς και µέσω της διαφάνειας, της µεταφοράς και της 
αναγνώρισης των τυπικών προσόντων στην Ένωση. 

Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για τους επενδυτές και τους εργαζόµενους 

• Το περιβάλλον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εξαρτάται έντονα από την ορθή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τούτο σηµαίνει ότι πρέπει να εξακολουθήσει η 
αποφασιστική ανάληψη δράσης σε τοµείς όπως είναι οι κρατικές ενισχύσεις, η 
επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της ικανότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να 
αναπτυχθούν και να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Οι φορολογικές κανόνες που 
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ισχύουν σε διασυνοριακές καταστάσεις απαιτούν απλούστευση και ορθολογικότητα και θα 
δηµιουργηθεί επίσης µια νέα γενιά τελωνειακών και φορολογικών προγραµµάτων για τη 
βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών συστηµάτων και την απλούστευση της 
λειτουργία τους, ενώ θα χαραχθεί µια στρατηγική σχετικά µε τα µέσα µε τα οποία θα 
ενταθεί η καταπολέµηση της φορολογικής απάτης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 
ανταγωνιστικότητα σε βασικούς τοµείς όπως είναι η αυτοκινητοβιοµηχανία και η άµυνα, 
καθώς και τα δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

• Άλλες βασικές συνιστώσες τις ανάπτυξης είναι οι ευρωπαϊκές υποδοµές µεταφορών και η 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Παράλληλα µε την προετοιµασία της νέας φάσης των 
διευρωπαϊκών δικτύων, µια νέα πρωτοβουλία θα προωθήσει τη σιδηροδροµική µεταφορά 
φορτίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα µε την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, θα εξακολουθήσουν οι εργασίες για τη σύλληψη νέων τεχνολογικών 
λύσεων µε σκοπό την αντιµετώπιση των ενεργειακών αναγκών, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
καθαρό άνθρακα και τις τεχνολογίες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το καινοτόµο 
σύστηµα Galileo θα εισέλθει επίσης σε νέα φάση πρακτικής εφαρµογής.  

• Στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ενιαία αγορά, θα εξεταστεί προσεκτικά η 
αποτελεσµατικότητα της ισχύουσας νοµοθεσίας. Θα εξακολουθήσει η απλούστευση 
προκειµένου να ενισχυθεί η αυξηµένη ροή στην ενιαία αγορά και για να δοθεί ώθηση στην 
ανάπτυξη. Οι βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς, θα προωθηθούν στο πλαίσιο των 
νοµοθετικών προτάσεων. Επιπλέον, θα εξετασθούν ειδικές τοµεακές προτάσεις για τις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, των συµψηφισµό τίτλων και 
το διακανονισµό χρεογράφων, καθώς και στον τραπεζικό τοµέα. Θα συµπληρωθούν µε την 
εν εξελίξει ανάλυση σε τοµείς όπως τα επενδυτικά κονδύλια, οι ενυπόθηκες πιστώσεις, η 
πιστωτική επιφάνεια ασφαλιστικών εταιριών και οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα. 

∆ιεύρυνση της ευρωζώνης 

• Ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Η 
διαχείριση της ευρωζώνης από την Επιτροπή θα εισέλθει σε νέα φάση ενόψει της 
µελλοντικής διεύρυνσης της ευρωζώνης και µε την αξιολόγηση της ετοιµότητας των 
νέων υποψηφίων να υιοθετήσουν το ευρώ.  

3. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πρόκειται για την οικοδόµηση της κοινωνίας που θέλουµε για µας τους ίδιους καθώς 
και για τις µελλοντικές γενεές. Πρόκειται για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και την 
αναγνώριση της αµοιβαίας υπευθυνότητας σε τοµείς όπως είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος. Πρόκειται επίσης για την προώθηση µιας υγιούς κοινωνίας µε πολίτες που 
διατηρούν το αίσθηµα εµπιστοσύνης ενόψει αλλαγών, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την 
ευηµερία και την ασφάλεια. 

Εντούτοις, δεν έχουµε ακόµη φθάσει στο σηµείο αυτό. Η Ευρώπη σήµερα βρίσκεται µπροστά σε 
πολλές προκλήσεις, οι οποίες µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µέσω της συντονισµένης και 
αποφασιστικής δράσης. Στον τοµέα αυτό, η Ένωση µπορεί να δώσει µια σαφή προστιθέµενη 
αξία. Οι αποτελεσµατικές πολιτικές για τη συνοχή και την αγροτική ανάπτυξη είναι απαραίτητες 
και εγγράφονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την 
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απασχόληση. Το 2006 θα είναι κρίσιµο έτος, µε την εφαρµογή προγραµµάτων που αποσκοπούν 
στην αποτελεσµατική επικέντρωση των δαπανών στη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα κατά 
τα επόµενα επτά έτη. Οι µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας έχουν ήδη 
προετοιµάσει το δρόµο για την βιωσιµότητα και την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Οι υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος αποκτούν καίρια σηµασία για τους ευρωπαίους πολίτες και η Επιτροπή 
θα εξακολουθήσει το έργο της προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι σχετικές µε τις εν λόγω 
υπηρεσίες ανάγκες θα λαµβάνονται πλήρως υπόψη στη χάραξη της πολιτικών της Ένωσης. Οι 
απειλές που αντιµετωπίζει το ευρωπαϊκό περιβάλλον έχουν διεθνική και παγκόσµια διάσταση 
που απαιτεί από την Ένωση να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο. 

Άµεση αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων προβληµάτων 

• Η γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ευηµερία 
µας, το επίπεδο διαβίωσης και της σχέσης µεταξύ των γενεών. Παρά το γεγονός ότι πολλά 
ζητήµατα εντάσσονται στο πλαίσιο της αρµοδιότητας των κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει επίσης να αναλάβει δράση. Μετά από τη συζήτηση που ξεκίνησε το 
2005, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ιδέες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Ένωση 
δύναται να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της δηµογραφικής γήρανσης 
της Ευρώπης. 

• Η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων αποτελεί ένα από τα πλέον 
επείγοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών 
στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της καταπολέµησης της παράνοµης 
µετανάστευσης. Το ζήτηµα αυτό απαιτείται να αντιµετωπιστεί κατά τρόπο ολοκληρωµένο 
και ισορροπηµένο µε παράλληλο σεβασµό των ανθρωπιστικών παραδόσεων της Ευρώπης. 

• Μια άλλη µακροπρόθεσµη πρόκληση είναι οι κλιµατικές µεταβολές. Οι ολοένα 
συχνότερες και περισσότερο ζηµιογόνες φυσικές καταστροφές έχουν ήδη αναδείξει το 
κόστος της απραξίας. Το 2006 θα είναι κρίσιµο έτος για τις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις 
σχετικά µε το κλίµα, δεδοµένου ότι κατά το έτος αυτό θα αναληφθούν δεσµεύσεις στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο για την περίοδο µετά το 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει επίσης να διατηρήσει το ίδιο ρυθµό θέσπισης µέτρων σχετικά µε τις κλιµατικές 
µεταβολές προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της µέσω εθνικών σχεδίων κατανοµής 
και µέτρων, όπως είναι η ένταξη του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών στο σύστηµα 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών. Θα πρέπει επίσης να γίνει απολογισµός των µέσων µε 
τα οποία θα καταστούν επωφελείς οι συναφθείσες εθελοντικές συµφωνίες µε τη 
βιοµηχανία προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές CO2 από αυτοκίνητα οχήµατα. 

Βιώσιµη διαχείριση των πόρων 

• Η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών µας πόρων ανταποκρίνεται σε µακροπρόθεσµους 
κοινωνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς. Η µεταρρύθµιση των 
τοµέων του οίνου, των οπωροκηπευτικών και των µπανανών θα οδηγήσει την ισχύουσα 
διαδικασία γεωργικής µεταρρύθµισης στην τελική της φάση και θα συνεχίσει την τάση 
προς την κατεύθυνση της αυξηµένης ανταγωνιστικότητας. 

• Η πρόσφατη δραµατική αύξηση των τιµών του πετρελαίου υπογράµµισε τη σηµασία που 
έχει για την Ευρώπη η ασφαλής, ανταγωνιστική και βιώσιµη προµήθεια σε ενέργεια. Οι 
προσπάθειες για τη διαχείριση και τη µείωση των κινδύνων θα ενταθούν, ιδίως µε την 
προώθηση της ενεργειακής επάρκειας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και 
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µέσω της διερεύνησης όλων των ζητηµάτων που αφορούν την ενδεχόµενη ανάπτυξη των 
βιοκαυσίµων. 

• Η διαχείριση των πόρων επιτρέπει επίσης την προστασία της φυσικής µας κληρονοµιάς. Η 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο εξακολουθεί να µειώνεται υπό 
την αυξανόµενη πίεση του ανθρώπου: απαιτεί τη λήψη νέων µέτρων για την επίτευξη του 
καθορισµένου στόχου να σταµατήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη µέχρι 
το 2010. Είναι επίσης αναγκαία για τον περιορισµό των κινδύνων τους οποίους 
δηµιουργούν τα φυτοφάρµακα για την υγεία και το περιβάλλον και για να ενταθεί η 
καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η οικοδόµηση µιας Ευρώπης µε µεγαλύτερη συνοχή 

• Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να χαράσσονται οι δηµόσιες πολιτικές µεµονωµένα, χωρίς να 
λαµβάνεται πλήρως υπόψη ο αντίκτυπος της µιας πολιτικής στην άλλη. Η νέα στρατηγική 
στο ναυτιλιακό τοµέα θα ανοίξει το δρόµο σε µια νέα ολοκληρωµένη προσέγγιση για την 
βιώσιµα περιβαλλοντική ανάπτυξη µιας ευηµερούσας ναυτικής οικονοµίας που θα 
στηρίζεται στα επιτεύγµατα της επιστήµης και τεχνολογίας της θάλασσας. 

• Η συνοχή συνεπάγεται την υπευθυνότητα της Ένωσης να µεριµνήσει για την καθιέρωση 
κοινών προτύπων τα οποία συνδυάζονται µε τα ανοικτά σύνορα, την κινητικότητα και την 
ενιαία αγορά. Η ισχύουσα εργατική νοµοθεσία πρέπει να εξεταστεί µε βάση τις γενικές 
τάσεις και τα κρίσιµα ζητήµατα που θα ανακύψουν κατά τα επερχόµενα έτη. Εξάλλου, οι 
πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλλων και την υγεία και ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας πρέπει να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν. 

• Η ορθολογική προσέγγιση ανοικτών µεθόδων συντονισµού στον κοινωνικό τοµέα και η 
καθιέρωση της συνεργασίας στους τοµείς της υγείας και της µακροχρόνιας µέριµνας θα 
ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
µέλη για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και την 
αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

• ∆εδοµένης της αύξησης της κινητικότητάς τους στην Ευρώπη, οι πολίτες προσδοκούν να 
προτείνει η Ένωση λύσεις σε νέα διασυνοριακά προβλήµατα που τίθενται στον τοµέα του 
αστικού δικαίου, όπως είναι το διαζύγιο και τα καθεστώτα που ρυθµίζουν τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ή η επιβολή αποζηµιώσεων και η εφαρµογή άλλων 
αποφάσεων του αστικού κώδικα εκατέρωθεν των συνόρων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στα δικαιώµατα των παιδιών σε τοµείς όπως είναι η επανένωση των µελών της 
οικογένειας, η γονική µέριµνα και η εµπορία ανθρώπινων όντων. 

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Σπανίως περνάει µια ηµέρα χωρίς την υπενθύµιση ότι απειλείται η ασφάλεια των πολιτών. Τα 
πρόσφατα γεγονότα έχουν και πάλι δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο πρόβληµα αυτό. Οι βοµβιστικές 
επιθέσεις στη Μαδρίτη και το Λονδίνο, οι φυσικές καταστροφές που έπληξαν την Ευρώπη 
καθώς και άλλες περιοχές του κόσµου, η απειλή της γρίπης των πτηνών και ο κίνδυνος 
πανδηµίας γρίπης, οι κρίσεις στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών αποτελούν τα 
πλέον προφανή παραδείγµατα ότι η καθηµερινή ζωή έχει αναταραχθεί και ότι οι κίνδυνοι δεν 
είναι πλέον ενδεχόµενοι αλλά πιθανοί. 
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Ορθώς οι πολίτες αναµένουν την ανάληψη δράσης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
τόσο εντός της Ένωσης όσο και παγκοσµίως. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες 
αναµένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αποτελεσµατική κοινή δράση: τούτο έχει 
µόλις πρόσφατα αναγνωρισθεί από τα κράτη µέλη µε το πρόγραµµα δράσης της Χάγης. Μια 
αποτελεσµατική και ρεαλιστική προσέγγιση απαιτεί τη λήψη µέτρων σε πολλά επίπεδα και µε 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης, της προστασίας και της 
αντίδρασης. 

Μια ασφαλέστερη Ευρώπη για την προστασία των ευρωπαίων από την 
εγκληµατικότητα 

• Η τροµοκρατία αποτελεί µόνιµη απειλή στην Ευρώπη. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις 
µπορούν να χτυπήσουν αιφνίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αποτελεσµατικότερος 
συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών θα βοηθήσει στον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό 
των τροµοκρατών και την ευκολότερη προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη. Μετά τις 
βοµβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο το έργο επιταχύνθηκε και θα συνεχιστεί κατά το 2006. 
Η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει από κοινού κατά της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 
για την ενίσχυση των θυµάτων και τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό µεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόµου. Περισσότερο έργο απαιτείται για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των διασυνοριακών δικτύων µε σκοπό την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας στις ρίζες της. 

• Η διασυνοριακή διάσταση του οργανωµένου εγκλήµατος και τα σύγχρονα µέσα που 
χρησιµοποιούνται από τους εγκληµατίες σήµερα απαιτούν την ανάληψη επικεντρωµένης 
και µε σύγχρονα µέσα δράσης από µέρους της Ευρώπης. Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει τη 
σύνδεση µεταξύ αρµοδίων αρχών µέσω ενός συνεκτικού συστήµατος πληροφόρησης όσον 
αφορά το ιστορικό εγκληµατιών και µια γενική επανεξέταση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

• Σε µια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων έχει 
ιδιαίτερη σηµασία: αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι τούτο απαιτεί συλλογική δράση και 
κοινά υψηλά πρότυπα εποπτείας εµπορευµάτων και προσώπων. Η λήψη µέτρων για τη 
διασφάλιση της παροχής βοήθειας στα κράτη µέλη που διαχειρίζονται εξωτερικά σύνορα 
και η παγίωση και η ενηµέρωση του κεκτηµένου στον τοµέα της πολιτικής για τη 
χορήγηση ταξιδιωτικών θεωρήσεων θα βοηθήσουν στην προώθηση αποτελεσµατικών 
ελέγχων. 

• Η Ευρώπη παρέχει δυνατότητες για τη στήριξη του έργου των υπηρεσιών που είναι 
επιφορτισµένες µε την επιβολή του νόµου. Θα πρέπει να ενισχυθεί η δικαστική και 
αστυνοµική συνεργασία προκειµένου να περιοριστούν τα νοµικά εµπόδια, να 
εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα των πολιτών και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των 
σχετικών πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών. 

Αποτελεσµατικότερη προστασία των πολιτών στην καθηµερινή ζωή τους 

• Η βελτίωση της υγείας, η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και η 
αντιµετώπιση των υγειονοµικών κινδύνων έχουν προφανείς θετικές επιπτώσεις για την 
ευρωπαϊκή οικονοµία και την ευηµερία των πολιτών. Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο κανόνων και ενεργειών όσον αφορά τις 
πολιτικές για τους καταναλωτές. Η ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της 
ασφάλειας των τροφίµων θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη συντονισµένης διασυνοριακής 
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δράσης προκειµένου να δοθεί η κατάλληλη ευρωπαϊκή διάσταση για την αντιµετώπιση 
των απειλών. Τα µέτρα πρέπει να είναι συνεπή και αποτελεσµατικά: η κατάρτιση ενός 
ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης για την ασφάλεια των τροφίµων θα έχει ως στόχο να 
διασφαλιστεί η γενική τάση των υψηλών προτύπων κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 

• Τα θαλάσσια, αεροπορικά και οδικά ατυχήµατα έχουν καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο 
οι ελλείψεις στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών έχουν άµεσες επιπτώσεις στους 
χρήστες των µεταφορικών µέσων και τους εργαζόµενους του τοµέα αυτού, ενώ 
παράλληλα οδηγούν σε περιβαλλοντικές ζηµίες. Τούτο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές 
οικονοµικές δαπάνες. Η ανάπτυξη του ρόλου της υπηρεσίας αεροπορικής ασφάλειας και 
του οργανισµού σιδηροδρόµων συµβάλλει πραγµατικά στην ασφάλεια σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  

• Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συστηµάτων 
πληροφόρησης που θα εµπνέουν εµπιστοσύνη και θα είναι ασφαλή και αξιόπιστα, δηλαδή 
θα έχουν της απαραίτητες προϋποθέσεις για την αυξηµένη χρησιµοποίηση 
διασταυρούµενων ψηφιακών υπηρεσιών. 

• Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τα µέσα πολιτικής προστασίας που διαθέτει και θα 
αναπτύξει τις ικανότητες ταχείας αντίδρασης της Ευρώπης, οι οποίες θα 
χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που εµφανίζεται σηµαντική κρίση.  

5. Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, η Ευρώπη δεν είναι δυνατό να δρα µόνη. Οι 
πρόσφατες διαπραγµατεύσεις µε την Κίνα για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο πρόσφατος 
λιµός στη Νιγηρία, η αυξανόµενη κρίση όσον αφορά την ασφάλεια στο Ιράκ, η ειρηνευτική 
διαδικασία στη Μέση Ανατολή, αποτελούν γεγονότα που µας υπενθυµίζουν διαρκώς το γεγονός 
ότι η ευηµερία, η αλληλεγγύη και η ασφάλεια θα µπορούσαν να είναι ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά 
δεν θα ήταν δυνατό να εξαρτώνται αποκλειστικά από τα επιτεύγµατα στο εσωτερικό της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε αντιδράσεις έναντι του εξωτερικού 
κόσµου, αλλά θα πρέπει να ενεργήσει περισσότερο δραστήρια ώστε να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση της γενικής κατάστασης. 

Σταθερότητα και ευηµερία στα σύνορά µας 

• Στην περιοχή πλησίον των συνόρων µας, οι διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση και η 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης µε τις υποψήφιες και µέλλουσες υποψήφιες 
χώρες πρέπει να συνεχιστεί. Οι εκθέσεις παρακολούθησης για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία, οι οποίες θα δηµοσιευθούν την άνοιξη, θα εστιάζουν στην τελική φάση της 
διαδικασίας προσχώρησης. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία και την 
Κροατία θα εξακολουθήσουν, καθώς επίσης και η παρακολούθηση της επιτευχθείσας 
προόδου σε όλες τις υποψήφιες και µελλοντικά υποψήφιες χώρες. Οι διαπραγµατεύσεις 
για τη σύναψη Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) µε τη Σερβία και 
Μαυροβούνιο και πιθανόν µε τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη θα εξακολουθήσουν µε στόχο τη 
σύναψη της συµφωνίας πριν από τα τέλη του 2006.  

• Στις γειτονικές µας χώρες, η Επιτροπή και οι χώρες – εταίροι θα εκτελέσουν τα 
υφιστάµενα σχέδια δράσης των οποίων η υλοποίηση θα εξεταστεί κατά τα τέλη του 2006. 
Η πολιτική γειτνίασης θα ενισχυθεί και θα ολοκληρωθεί µε µια δέσµη νέων σχεδίων 
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δράσης µε χώρες της Κασπίας και της Μεσογείου και θα διευρύνουν το πεδίο των 
δεσµεύσεων για σταθερότητα και ευηµερία περιλαµβάνοντας τους νέους εταίρους. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις αναπτυσσόµενες ολοκληρωµένες αγοράς ενέργειας µε 
γειτονικές χώρες. Η Επιτροπή θα προετοιµάσει επίσης το έδαφος για τη σύναψη 
αναθεωρηµένης θεσµικής συµφωνίας µε τη Ρωσία και την Ουκρανία και θα επιδιώξει στο 
πλαίσιο αυτό τη σύναψη µιας συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών µε την Ουκρανία. 

Ευθύνες σε παγκόσµια κλίµακα 

Όσον αφορά τις σχέσεις της µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
σταθεί στο ύψος των πρόσφατων και φιλόδοξων δεσµεύσεων: αν το 2005 χαρακτηρίστηκε ως 
έτος ανάληψης υποχρεώσεων για την ανάπτυξη, το 2006 πρέπει να είναι το έτος υλοποίησης 
της ανάπτυξης αυτής. Συνεπεία της Συνόδου Κορυφής των G8 και της ανανεωθείσας 
δέσµευσης για τους αναπτυξιακούς της χιλιετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει 
σήµερα τις απαραίτητες εργασίες µε σκοπό την επίτευξη των στόχων µας όσον αφορά την 
αυξηµένη χρηµατοδοτική προσπάθεια (επιπλέον ποσό ύψους 20 δισεκατ. ευρώ ετησίως µέχρι 
το 2010) και να βελτιώσει τη συνεκτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης που 
καταβάλλουν από κοινού οι ευρωπαίοι δωρητές, µε βάση τη νέα δήλωση σχετικά µε την 
αναπτυξιακή πολιτική. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει την ίδια 
προσέγγιση µέσω της χαρτογράφησης της βοήθειας της Ένωσης, της εναρµόνισης των 
διαδικασιών και των στρατηγικών γεωγραφικού χαρακτήρα για τους εταίρους ΑΚΕ και στο 
πλαίσιο βασικών ζητηµάτων όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η δηµοκρατία. 

• Ο κεντρικός στόχος για την ανάληψη δράσης είναι η Αφρική. Με βάση τη νέα στρατηγική 
για την Αφρική και τη νέα δήλωση για την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης, η Επιτροπή 
θα προτείνει την ενίσχυση της εταιρικής της σχέσης µε την Αφρική σε δύο τοµείς 
προτεραιότητας, τη διακυβέρνηση και τις υποδοµές. Όπως προτάθηκε στο πλαίσιο της 
αναθεωρηµένης συµφωνίας του Κοτονού, ο διάλογος για θέµατα ασφάλειας θα ενταθεί. Οι 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη σύναψη συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης 
(ΟΕΣ) θα εισέλθουν στην αποφασιστική φάση τους και οι σχετικές ρυθµίσεις θα 
αποτελέσουν το αντικείµενο πλήρους εξέτασης. 

• Η στήριξη της ανασυγκρότησης και της πολιτικής αλλαγής θα εισέλθει σε νέα φάση, µε 
την ενισχυµένη συνεργασία στο Ιράκ καθώς και την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στη 
Γάζα και τη δυτική όχθη, την ενίσχυση έργων στο Αφγανιστάν και τη χορήγηση βοήθειας 
µετά το τσουνάµι. Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει επίσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια 
στα θύµατα κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσµο.  

• Στενά συνδεδεµένη µε τα παραπάνω είναι η ασφάλεια και στον τοµέα αυτόν θα 
αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για τη µη διάδοση και τον αφοπλισµό, την ασφάλεια των 
πολιτών και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Ασφάλειας. 

Μια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία 

• Η παγκοσµιοποίηση είναι µια πραγµατικότητα την οποία θα πρέπει να αποδεχθούµε για 
την αποκατάσταση της δυναµικής ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης στην 
Ευρώπη. Το εξωτερικό εµπόριο και οι επενδύσεις συµβαδίζουν µε την οικονοµική 
ολοκλήρωση µέσα στην Ευρώπη. Θα πρέπει πλέον να δοθεί έµφαση στην εξωτερική 
διάσταση της ανταγωνιστικότητας, µε τη διατύπωση συστάσεων για το εµπόριο και τις 
σχετικές µε το εµπόριο πολιτικές. Στην προβλεπόµενη για το ∆εκέµβριο του 2005 
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συνδιάσκεψη του Χονγκ Κονγκ πρέπει να τεθούν οι βάσεις για µια φιλόδοξη εξέλιξη του 
αναπτυξιακού προγράµµατος της Ντόχα, µέχρι τα τέλη του 2006, συµπεριλαµβανοµένης 
της επίτευξης συγκεκριµένων αποτελεσµάτων για τις φτωχές αναπτυσσόµενες χώρες. 
∆εδοµένου ότι ο δεύτερος σηµαντικός εµπορικός εταίρος της Ένωσης, η Κίνα, µας θέτει 
ενώπιον σηµαντικών προκλήσεων και µας προσφέρει δυνατότητες, θα πραγµατοποιηθεί 
συνολική επισκόπηση 5 χρόνια µετά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ.  

• Η Ευρώπη θα συµβάλει στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση της αειφόρου 
ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα, ιδίως µέσω της χάραξης ενός πλαισίου πολιτικής για 
τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά, όπως για την αποδάσωση και 
τη διαχείριση των υδάτων. Η ευρωπαϊκή εµπειρία στον περιβαλλοντικό τοµέα, καθώς και 
τα καινοτόµα µέσα που επιτρέπουν τον συνδυασµό της δηµόσιας αναπτυξιακής βοήθειας 
µε τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα συνδυαστούν στο πλαίσιο ενός ταµείου για τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, προκειµένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να επιτύχουν τους 
στόχους της χιλιετίας στους τοµείς της αποχέτευσης και της ενέργειας.  

• Σε όλους τους τοµείς, η αληθινή εταιρική σχέση µεταξύ ευρωπαϊκών θεσµικών 
οργάνων είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο θα αποκτήσει η Ευρώπη µια ισχυρότερη και 
συνεπέστερη φωνή στον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη 
προσπάθεια προκειµένου να καταστεί συνεκτικότερη και αποτελεσµατικότερη η 
εξωτερική δράση της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε στον 
κόσµο, ιδίως µέσω της ανταλλαγής υπαλλήλων. 

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η αποτελεσµατική υλοποίηση της πολιτικής αποτελεί βασικό συστατικό της αξιοπιστίας και 
της νοµιµοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η επιλογή µιας συγκεκριµένης 
πολιτικής δεν είναι το µοναδικό σηµαντικό στοιχείο: είναι επίσης σηµαντικός ο τρόπος µε τον 
οποίο χαράσσονται και υλοποιούνται πολιτικές. 

Κατά το 2005, η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του κανονιστικού 
πλαισίου προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ θα πληροί τις 
σηµερινές απαιτήσεις. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η συµβολή των αποτελεσµατικότερων 
ρυθµίσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συνεχίζοντας παράλληλα να λαµβάνει 
υπόψη τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και τη χρηστή διακυβέρνηση.  

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε συστηµατική για τις προτεραιότητες του προγράµµατος 
εργασίας και συµφωνήθηκαν νέες κατευθυντήριες γραµµές1. Η Επιτροπή προέβη σε 
λεπτοµερή εξέταση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητά τους µε τις αρχές βελτίωσης της 
νοµοθεσίας και τούτο είχε ως αποτέλεσµα να αποσυρθούν 68 προτάσεις2. Τα µέτρα αυτά 
προστίθενται σε εκείνα που έλαβε η Επιτροπή για το ένα τρίτο των εκκρεµουσών προτάσεών 
της που χρονολογούνταν πριν από το 2004. Επιπλέον, καταβάλλονται επί του παρόντος 
σηµαντικές προσπάθειες για την απλούστευση των ισχυόντων κανόνων. Το αποτέλεσµα 
αναµένεται να αποτελέσει σηµαντική πρόοδο, δεδοµένου ότι θα είναι πολύ ευκολότερο για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επωφεληθούν από τις ενέργειες 

                                                 
1 SEC(2005) 791. 
2 Εξάλλου, η οικονοµική ανάλυση θα ενισχυθεί στην περίπτωση 5 επιπλέον φακέλων. 
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που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να τις κατανοήσουν. Στο πλαίσιο της εν λόγω νέας 
επιχειρησιακής φάσης, η Επιτροπή θα δηµιουργήσει εσωτερικά µια διάρθρωση που θα 
αποσκοπεί ειδικά στην επιτάχυνση της εφαρµογής κανόνων βελτίωσης των κανονιστικών 
ρυθµίσεων, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την πολιτική συνοχή, τον ποιοτικό έλεγχο 
και την προς τα ανάντη αξιολόγηση των κανονιστικών ζητηµάτων. 

• Επικουρικότητα και αναλογικότητα. Το έργο της Επιτροπής θα εκτιµηθεί µε βάση τις 
απαιτήσεις από άποψη επικουρικότητας και αναλογικότητας: η ΕΕ πρέπει να δρα µόνον 
όταν είναι αναγκαίο και η παρέµβασή της πρέπει να είναι η ελάχιστη απαιτούµενη για την 
επίτευξη των στόχων της. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση της 
πλήρους τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

• Αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Τα κονδύλια του προϋπολογισµού της ΕΕ 
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον µπορούν να προσφέρουν µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα σε σχέση µε τις δαπάνες σε εθνική κλίµακα. Οι δαπάνες θα πρέπει εξάλλου 
να δύνανται να αιτιολογούνται σαφώς και προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 
αποτελεσµατικοί διοργανικοί µηχανισµοί. Πρέπει να διασφαλίζεται η δηµιουργία 
κατάλληλων συστηµάτων λογιστικού και τρέχοντος ελέγχου, ενώ θα εξακολουθήσει να 
εφαρµόζεται ο οδικός χάρτης που αποσκοπεί στην εξασφάλιση θετικής δήλωσης 
αξιοπιστίας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η προστασία των χρηµατοδοτικών 
συµφερόντων της Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πρόβληµα. Επίσης, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει κατά το 2006 την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της 
στον τοµέα της διαφάνειας. 

• ∆ιαβουλεύσεις. Οι πρωτοβουλίες πολιτικής πρέπει να έχουν επαρκή προετοιµασία και να 
επικεντρώνονται στις πραγµατικές ανάγκες που έχουν σήµερα οι ευρωπαίοι. Κατά 
συνέπεια, οι διαβουλεύσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της χάραξης πολιτικής από την 
Επιτροπή. Πολλές από τις προτάσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος 
προγράµµατος εργασίας είναι προϊόν διαβουλεύσεων· άλλες, θα οδηγήσουν σε νέες 
διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
υφιστάµενα µέσα για να συµµετέχουν οι πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα 
ενθαρρύνει νέες µορφές διαβούλευσης, για παράδειγµα µέσω της σύστασης επιτροπών 
πολιτών.  

• Αξιολόγηση των επιπτώσεων. Με την αξιολόγηση των επιπτώσεων διασφαλίζεται η 
χάραξη πολιτικής µε πλήρη γνώση των πραγµατικών γεγονότων και πλήρη επίγνωση των 
επιπτώσεων. Κατά τον τρόπο αυτό, καθοδηγείται επίσης η διαδικασία χάραξης πολιτικής, 
µέσω της ελεύθερης εξέτασης των επιλογών και παρέχεται ένα πλαίσιο προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα. Η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων πρέπει επίσης να καθοδηγεί τη διοργανική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αιτιολογεί την υποβολή µιας πρότασης, κατά τρόπο σαφή και µε 
δυνατότητα πρόσβασης του κοινού. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
εξακολουθεί να αποτελεί στερεότυπο χαρακτηριστικό όλων των νοµοθετικών και 
πολιτικών προτάσεων τις οποίες περιλαµβάνει το πρόγραµµα εργασίας για το 20063: σε 
ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει στη λήψη απόφασης να επιτευχθούν οι 

                                                 
3 Οι µόνες περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η εκτίµηση των επιπτώσεων είναι τα πράσινα 

βιβλία και οι διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθεί η 
εκτίµηση των επιπτώσεων σε µεταγενέστερο στάδιο εάν συνεχιστεί η πρωτοβουλία. 
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στόχοι κατά διαφορετικό τρόπο, ή να µην επιτευχθούν. Εξάλλου, µε την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2006 θα προετοιµαστεί το πρόγραµµα του 
2007. Άλλη εκδοχή της αξιολόγησης των επιπτώσεων είναι η εκ των υστέρων αξιολόγηση, 
η οποία διεξάγεται σε τακτικά διαστήµατα και εξετάζει κατά πόσον έχουν επιτύχει τους 
στόχους τους οι κοινοτικές πολιτικές και τα προγράµµατα της Ένωσης.  

• Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογή. Η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές 
της για την εφαρµογή της νέας µεθόδου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου4, ιδίως µέσω 
της αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µε τα κράτη µέλη, µε προληπτικά µέτρα και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, µε την αυστηρή αντιµετώπιση των παραβάσεων. 

• Απλούστευση. Πρέπει να αποφεύγεται να είναι η κοινοτική νοµοθεσία και διαδικασίες 
υπερβολικά περίπλοκες, δεδοµένου ότι τούτο συνεπάγεται πραγµατικό κόστος για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι νέες νοµοθετικές προτάσεις θα ελέγχονται αυστηρά και θα 
πρέπει επίσης να επανεξεταστεί η ισχύουσα νοµοθεσία. Τον Οκτώβριο του 2005, η 
Επιτροπή καθιερώνει µια νέα φάση απλούστευσης της νοµοθεσίας (µε τοµεακή 
προσέγγιση και συστηµατικότερες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη) και 
καταρτίζει ένα τριετές αναπροσαρµόσιµο πρόγραµµα για την αναθεώρηση των 
νοµοθετικών διατάξεων που ενδέχεται να είναι δυσανάλογα επαχθείς για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης5. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται και 
ενισχύεται το πλαίσιο απλούστευσης που καταρτίστηκε από την Επιτροπή το 2003. Η 
πρώτη φάση επικεντρώνεται στους τοµείς των αυτοκινήτων, των κατασκευών και των 
αποβλήτων.  

• Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την 
επανεξέταση των εσωτερικών της διαδικασιών προκειµένου να προβεί σε σηµαντικές 
απλουστεύσεις: τα πρώτα αποτελέσµατα της εν λόγω πρωτοβουλίας απλούστευσης θα 
εµφανιστούν κατά το 2006, ιδίως στους τοµείς της διοικητικής και χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης, καθώς και της υποβολής προσφορών και της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

∆εδοµένης της συνέχισης των εργασιών στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών προτεραιότητας που 
αναφέρονται στο παράρτηµα, οι εν λόγω αρχές βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου θα 
βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Κατά το θέρος του 2006 το 
πρόγραµµα εργασίας θα αποτελέσει το αντικείµενο ενδιάµεσης επανεξέτασης που θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή να προβεί σε απολογισµό των αλλαγών αυτών και, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, να τροποποιήσει τον κατάλογο των προτεραιοτήτων. 

                                                 
4 COM (2002) 725. 
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος - COM(2005) 535. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ 2006 

I. ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Τίτλος Είδος πρότασης 
ή πράξης 

Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Αριθµός 
αναφοράς 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου 
για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί µόνον εφόσον ζητηθεί από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 βάσει της 
ανακοίνωσης την οποία εξέδωσε η Επιτροπή επί του ιδίου θέµατος και η οποία θα προσαρτηθεί στην έκθεση 
της Επιτροπής για την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση θα έχει ως 
στόχο τη δηµιουργία του ΕΙΤ (βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά, δοµές και φορείς, προϋπολογισµός, 
κλπ.). 

2006/EAC+/004 

Σύσταση για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / σύσταση 

Ο βασικός πολιτικός στόχος είναι η κατάρτιση – σε εθελοντική βάση – ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς, που θα 
διευκολύνει τη διαφάνεια, τη µεταφορά και την αναγνώριση των προσόντων στην Ευρώπη. Μια δέσµη κοινών 
επιπέδων αναφοράς θα διευκολύνει τη σύγκριση των σχετικών µε την εκπαίδευση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση διατάξεων και θα βασίζεται σε ορισµένες αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας, την επικύρωση, τον 
προσανατολισµό, τις βασικές ικανότητες κλπ. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) θα ενισχύσει τη 
συγκρισιµότητα και ενδεχοµένως και την αναγνώριση προσόντων, θα παράσχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη 
προσόντων σε επίπεδο τοµέα και θα προωθήσει την δια βίου µάθηση των πολιτών.  

2006/EAC/006 

Έκθεση για τη σύγκλιση 2006 Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Τουλάχιστον κάθε δύο έτη, τόσο η Επιτροπή όσο και η ΕΚΤ θα συντάσσουν έκθεση για τη σύγκλιση, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1. Στις εκθέσεις εξετάζεται κατά πόσον τα 
κράτη µέλη µε παρέκκλιση έχουν επιτύχει υψηλό βαθµό σταθερής σύγκλισης µε βάση τα 4 κριτήρια σύγκλισης. 
Μέρος της αξιολόγησης αποτελεί και η συµβατότητα της εθνικής τους νοµοθεσίας µε το κοινοτικό δίκαιο. 

2006/ECFIN/019 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
δυνάµει του άρθρου 122 παράγραφος 2 
για την κατάργηση της παρέκκλισης για 
ορισµένα κράτη µέλη 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη µέλη κρίνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ, η 
παρέκκλιση που τους έχει αναγνωρισθεί καταργείται από το Συµβούλιο. 

2006/ECFIN/020 

Πρόταση τροποποίησης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά 
µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Το Συµβούλιο αποφασίζει για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες των νεοεισερχόµενων στην ευρωζώνη, σύµφωνα µε 
το άρθρο 123 παράγραφος 5. 

2006/ECFIN/021 

Νοµοθετική πρόταση για την εδραίωση 
και ενίσχυση οδηγιών, πολιτικών και 
αρχών της νέας προσέγγισης  

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι είναι: η ενοποίηση και επανεξέταση βασικών ορισµών· η ενίσχυση της 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης των φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης και η αυξηµένη διαφάνεια κατά τη 
διαδικασία κοινοποίησης, µέσω της χάραξης κοινοτικής πολιτικής διαπίστευσης και µέσω της ενοποίησης και της 
επανεξέτασης των απαιτήσεων ορισµού· η διευκόλυνση της διαδικασίας κοινοποίησης όσον αφορά τους 
κοινοποιηµένους φορείς· η επανεξέταση των υφιστάµενων µονάδων αξιολόγησης της συµµόρφωσης· η 
διευκρίνιση της έννοιας της σήµανσης ΕΚ και της σχέσης της µε τα εθελοντικά σήµατα· η κατάρτιση κοινοτικού 
πλαισίου που θα περιλαµβάνει βασικές απαιτήσεις για τις δραστηριότητες ελέγχου της εθνικής αγοράς· η 
ενίσχυση της συνεργασίας των αρχών ελέγχου της εθνικής αγοράς· η βελτίωση του µηχανισµού της ρήτρας 
διασφάλισης. 

2006/ENTR/001 
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Κοινοτικός κανονισµός σχετικά µε την 
ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων 
στον µη εναρµονισµένο τοµέα  

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Ο βασικός πολιτικός στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας της αµοιβαίας αναγνώρισης στον µη 
εναρµονισµένο τοµέα, µέσω της εξεύρεσης µιας λύσης για τα περισσότερα από τα προβλήµατα που 
αναφέρονται ανωτέρω. Η αµοιβαία αναγνώριση στον µη εναρµονισµένο τοµέα εµπορευµάτων απαιτεί καλύτερη 
διάρθρωση προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να ενεργούν κατά 
τρόπο περισσότερο «ευρωπαϊκό». Είναι επίσης σηµαντικό να ορίζεται σαφώς ότι, σε περιπτώσεις απόρριψης 
της αµοιβαίας αναγνώρισης, οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι το αµφισβητούµενο 
προϊόν διατίθεται νοµίµως στο εµπόριο σε άλλη περιφέρεια της ΕΕ. 

2006/ENTR/002 

Ανακοίνωση περί κανονιστικού 
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της γενικής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στο βιοµηχανικό τοµέα 
της ΕΕ, µε παράλληλη στήριξη της επιτευχθείσας προόδου στον τοµέα της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των αυτοκινήτων οχηµάτων σε τιµές προσιτές για τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, οι σχετικοί 
βασικοί τοµείς πολιτικής είναι η βελτίωση των ρυθµίσεων, της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος και της 
οδικής ασφάλειας. 

2006/ENTR/003 

Αναθεώρηση της οδηγίας 88/378/ΕΚ 
σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Οι κύριοι πολιτικοί στόχοι είναι η απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας, η βελτίωση της ασφάλειας των 
παιχνιδιών µέσω της αποσαφήνισης των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, η βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς µέσω της ανάπτυξης των συνθηκών για την καλύτερη κοινή προσέγγιση από µέρους των 
αρχών ελέγχου της εθνικής αγοράς, στο πλαίσιο της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας.  

2006/ENTR/004 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ 
σχετικά µε την καθιέρωση µιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα 
των τεχνικών προτύπων και 
κανονισµών, καθώς και των κανόνων 
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

∆ιασφάλιση της επίτευξης του στόχου του προγράµµατος δράσης της Λισαβόνας για την εξασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών µέχρι το 2010. Εξάλειψη των τυχόν εµποδίων 
στην εσωτερική αγορά στον τοµέα των υπηρεσιών, ακόµα και πριν από την εµφάνισή τους, προκειµένου να 
αποφευχθούν οι εκ των υστέρων εκτενέστερες χρονικά παρεµβάσεις και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ. Προσαρµογή, του µέρους της οδηγίας που αφορά την τυποποίηση, στις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις στον εν λόγω τοµέα. 

2006/ENTR/006 

Ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό πρότυπο 
χρηµατοδότησης της ανάπτυξης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στον καθορισµό συγκεκριµένων ενεργειών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών καινοτόµων επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των µεσαίων επιχειρήσεων, µέσω της διάδοσης των 
ορθών πρακτικών και της εκµάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικών όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση. Ειδικότερα, τα νέα κράτη µέλη, στα οποία η ανάπτυξη του χρηµατοδοτικού τοµέα υστερεί σε 
σχέση µε εκείνη στην ΕΕ των 15, δύνανται να επωφεληθούν από µια διαδικασία ανοικτού πολιτικού διαλόγου. 

Η ανακοίνωση έχει επίσης ως στόχο να προταθούν ενέργειες που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς, µε τον εντοπισµό και την εξάλειψη των εµποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις. Μέχρι σήµερα, τα 
κράτη µέλη έχουν επιβεβαιώσει τακτικά τη δέσµευσή τους να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, 
έχουν όµως κυρίως επικεντρωθεί σε εθνικές επιλογές.  

2006/ENTR/007 

Ανακοίνωση για τις αµυντικές 
βιοµηχανίες και αγορές  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αµυντικού τοµέα.  

Τα βασικά µέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι η κατάλληλη νοµοθεσία για την αγορά και η κατάρτιση 
σηµαντικών προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης. 

2006/ENTR/008 
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Ανακοίνωση σχετικά µε τη λειτουργία 
του κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
υπηρεσίες 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Υποβολή έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
υπηρεσίες και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης για πιθανή επανεξέταση. 

2006/INFSO/001 

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ο στόχος είναι να προταθεί ένα πρόγραµµα δράσης, για την περίοδο 2006-2010, το οποίο θα υποστηρίζεται 
από τα κράτη µέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρµόδιες για δραστηριότητες σχετικές µε την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες που περιλαµβάνει η ανακοίνωση i2010.  

2006/INFSO/003 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν τελευταία, για το 
συντονισµό των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρµογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων  

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι κοινοτικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν προσφορές σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ένωσης, παρέχοντάς τους τη διαβεβαίωση ότι θα δύνανται, εφόσον παραστεί 
ανάγκη, να ασκούν αποτελεσµατικές προσφυγές στην περίπτωση που θιγούν τα συµφέροντά τους στο πλαίσιο 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.  

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στη βελτίωση ορισµένων διατάξεων των οδηγιών «προσφυγές» χωρίς 
τροποποίηση των βασικών αρχών τους. Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας θα έχει ουσιαστικά ως αποτέλεσµα την 
ενίσχυση των υφιστάµενων διαδικασιών ή µηχανισµών, ιδίως µέσω της θέσπισης αποτελεσµατικών προσφυγών 
κατά των συµβάσεων οι οποίες παρανόµως ανατίθενται απευθείας. Επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις της 
νοµολογίας απαιτούν αποσαφήνιση ή ακόµα και λεπτοµερή ορισµό του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ανάλογη και αποτρεπτική επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του 
κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων. 

2006/MARKT/002 

Λευκό βιβλίο της Επιτροπής για την 
ολοκλήρωση της αγοράς της 
ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / λευκό 
βιβλίο 

Λευκό βιβλίο για την ενυπόθηκη πίστη, στο οποίο ανακοινώνονται οι ενδεχόµενες πρωτοβουλίες που θα πρέπει 
να προταθούν από την Επιτροπή για την προώθηση της δηµιουργίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ, µε 
βάση τα αποτελέσµατα της ευρείας διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε µετά από το πράσινο βιβλίο του 2005 
«Ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ». 

2006/MARKT/004 

Λευκό βιβλίο για τα επόµενα µέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν για τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικής αγοράς 
επενδυτικών κεφαλαίων  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / λευκό 
βιβλίο 

Τον Ιούλιο του 2005 δηµοσιεύθηκε το πράσινο βιβλίο για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους 
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Το εν λόγω βιβλίο περιλάµβανε ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ στον 
συγκεκριµένο τοµέα (οδηγίες UCITS) να επιτύχει τους στόχους του στην παρούσα συγκυρία. Καθιέρωνε επίσης 
ένα δηµόσιο διάλογο µε αντικείµενο µια σειρά επιλογών που θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία της 
αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων.  

Αξιοποιώντας µια µακρά διαδικασία διαβουλεύσεων, έρευνας και αξιολόγησης των επιπτώσεων, το λευκό βιβλίο 
θα εντοπίσει τα συγκεκριµένα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικότερης 
αγοράς για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.  

2006/MARKT/004 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τον 
συµψηφισµό και διακανονισµό στον 
τοµέα των κινητών αξιών  

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Η πρόταση θα µπορούσε να παράσχει ένα κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής, 
ολοκληρωµένης και ασφαλούς αγοράς υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού τίτλων, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, τη µείωση του κεφαλαιακού κόστους και τη βελτίωση της ανάπτυξης της 
ΕΕ. Επί του παρόντος, εµπόδια διαφόρων ειδών δηµιουργούν αναποτελεσµατικότητα και αυξάνουν το κόστος 
για τις περισσότερες διασυνοριακές υπηρεσίες διακανονισµού τίτλων. 

2006/MARKT/005 



 

EL 18   EL 

Πρόταση σχετικά µε την πλήρη 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς για 
τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Ο στόχος της πρότασης είναι να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για 
τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή καθολικών ταχυδροµικών υπηρεσιών σε 
όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους στην Ένωση. Το πεδίο εφαρµογής της 
πρότασης θα περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, την επιβεβαίωση της ηµεροµηνίας για την πλήρη υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες (δηλαδή, το άνοιγµα των εναποµενόντων ταχυδροµικών 
µονοπωλίων στον ανταγωνισµό) και ενδέχεται να περιλαµβάνει επιπλέον µέτρα για τη διασφάλιση της παροχής 
καθολικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και την προστασία των χρηστών υπό συνθήκες ανόθευτου ανταγωνισµού 
στην αγορά.  

2006/MARKT/006 

Πρόταση για την αναθεώρηση του 
άρθρου 16 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ της 
20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων 
(αναθεώρηση των διαδικασιών έγκρισης 
από µέρους των εποπτικών αρχών για 
σηµαντικές συµµετοχές)  

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Το άρθρο 16 της ευρωπαϊκής τραπεζικής οδηγίας επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να εµποδίζουν 
αποτελεσµατικά, για προληπτικούς λόγους, προτεινόµενες συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία τους. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της διαδικασίας και των 
ενεργειών στις οποίες πρέπει να εφαρµόζουν οι εποπτικές αρχές, προκειµένου να διασφαλίζεται η σαφής, 
διαφανής και δίκαιη µεταχείριση από µέρους όλων των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά τις 
προτεινόµενες συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών.  

2006/MARKT/007 

Σύσταση της Επιτροπής – ∆ίκαιη 
αποζηµίωση για ιδιωτική αντιγραφή: 
µεταρρύθµιση σχετικά µε τις εισφορές 
για τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / σύσταση 

Μεταρρύθµιση σχετικά µε τις εισφορές για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι οποίες εφαρµόζονται για τον 
εξοπλισµό και τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται για την ιδιωτική αντιγραφή από καταναλωτές και 
άλλους. 

2006/MARKT/008 

Ερµηνευτική ανακοίνωση σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 296 της 
συνθήκης για τις δηµόσιες συµβάσεις 
στον τοµέα της άµυνας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ο κατακερµατισµός της ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα της άµυνας οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην αβεβαιότητα 
ως προς τον τρόπο εφαρµογής του άρθρου 296 της συνθήκης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
παρεκκλίνουν από τους κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων σε περιπτώσεις που διακυβεύονται ζωτικά 
συµφέροντα ασφαλείας. Στο πλαίσιο µιας γενικότερης πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στο άνοιγµα των αγορών 
όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού, µια ερµηνευτική ανακοίνωση θα 
αποσαφήνιζε τα κριτήρια προκειµένου να αξιολογηθούν κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την εφαρµογή της εν 
λόγω παρέκκλισης.  

2006/MARKT/012 

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της στον 
τοµέα της διαφάνειας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / άλλα 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση του βαθµού διαφάνειας (π.χ. χρησιµοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, 
άσκηση πίεσης). 

2006/SG+/008 

Απόφαση σχετικά µε την ανανέωση 
προγράµµατος δράσης για τα τελωνεία 
στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Το πρόγραµµα «Τελωνεία 2013» προορίζεται να διαδεχθεί το πρόγραµµα «Τελωνεία 2007» και έχει ως στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ φορολογικών διοικήσεων. Το πρόγραµµα για τα τελωνεία θα 
συνεχίσει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των διευρωπαϊκών συστηµάτων πληροφορικής µε τα οποία 
υποστηρίζεται η εφαρµογή της τελωνειακής πολιτικής. Με το πρόγραµµα «Τελωνεία 2013» θα αντιµετωπιστούν 
αρκετές νέες προκλήσεις, όπως η εξασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασµού και η στήριξη της χρησιµοποίησης ενός 
κοινού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί η ενσωµάτωση της διαχείρισης 
κινδύνων σε όλες τις πτυχές του τελωνειακού έργου. Το πρόγραµµα «Τελωνεία 2013» θα εξακολουθήσει να 
στηρίζει δραστηριότητες για την προστασία των επιχειρήσεων από πρακτικές αποµίµησης και πειρατείας. Το 
πρόγραµµα για τα τελωνεία θα ενισχύσει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία 
ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση εντύπων, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει 
απαραίτητες πρωτοβουλίες, όπως τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

2006/TAXUD/001 

Απόφαση σχετικά µε την ανανέωση 
κοινοτικού προγράµµατος για τη 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Το πρόγραµµα «Fiscalis 2013» θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη βελτίωση 
της κατάλληλης λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά, µέσω της ενισχυµένης 

2006/TAXUD/002 
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βελτίωση της λειτουργίας των 
φορολογικών συστηµάτων στην 
εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) 

συνεργασίας µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν, των διοικήσεών τους και των αρµόδιων υπαλλήλων τους. Θα 
αυξήσει το βαθµό ευαισθητοποίησης όσον αφορά την σχετική κοινοτική νοµοθεσία και θα ενθαρρύνει τα κράτη 
µέλη να µοιράζονται τις εµπειρίες από τις οδηγίες εφαρµογής. Το εν λόγω πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τα µέσα 
που θα βοηθήσουν την καταπολέµηση του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού και της φορολογικής απάτης, 
τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε σχέση µε τρίτες χώρες. Για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της 
αµοιβαίας βοήθειας µεταξύ φορολογικών διοικήσεων, το πρόγραµµα θα αναπτύξει και θα εκσυγχρονίσει τα 
διευρωπαϊκά ηλεκτρονικά δίκτυα που απαιτούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών για ελεγκτικούς σκοπούς, 
όπως είναι το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον ΦΠΑ (VIES) και το σύστηµα ελέγχου της 
κίνησης ειδικών φόρων κατανάλωσης (EMCS). 

Ανακοίνωση στο Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη 
χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της 
καταπολέµησης της φορολογικής 
απάτης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να αρχίσει η δροµολόγηση δηµόσιας συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τη 
χάραξη µιας γενικής στρατηγικής κατά της φορολογικής απάτης.  

Τα κράτη µέλη έχουν σαφώς την ευθύνη για τον έλεγχο και την καταπολέµηση της απάτης. Ο ρόλος της 
Επιτροπής είναι να παρέχει το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο σε κοινοτική κλίµακα και να διευκολύνει την 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών. 

Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση αποτελεί το ενδεδειγµένο µέσο για τη δροµολόγηση δηµόσιας συζήτησης. 
Εντούτοις, για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής κατά της απάτης θα απαιτηθεί πιθανόν, σε 
µεταγενέστερο στάδιο, η λήψη νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων. 

2006/TAXUD/003 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
την δηµιουργία ενός ειδικού 
ευρωπαϊκού δικτύου για τις 
σιδηροδροµικές εµπορευµατικές 
µεταφορές 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Προώθηση της ανάπτυξης των σιδηροδροµικών µεταφορών (ειδικότερα των εµπορευµατικών µεταφορών) και 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου. ∆ιευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς των 
σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων. Ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας των διαδρόµων 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών στο διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο. Επικέντρωση της 
κοινοτικής χρηµατοδότησης σε συγκεκριµένα σηµεία κυκλοφοριακής συµφόρησης. Ενθάρρυνση της 
συνεργασίας µεταξύ διαχειριστών της υποδοµής, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσµατικότητα των διασυνοριακών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων, χάρη στο διεθνή 
προγραµµατισµό των δροµολογίων και τον καθορισµό εξατοµικευµένων δροµολογίων.  

2006/TREN/003 

Ανακοίνωση σχετικά µε την 
υλικοτεχνική υπoδοµή στις µεταφορές 
για τη διευκόλυνση των διατροπικών 
µεταφορών  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Οι εµπορευµατικές µεταφορές είναι πιο σηµαντικές για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
παρά για τους διεθνείς ανταγωνιστές της και τούτο λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής µας θέσης: οροσειρές, 
θάλασσες, περιφερειακές περιοχές, γεωγραφική θέση της παραγωγής και του πληθυσµού, κλπ. 
Η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, η διεύρυνση και η εξέλιξη των διαδικασιών εφοδιασµού καταδεικνύουν ότι οι 
εµπορευµατικές µεταφορές συνεχίζουν να αναπτύσσονται µε ταχύτερους ρυθµούς από εκείνους του ΑΕγχΠ. Θα 
µπορούσαν να αναληφθούν, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις : 
- Ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρησιµοποίησης προηγµένων συστηµάτων ΤΠΕ, 
- Καθορισµός προτύπων για τις διατροπικές µεταφορές, τα συστήµατα εφοδιαστικής και τις υπηρεσίες, 
- Βελτίωση της αξιοπιστίας της διατροπικότητας, 
- Εξέταση των µέσων (τεχνικών, νοµικών, χρηµατοδοτικών), για την περισσότερο ενεργό προώθηση των 
διατροπικών µεταφορών, 
- Βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής, 
- ∆ιασφάλιση του θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ µεταφορικών µέσων, 
- ∆ιεύρυνση της στήριξης για την παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών και την καινοτοµία, 
Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανίας, φορέων παροχής υπηρεσιών και αρµοδίων για τη χάραξη 
πολιτικής, 
- ∆ιασφάλιση της ευρείας διάδοσης και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. 

2006/TREN/010 
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Μελλοντικές εφαρµογές του 
προγράµµατος Galileo  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ευρωπαϊκή υποδοµή δορυφορικής πλοήγησης θα παράσχει αρχικά, από το 2008, υπηρεσίες εντοπισµού 
θέσης. Η χρήση της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς των σύγχρονων οικονοµιών θα δηµιουργήσει µέχρι το 
2020 µια παγκόσµια αγορά περίπου 300 δισεκατ. ευρώ, µε 3 δισεκατ. δέκτες σε λειτουργία σε ένα ευρύ φάσµα 
ηλεκτρονικών συσκευών. Θα δηµιουργηθούν περίπου 150.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, που θα 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.  

Στο πλαίσιο της φάσης εκµετάλλευσης µπορούν να υλοποιηθούν εύκολα εφαρµογές που θα καλύπτουν 
ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Προκειµένου να προκύψουν όλα τα οφέλη από την εν λόγω πανευρωπαϊκή 
τεχνολογία εντοπισµού θέσης και χρονοπροσδιορισµού, θα πρέπει να καθιερωθούν συντονισµένες ενέργειες και 
πρότυπα. Οι δηµόσιες διοικήσεις µπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών εντοπισµού θέσης στο πλαίσιο µιας 
σειράς εφαρµογών που διέπονται από ορισµένες ρυθµίσεις. Είναι αναγκαία η αξιολόγηση της σκοπιµότητας 
ορισµένων κανονιστικών µέτρων και των επιπτώσεών τους. 

2006/TREN/025 

Ανακοίνωση σχετικά µε τις καθαρές 
τεχνολογίες άνθρακα 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Τόνωση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε εµπορική κλίµακα των νέων τεχνολογιών του καθαρού 
άνθρακα και, ιδίως, µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής που 
χρησιµοποιούν το εν λόγω καύσιµο, µε σκοπό τη δέσµευση και την αποθήκευση του CO2. 

2006/TREN/026 

Ενδιάµεση γενική αξιολόγηση των 
µέτρων που εξαγγέλθηκαν στο λευκό 
βιβλίο «Η ευρωπαϊκή πολιτική 
µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η 
ώρα των επιλογών» 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Το λευκό βιβλίο της Επιτροπής προέβλεπε να διενεργηθεί κατά το 2005 ενδιάµεση επανεξέταση, προκειµένου 
να ελεγχθεί κατά πόσον επιτυγχάνονται οι συγκεκριµένοι στόχοι του, ή απαιτούνται προσαρµογές. ∆εδοµένου ότι 
το αρχικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε ήταν µια ανακοίνωση της Επιτροπής, η ενδιάµεση επανεξέταση θα 
έπρεπε να έχει ανάλογη µορφή. 

2005/TREN/011 

II. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Τίτλος Είδος πρότασης 
ή πράξης 

Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Αριθµός 
αναφοράς 

Κανονισµός του Συµβουλίου που 
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
404/93 για την κοινή οργάνωση της 
αγοράς στον τοµέα της µπανάνας 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Προβλέπεται επανεξέταση της κοινής οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) της µπανάνας, βάσει των πορισµάτων µιας 
αξιολόγησης που διενεργείται επί του παρόντος, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων στους 
κοινοτικούς παραγωγούς µπανανών, λαµβάνοντας επίσης υπόψη το νέο σύστηµα εισαγωγών που θα 
καθιερωθεί από το 2006.  

Οι βασικοί στόχοι της επανεξέτασης είναι να διατηρηθεί, σε επίπεδο εµπορίας, µια αποδεκτή ισορροπία µεταξύ 
των τριών πηγών εφοδιασµού της κοινοτικής αγοράς (παραγωγή της ΕΕ, εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ και 
εισαγωγές µπανανών της ζώνης δολαρίου), προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της κοινοτικής 
παραγωγής, να προκύψουν δίκαιες τιµές για τους καταναλωτές στην ΕΕ, να ενισχυθεί η βιώσιµη ανάπτυξη των 
περιοχών παραγωγής και να προωθηθούν φιλικές προς το περιβάλλον µέθοδοι καλλιέργειας και µεταποίησης. 

2005/AGRI/003 
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Κανονισµός του Συµβουλίου, για την 
τροποποίηση των κανονισµών αριθ. 
2200/96, 2201/96 και 2002/96 για την 
κοινή οργάνωση των αγορών στον 
τοµέα των νωπών και µεταποιηµένων 
οπωροκηπευτικών 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Η µεταρρύθµιση των εν λόγω τοµέων εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής µεταρρύθµισης της ΚΓΠ.  

Οι κύριοι στόχοι της µεταρρύθµισης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας µεταποιηµένων 
οπωροκηπευτικών, µε µια πολιτική που θα είναι περισσότερο προσανατολισµένη στην αγορά, ενώ παράλληλα 
θα λαµβάνεται υπόψη ο σηµαντικός ρόλος τον οποίο διαδραµατίζουν οι συγκεκριµένοι τοµείς στην 
απασχόληση, σε αγροτικές περιοχές· η ενηµέρωση και η αναβάθµιση των υφιστάµενων µέσων της κοινής 
οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) νωπών προϊόντων· η µείωση των στρεβλωτικών για το εµπόριο γεωργικών 
ενισχύσεων· η κατάργηση άχρηστων κανόνων, η απλούστευση και διαφάνεια των λοιπών ρυθµίσεων. 

2006/AGRI/002 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
µεταρρύθµιση της κοινής οργάνωσης 
αγοράς στον τοµέα του οίνου 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του οίνου είναι ένας από του τελευταίους γεωργικούς τοµείς που 
υπόκειται σε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις προκειµένου να αντιµετωπιστούν ορισµένα προβλήµατα. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής θα καθορίζει κατευθυντήριες γραµµές για τη νοµοθεσία, µε σκοπό κυρίως τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οίνου που παράγεται στην ΕΕ, η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης, η ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων µέσων για την καλύτερη γνώση και 
παρακολούθηση της αγοράς, η απλούστευση της νοµοθεσίας στο πλαίσιο διαφάνειας, η διασφάλιση της 
βιωσιµότητας της παραγωγής οίνου στην Ευρώπη και η διατήρηση της αυθεντικότητας και του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του εν λόγω προϊόντος. Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται από αξιολόγηση των επιπτώσεων και σε 
µεταγενέστερο στάδιο θα ακολουθήσει η υποβολή πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου.  

2006/AGRI/003 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις µελλοντικές 
προοπτικές για τα βιοκαύσιµα 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προβληµατισµού σχετικά µε τα µέτρα για την 
προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίµων, συµπεριλαµβανοµένης της εν λόγω παραγωγής σε λιγότερο 
ανεπτυγµένες τρίτες χώρες. 

2006/AGRI/019 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών – “Ανάπτυξη, 
ευηµερία και αλληλεγγύη σε µια δίκαιη 
και δηµοκρατική κοινωνία: χάρτης 
πορείας για την ισότητα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών” 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Παρά την επιτευχθείσα κατά τις τελευταίες δεκαετίες πρόοδο όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και 
ανδρών, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων στους τοµείς της απασχόλησης, της 
ανεργίας, των αµοιβών, των θέσεων λήψης αποφάσεων, καθώς και το φαινόµενο της βίας κατά των γυναικών 
και της εµπορίας προσώπων. Η ανακοίνωση αυτή θα περιλαµβάνει τον οδικό χάρτη για την ισότητα των δύο 
φύλων και θα καθορίζονται οι στόχοι και οι ενέργειες για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ προκειµένου να 
επιτευχθεί η ισότητα µεταξύ των δύο φύλων και να αντιµετωπιστούν τα σχετικά προβλήµατα και εµπόδια.  

2006/EMPL/001 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
µια νέα στρατηγική της Κοινότητας όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας 2007-2012 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η νέα στρατηγική της Κοινότητας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για την περίοδο 
2007-2012 θα βασιστεί στην υφιστάµενη στρατηγική και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της, µε 
συνδυασµό διαφόρων µέσων, όπως: της ενηµέρωσης και απλούστευσης της νοµοθεσίας, του κοινωνικού 
διαλόγου, της λήψης προοδευτικών µέτρων, της ανάπτυξης νέων µέσων που θα συµβάλλουν στην εφαρµογή 
της νοµοθεσίας, της παροχής οικονοµικών κινήτρων και της δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων µεταξύ όλων των 
παραγόντων που ενέχονται στον εν λόγω τοµέα πολιτικής. Με την επίτευξη των εν λόγω στόχων θα αυξηθεί η 
παραγωγικότητα και η ποιότητα της εργασίας, σύµφωνα µε την πολιτική της Λισαβόνας, µέσω της µείωσης 
των επαγγελµατικών ατυχηµάτων και των συχνών απουσιών από την εργασία λόγω κακής υγείας.  

2006/EMPL/002 
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Πράσινο βιβλίο για την εξέλιξη του 
εργατικού δικαίου. 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

 Όπως εξαγγέλθηκε στο κοινωνικό θεµατολόγιο, µε το πράσινο βιβλίο αναµένεται να ξεκινήσει µια ευρεία 
δηµόσια συζήτηση, µε την συµµετοχή θεσµικών οργάνων της ΕΕ, κρατών µελών, κοινωνικών εταίρων και 
εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις κύριες τάσεις όσον αφορά την πρόσφατη 
εξέλιξη της εργατικής νοµοθεσίας, τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τον εντοπισµό των 
πλέον σηµαντικών και επειγόντων θεµάτων.  

2006/EMPL/003 

Ανακοίνωση σχετικά µε το δηµογραφικό 
µέλλον της Ευρώπης. 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση θα περιλαµβάνει σύνθεση των απαντήσεων στο πράσινο βιβλίο 2005 σχετικά µε τη γήρανση 
του πληθυσµού, τα πρώτα αποτελέσµατα των αναλυτικών µελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της 
πρότυπης πειραµατικής δράσης του ΕΚ (πρωτοβουλία Walter), καθώς και τις προτάσεις της Επιτροπής για την 
ανάληψη περαιτέρω δράσης στον εν λόγω τοµέα.  

2006/EMPL/004 

Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρµάκων. 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής θα προταθούν ορισµένα µέτρα και πρωτοβουλίες µε στόχο τη µείωση των 
επιπτώσεων των φυτοφαρµάκων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτευχθεί µια 
περισσότερο βιώσιµη χρήση των φυτοφαρµάκων, καθώς και η σηµαντική ολική µείωση των κινδύνων και της 
χρήσης φυτοφαρµάκων, που θα είναι συµβατή µε την απαραίτητη προστασία των καλλιεργειών. 

Αιτιολόγηση του νέου προγραµµατισµού: αναβληθείσα από το 2005 εν αναµονή της αναθεώρησης της οδηγίας 
SANCO 91/414 - προβλέπεται πλέον για το δεύτερο τρίµηνο του 2006 (έγγρ. 2003/SANCO/061). 

Ανακοίνωση µε πρόταση οδηγίας-πλαίσιο (Ανακοίνωση – επιλογή διαβούλευσης ΕΟΚΕ/ΕΤΠ· οδηγία-πλαίσιο, 
υποχρεωτική διαβούλευση) 

2004/ENV/003 

Ανακοίνωση για να σταµατήσει η 
υποβάθµιση της βιοποικιλότητας µέχρι 
το 2010 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η Επιτροπή θα καταρτίσει οδικό χάρτη σχετικά µε τους στόχους και ενέργειες προτεραιότητας µε σκοπό την 
επίτευξη των κοινοτικών και παγκόσµιων στόχων, που έχουν τεθεί από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων, για να σταµατήσει (στόχος ΕΕ) και τον σηµαντικό περιορισµό (παγκόσµιος στόχος) της 
υποβάθµισης της βιοποικιλότητας µέχρι το 2010. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003 και του 2004 ζήτησε να 
επιταχυνθούν οι ενέργειες στον τοµέα αυτό. Το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος (28 Ιουνίου 2004) ζήτησε 
να υποβληθεί έκθεση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο το συντοµότερο δυνατό κατά το 2004, λαµβάνοντας 
υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και ειδικότερα το «Μήνυµα 
από το Malahide» (που περιλαµβάνει συµφωνία των εµπλεκόµενων φορέων όσον αφορά τους στόχους για την 
επίτευξη του γενικού στόχου του 2010). 

2005/ENV/011 

Πράσινο βιβλίο για την προσαρµογή 
στις κλιµατικές µεταβολές 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

Το πράσινο βιβλίο θα συµβάλλει στον εντοπισµό των περιοχών στις οποίες απαιτείται η ανάληψη δράσης σε 
κοινοτική κλίµακα προκειµένου να ενισχυθεί η προσαρµογή της ΕΕ στις αυξανόµενες αρνητικές επιπτώσεις 
των κλιµατικών µεταβολών. Η ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόµενο ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε 
την προσαρµογή τονίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του 
κλίµατος του πλανήτη».  

2006/ENV/012 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Αποτελέσµατα της 
επανεξέτασης της κοινοτικής 
στρατηγικής για τη µείωση των 
εκποµπών CO2 από αυτοκίνητα 
οχήµατα.  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η στρατηγική της Κοινότητας για τη µείωση των εκποµπών CO2 από αυτοκίνητα οχήµατα θα αναθεωρηθεί και 
θα εξεταστούν νέες επιλογές για την συµπλήρωση των ισχυόντων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
υφιστάµενων εθελοντικών συµφωνιών µε τις αυτοκινητοβιοµηχανίες. Στόχος είναι η επίτευξη βελτιωµένης 
απόδοσης των καυσίµων. Θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εν λόγω αναθεώρησης και θα 
υποβληθούν προτάσεις για τη µελλοντική αντιµετώπιση του ζητήµατος. 

2006/ENV/013 
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Αναθεώρηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια 
εκποµπών για ορισµένους 
ατµοσφαιρικούς ρύπους 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα εθνικά κατώτατα όρια εκποµπών αποτελεί τη βασική νοµοθετική 
πρωτοβουλία µε την οποία θα υλοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί και υγειονοµικοί στόχοι που καθορίστηκαν στο 
πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση µέχρι το 2020. Ο περιορισµός των 
εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση και ευτροφισµό και της εκποµπής προδρόµων του όζοντος 
προκειµένου να βελτιωθεί, στην Κοινότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από 
κινδύνους δυσµενών επιδράσεων από την οξίνιση, τον ευτροφισµό του εδάφους και το όζον σε επίπεδο 
εδάφους, και να γίνει ένα βήµα προς το µακροπρόθεσµο στόχο της µη υπέρβασης των κρίσιµων επιπέδων και 
φορτίων και της αποτελεσµατικής προστασίας του κοινού από τους αναγνωρισµένους κινδύνους που ενέχει για 
την υγεία η ρύπανση της ατµόσφαιρας µέσω της θέσπισης εθνικών ανώτατων ορίων εκποµπών, λαµβάνοντας 
ως έτη αναφοράς το 2010 και το 2020, και µέσω διαδοχικών αναθεωρήσεων. 

2006/ENV/016 

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
προκειµένου να συµπεριληφθούν οι 
εκποµπές της αεροπλοΐας στο σύστηµα 
της ΕΕ για την εµπορία δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Τροποποίηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να συµπεριληφθούν οι εκποµπές της 
αεροπλοΐας στο σύστηµα της ΕΕ για την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.  

2006/ENV/017 

Πράσινο βιβλίο για τη µελλοντική 
ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

Το πράσινο βιβλίο σχετικά µε µια σφαιρική ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ θα παρουσιάσει τις πλέον προηγµένες 
µεθόδους χάραξης ολοκληρωµένων πολιτικών που αφορούν τη ναυτιλία. Θα καθορίζονται επιλογές για µια 
περισσότερο ολιστική προσέγγιση από µέρους της ΕΕ και των κρατών µελών της για τις σχετικές µε τη ναυτιλία 
πολιτικές. 

2006/FISH/001 

Πρόταση κανονισµού σχετικά µε το 
εφαρµοστέο δίκαιο και τη διεθνή 
δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου  

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες στον τοµέα του εφαρµοστέου δικαίου για υποθέσεις 
διαζυγίου. Ο κύριος στόχος πολιτικής είναι να παρασχεθούν λύσεις που ενισχύουν τη νοµική βεβαιότητα και 
ελαστικότητα και ικανοποιούν τις νόµιµες προσδοκίες των πολιτών σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Χάγης. Η 
επιλογή του κανονισµού θα διασφαλίσει την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

2005/JLS/187 

Πράσινο βιβλίο για τη ρύθµιση της 
σύγκρουσης νόµων όσον αφορά τις 
περιουσιακές σχέσεις µεταξύ συζύγων, 
καθώς και το ζήτηµα της δικαιοδοσίας 
και της αµοιβαίας αναγνώρισης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

Στόχος είναι να ξεκινήσει µια ευρεία διαβούλευση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε νοµικά και πρακτικά 
ζητήµατα που ανακύπτουν σε διεθνείς υποθέσεις στον τοµέα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας έγγαµων και 
άγαµων ζευγαριών.  

2005/JLS/188 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε τις µελλοντικές 
προτεραιότητες όσον αφορά την κοινή 
πολιτική για την παράνοµη 
µετανάστευση 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Στο πρόγραµµα της Χάγης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη αλληλεγγύης και δίκαιας 
κατανοµής των ευθυνών µεταξύ των κρατών µελών, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των προκλήσεων που 
δηµιουργεί η διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων. Παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε 
πολλούς τοµείς, πολλά ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν αποφασιστικότερα, δεδοµένου ότι οι ετήσιες ροές 
παράνοµης µετανάστευσης στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι σηµαντικές. Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να 
επανεξεταστεί η επιτευχθείσα πρόοδος από την τελευταία ετήσια έκθεση (SEC(2004)1349) του Οκτωβρίου 
2004, και στη βάση αυτή, να προταθούν ορισµένες µελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες προκειµένου να δοθεί 
περαιτέρω ώθηση στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. 

2006/JLS/005 

Πράσινο βιβλίο σχετικά µε την 
αναγκαστική εκτέλεση: Ευρωπαϊκό 
σύστηµα για την κατάσχεση τραπεζικών 
περιουσιακών στοιχείων 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

Στόχος είναι να ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης της 
αναγκαστικής εκτέλεσης νοµισµατικών απαιτήσεων στην ΕΕ. Στο πράσινο βιβλίο περιγράφεται η υφιστάµενη 
νοµική κατάσταση και προτείνεται, ως πιθανή λύση, η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος για την 
κατάσχεση τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Προτείνονται επίσης διάφορες επιλογές όσον αφορά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του εν λόγω συστήµατος.  

2006/JLS/006 
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Ευρωπαϊκές εκλογές 2004: Ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή 
πολιτών της Ένωσης στο κράτος µέλος 
διαµονής (οδηγία 93/109/EΚ) και 
σχετικά µε τις εκλογικές διαδικασίες 
(απόφαση 76/787/EΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
2002/772/EΚ)  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Πρώτον, στην ανακοίνωση θα αξιολογείται η εφαρµογή της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τα δικαιώµατα 
ψήφου των πολιτών της Ένωσης στο κράτος µέλος διαµονής τους, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2004.  

Η έκθεση θα εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ζήτηµα της δηµοσίευσης των 
αποτελεσµάτων των εκλογών στα κράτη µέλη, προκειµένου να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη έτσι ώστε να 
καταστεί σαφής και να εφαρµοστεί οµοιόµορφα, γεγονός που δεν συµβαίνει επί του παρόντος. Θα εναπόκειται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την καταλληλότητα οποιασδήποτε νοµοθετικής πρωτοβουλίας. 

2006/JLS/008 

Ανακοίνωση για την προστασία των 
δικαιωµάτων του παιδιού  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Με την ανακοίνωση επιχειρείται ο καθορισµός ενός πλαισίου συγκεκριµένων ενεργειών που θα επιτρέψουν την 
προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα συµπεριλαµβάνεται η 
προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. 

Το πρόγραµµα δράσης που περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση θα βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη µέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του 
παιδιού. 

2006/JLS/009 

Πράσινο βιβλίο για τα ναρκωτικά και την 
κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

∆ηµοσίευση ενός πράσινου βιβλίου που θα παράσχει το πλαίσιο συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών 
στον τοµέα των ναρκωτικών, σε επίπεδο ΕΕ. ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των ενεργειών 
αριθ. 3 (1) και 3 (2) του προγράµµατος δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2005-2008.  

2006/JLS/007 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές 
συνεισφορές της Κοινότητας στο 
διεθνές ταµείο για την Ιρλανδία (2007-
2008). 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, προβλέπει ότι, 
µέχρι την 31η Μαρτίου 2006, η Επιτροπή θα υποβάλει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή έκθεση στην 
οποία θα αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του Ταµείου και θα επισηµαίνεται η ανάγκη να 
συνεχιστούν οι συνεισφορές και πέραν του 2006.  

2006/REGIO+/006 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις στρατηγικές γενικές 
κατευθύνσεις της Κοινότητας όσον 
αφορά τη συνοχή 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Ορισµός των προτεραιοτήτων της Κοινότητας στον τοµέα της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 2005/REGIO+/013 

Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο και αναδιοργάνωση των κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε τη διάθεση 
στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας. 

∆έσµευση της Επιτροπής στην έκθεσή της προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την 
επιτευχθείσα πρόοδο (COM 444(2001) τελικό). 

2003/SANCO/61 
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∆έσµη προτάσεων που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της θέσης και το 
θεσµοθετηµένο πλαίσιο για τις 
εσωτερικές πλωτές µεταφορές και 
συγκεκριµένα: 

(1) Πρόταση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την κατάρτιση 
ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου για τις 
εσωτερικές πλωτές µεταφορές· 

(2) Πρόταση εντολής διαπραγµάτευσης 
προκειµένου να επιτραπεί σε τρίτες 
χώρες να συµµετάσχουν στο θεσµικό 
πλαίσιο και, στο µέτρο του δυνατού, να 
καταρτίσουν κοινό θεσµοθετηµένο 
πλαίσιο µεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου, όπως για παράδειγµα η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού για την 
εσωτερική ναυσιπλοΐα, θα πρέπει να εντάσσει τις ποτάµιες µεταφορές στο πλαίσιο µιας περισσότερο 
στρατηγικής πολιτικής για τις µεταφορές. Ο οργανισµός αυτός θα πρέπει να συγκεντρώνει τους διαθέσιµους 
πόρους και δυναµικό και να αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις των εργασιών διαφόρων οργανισµών, 
συνδυάζοντας παράλληλα διάφορες αποστολές προκειµένου να δηµιουργούνται συνέργιες. Η χρησιµοποίηση 
του κοινοτικού πλαισίου ως του µόνου ενδεδειγµένου πλαισίου, θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και τη 
θέσπιση κοινών κανόνων. 

Για να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής των ενδιαφεροµένων τρίτων κρατών στις εργασίες του 
οργανισµού και για να δηµιουργηθεί ένα εναρµονισµένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη, θα πρέπει να 
συνοδεύεται η δηµιουργία του εν λόγω οργανισµού από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε τρίτες χώρες. 

2006/TREN/009 

Πρόγραµµα δράσης για την ενεργειακή 
επάρκεια 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ενέργεια αποτελεί τη βάση του οικονοµικού µας συστήµατος. Εντούτοις, η Ευρώπη είναι υποχρεωµένη να 
εισάγει το 50 % των ενεργειακών αναγκών της, που αντιστοιχούν ετησίως σε 240 δισεκατ. ευρώ. Εάν δεν 
ληφθούν µέτρα, το εν λόγω ποσοστό θα ανέλθει κατά το 2030 στο 70 %, καθώς η τιµή του πετρελαίου 
εκτινάσσεται στα ύψη. Ο έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης είναι απαραίτητος προκειµένου να µειωθεί η εν 
λόγω ενεργειακή εξάρτηση. Για το λόγο αυτό, η ενεργειακή επάρκεια είναι µία από τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για µια ανταγωνιστικότερη Ευρώπη. Μετά από τη δηµόσια συζήτηση που ξεκίνησε 
κατά το τρέχον έτος µε το πράσινο βιβλίο για την ενεργειακή επάρκεια, µε την ανακοίνωση αυτή θα καταρτιστεί 
ένα πρόγραµµα δράσης µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 20 % µέχρι το 2020.  

2006/TREN/032 

Πράσινο βιβλίο για µια ασφαλή, 
ανταγωνιστική και βιώσιµη ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη 

Μη νοµοθετική πράξη Το πράσινο βιβλίο θα προετοιµάσει την ανακοίνωση για το θέµα αυτό, που θα δηµοσιευθεί µεταγενέστερα κατά 
το τρέχον έτος. Στόχος είναι να πραγµατοποιηθεί η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση µε βάση τη βελτίωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου.  

2006/TREN/XXX 

III ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Τίτλος Είδος πρότασης 
ή πράξης 

Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Αριθµός 
αναφοράς 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη χάραξη 
στρατηγικής για µια ασφαλή κοινωνία 
των πληροφοριών – «Ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ICT)» 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής θα προταθεί ένα γενικό πλαίσιο για µελλοντικές δραστηριότητες στον 
τοµέα της ασφάλειας του ∆ιαδικτύου, των πληροφοριών και των δικτύων. Θα αξιολογηθούν τα ήδη ληφθέντα 
µέτρα και θα εντοπιστούν τοµείς στους οποίους οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ δύνανται να παράσχουν ιδιαίτερη 
προστιθέµενη αξία, µε παράλληλο σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και των δραστηριοτήτων που έχουν 
ήδη αναληφθεί από κράτη µέλη. Θα συνδεθεί επίσης µε άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ασφάλεια, οι 
οποίες προγραµµατίζονται για το 2006. 

2006/INFSO/002 
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Πρόταση απόφασης σχετικά µε ένα 
ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά ποινικές 
καταδίκες 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση (CFSP/JHA)

Η απόφαση θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία των απαραίτητων βάσεων για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 
ηλεκτρονικού µηχανισµού που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες περιέχουν τα εθνικά 
µητρώα. 

2004/JLS/116 

Απόφαση του Συµβουλίου για τη 
δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αρχών 
καταστολής (LEN) για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας  

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ετοιµότητα και τη διαχείριση των 
συνεπειών στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, η Επιτροπή προτείνει συµπληρωµατικά µέτρα 
για την ενίσχυση των υφιστάµενων µέσων στον τοµέα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των 
συνεπειών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι η δηµιουργία ενός µηχανισµού προειδοποίησης για την επιβολή του 
νόµου (του δικτύου αρχών καταστολής, LEN) που θα στεγαστεί από την Europol και θα συνδέεται µε άλλα 
ευρωπαϊκά συστήµατα ταχείας προειδοποίησης και αντίδρασης τα οποία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή (και 
συγκεκριµένα το «ARGUS»), µε παράλληλο σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων.  

2005/JLS/077 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τη δηµιουργία κοινοτικού κώδικα για τις 
θεωρήσεις (visas) βραχυχρόνιας 
παραµονής 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της περαιτέρω ανάπτυξης της κοινής πολιτικής στον τοµέα των θεωρήσεων, στο 
πλαίσιο ενός συστήµατος πολλαπλής διαστρωµάτωσης για τη διευκόλυνση του νόµιµου ταξιδιού και την 
αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω της ενισχυµένης εναρµόνισης των εθνικών νοµοθεσιών και 
των πρακτικών µεταχείρισης στις διπλωµατικές και προξενικές υπηρεσίες (όπως ορίζεται στο πρόγραµµα της 
Χάγης), είναι η θέσπιση κοινών νοµοθετικών διατάξεων. Κατά συνέπεια, απαιτείται η ενοποίηση, ενηµέρωση 
και ανάπτυξη του ισχύοντος κεκτηµένου. ∆εδοµένου ότι τα υφιστάµενα νοµικά µέσα είναι ένας συνδυασµός 
κοινοτικών κανόνων και διοικητικών και πρακτικών διατάξεων, θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλληλος κώδικας για 
τις θεωρήσεις, που θα συνοδεύεται από πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για την επιχειρησιακή εφαρµογή 
των εν λόγω κανόνων. 

2006/JLS/002 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και 
τη χρηµατοδότηση οµάδων εθνικών 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών, 
προκειµένου να παράσχουν τεχνική και 
επιχειρησιακή βοήθεια στα κράτη µέλη 
για δραστηριότητες ελέγχου και 
επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης σχετικά µε τις αρµοδιότητες των συνοριακών φυλάκων στα κράτη µέλη, 
των οποίων η τελική έκθεση αναµένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2005, η πρόταση σχετικά µε το 
νοµικό µέσο του ΕΚ και του Συµβουλίου αποσκοπεί στον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και τη χρηµατοδότηση 
των συνοριακών φυλάκων, όταν αποσπώνται σε άλλο κράτος µέλος. Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι 
συνοριακοί φύλακες των κρατών µελών προκειµένου να παράσχουν αποτελεσµατική βοήθεια στους 
συναδέλφους τους των αιτούντων κρατών µελών υποδοχής, δεδοµένου ότι θα πρέπει να έχουν τις 
ενδεδειγµένες αρµοδιότητες για την εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων που συνδέονται µε τον έλεγχο και την 
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Επιπλέον, το σχέδιο νοµοθετικής πράξης πρέπει να καθορίζει το 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος τεχνικής βοήθειας µεταξύ των 
συνοριακών φυλάκων των κρατών µελών. 

2006/JLS/003 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου σχετικά 
µε τη σύγκρουση αρµοδιοτήτων και την 
αρχή «ne bis in idem» σε ποινικές δίκες 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση-πλαίσιο 
(JHA) 

Η πρόταση αποσκοπεί στη δηµιουργία µηχανισµού που θα διευκολύνει την επιλογή δικαιοδοσίας σε ποινικές 
δίκες για υποθέσεις στις οποίες δύο ή περισσότερα κράτη µέλη θα µπορούσαν να ενδιαφέρονται για τη δίωξη 
του ιδίου αδικήµατος.  

Αποσκοπεί επίσης στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής, της δυνατότητας εφαρµογής και της ερµηνείας 
ορισµένων στοιχείων / ορισµών των ισχυόντων κανόνων σχετικά µε τη διεθνική αρχή της ΕΕ «ne bis in idem», 
που περιλαµβάνονται στα άρθρα 54-58 της σύµβασης για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν (CISA). 

2006/JLS/010 

Πρόγραµµα δράσης της ΕΕ σχετικά µε 
την εταιρική σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού 
τοµέα στο πλαίσιο της καταπολέµησης 
του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / άλλα 

Θέσπιση προτεινόµενου προτύπου για τις εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της 
καταπολέµησης του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας σε κλίµακα ΕΕ. 

2006/JLS/012 
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Πρόταση τροποποίησης της 
απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου 
για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και ειδικότερα 
προκειµένου να καταστεί ποινικό 
αδίκηµα η µεταβίβαση 
πραγµατογνωµοσύνης για την 
κατασκευή εκρηκτικών / βοµβών για 
τροµοκρατικούς σκοπούς 

Νοµοθετική πρόταση / 
απόφαση-πλαίσιο 
(JHA) 

Η πρόταση έχει ως στόχο να συνεχιστεί ο αποκλεισµός των τροµοκρατών ή των επίδοξων τροµοκρατών, 
καθιστώντας, δυνάµει της απόφασης-πλαισίου, ποινικό αδίκηµα την εκ προθέσεως µεταβίβαση 
πραγµατογνωµοσύνης για την κατασκευή βοµβών και εκρηκτικών για τροµοκρατικούς σκοπούς.  

Η πρόταση αυτή θα συνδεθεί επίσης µε την πολιτική που χαράσσεται επί του παρόντος από την Επιτροπή 
στον τοµέα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, δεδοµένου ότι η µεταβίβαση της εν λόγω πραγµατογνωµοσύνης 
θα µπορούσε ενδεχοµένως να µετατρέψει σε τροµοκράτες άτοµα που έχουν βίαιες ριζοσπαστικές απόψεις ή να 
αποτελέσει ένα µέσο στρατολόγησης νέων προσώπων από τροµοκρατικές οµάδες ή δίκτυα.  

2006/JLS/013 

Ανακοίνωση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή 
πολιτική για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και για την πάταξη της 
εγκληµατικότητας στο κυβερνοχώρο 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Πλήρης ενηµέρωση της πολιτικής της Επιτροπής για την πάταξη της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο, 
συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων σχετικών µε την προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας στον τοµέα 
της ενηµέρωσης, της χρήσης του ∆ιαδικτύου για τροµοκρατικούς σκοπούς, της κλοπής προσωπικών 
δεδοµένων, του παραδεκτού των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε πανευρωπαϊκή κλίµακα, της 
καταπολέµησης της παιδικής πορνογραφίας, κλπ.  

2006/JLS+/015 

Πρώτη έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος της Χάγης – 
«Scoreboard Plus»  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / άλλα 

Στόχος είναι η σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης που επικεντρώνεται στην ορθή και έγκαιρη µεταφορά 
εγκριθεισών νοµοθετικών πράξεων στο εθνικό δίκαιο και στην αποτελεσµατική εφαρµογή αποφασισθέντων 
µέτρων.  

2006/JLS/016 

Ανακοίνωση σχετικά µε την 
αντικειµενική και αµερόληπτη 
αξιολόγηση της εφαρµογής των µέτρων 
της ΕΕ στους τοµείς της ελευθερίας, 
της ασφάλειας και της δικαιοσύνης  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση των πολιτικών στους τοµείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, µέσω της δηµιουργίας µηχανισµού που προβλέπει την αποτελεσµατική αξιολόγηση της 
εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των πολιτικών στους εν λόγω τοµείς.  

2006/JLS/017 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
τη δωρεά και τη µεταµόσχευση 
οργάνων στην ΕΕ 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η µεταµόσχευση οργάνων αποτελεί σήµερα συνήθη τεχνική που χρησιµοποιείται στην ιατρική. Οι 
µεταµοσχεύσεις αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τη µοναδική θεραπεία στο τελικό στάδιο φθοράς ενός 
οργάνου. Η εν λόγω διαδικασία δεν είναι ακίνδυνη για τον δότη και για τον λήπτη. Σύµφωνα µε το άρθρο 152 
της συνθήκης του Άµστερνταµ, η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να θεσπίσει τα αναγκαία µέτρα για τον καθορισµό 
υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων. Η µεταµόσχευση οργάνων είναι ένας ιδιαίτερα 
πολύπλοκος τοµέας που θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί επιτυχώς µόνον εφόσον ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία.  

2005/SANCO/006 

Λευκό βιβλίο «Καλύτερη κατάρτιση για 
ασφαλέστερα τρόφιµα»  

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / λευκό 
βιβλίο 

Στον πυρήνα του προβλήµατος βρίσκεται η έλλειψη µιας εναρµονισµένης προσέγγισης όσον αφορά το 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη των εθνικών συστηµάτων ελέγχου. Στο λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των 
τροφίµων δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαπίστωση αυτή και επισηµαίνεται σαφώς η ανάγκη να 
αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα µε τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν, 
στις 29 Απριλίου 2004, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων, στον οποίο η 
κατάρτιση αποτελεί βασικό ζήτηµα. Το άρθρο 51 του κανονισµού εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
προγράµµατα κατάρτισης για τους υπαλλήλους των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών. Τα προγράµµατα 
αυτά µπορούν να παρακολουθήσουν υπάλληλοι από τρίτες χώρες και ειδικότερα από αναπτυσσόµενες χώρες. 
Η ενέργεια αυτή αφορά την εκπόνηση λευκού βιβλίου για την κοινοτική στρατηγική κατάρτισης στον τοµέα που 
καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.  

2005/SANCO/024 
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Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002 για τα ζωικά 
υποπροϊόντα  

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Ο βασικός στόχος είναι η αναθεώρηση των υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα, λαµβάνοντας 
υπόψη την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή του κανονισµού 1774/2002. Η κατάργηση δυσανάλογων 
διατάξεων και η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού θα οδηγήσουν σε ένα σαφές κείµενο, 
καθιστώντας αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα τα µέτρα. Με την αναθεώρηση θα περιοριστούν οι µη 
απαραίτητες επιβαρύνσεις και οι δυσµενείς επιπτώσεις, ενώ θα αυξηθούν τα οφέλη από την απλούστευση και 
την αποφυγή επανάληψης των διοικητικών διαδικασιών για τις εθνικές αρχές και τους εµπορευόµενους. 

2005/SANCO/058 

Πράσινο βιβλίο σχετικά µε την 
επανεξέταση κανονιστικού πλαισίου 
προστασίας των καταναλωτών 
(κεκτηµένο) 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / πράσινο 
βιβλίο 

Με το πράσινο βιβλίο θα ξεκινήσει η δηµόσια διαβούλευση προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην 
Επιτροπή: 

- να προβεί στην ανάλυση της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρµογής από τα κράτη µέλη των οκτώ 
οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών, οι οποίες αποτελούν το κεκτηµένο 

- να ξεκινήσει µια συγκριτική ανάλυση νοµικής φύσης των σχετικών εθνικών νόµων 

- να εντοπίσει κανονιστικά προβλήµατα και τα εµπόδια στην εσωτερική αγορά. 

Ο τελικός στόχος είναι: ο εξορθολογισµός και η απλούστευση του κεκτηµένου, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 
πιθανές ανακολουθίες, οι αλληλεπικαλύψεις, τα εµπόδια στην εσωτερική αγορά και οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού, για να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη προστασία των 
καταναλωτών.  

2006/SANCO/007 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
συντονισµένη στρατηγική στην Ευρώπη 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 
βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική για τη µείωση 
των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ, καλείται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. Το 
Συµβούλιο επανέλαβε το αίτηµά του στις 2 Ιουνίου 2004. Ο βασικός στόχος πολιτικής είναι η µείωση των 
βλαβερών υγειονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την κατανάλωση αλκοόλ και η συµβολή στην 
υψηλότερη παραγωγικότητα και στην βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη στην ΕΕ, σύµφωνα µε τους στόχους που 
καθορίζονται στην στρατηγική της Λισαβόνας. 

2005/SANCO/032 

Επέκταση των αρµοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων – Τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/59/ΕΚ 

Νοµοθετική πρόταση / 
οδηγία 

Η διάρκεια και το κόστος των εθνικών διαδικασιών έγκρισης τύπου των αµαξοστοιχιών δεν είναι βέλτιστα. Θα 
πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι συµβολής του οργανισµού σιδηροδρόµων στη διευκόλυνση / βελτίωση των 
ισχυουσών διαδικασιών, µε την προώθηση της αµοιβαίας αναγνώρισης. 

2006/TREN/005 

Ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία 
των υποδοµών στον τοµέα των 
υποδοµών ζωτικής σηµασίας στους 
τοµείς των µεταφορών και της 
ενέργειας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Μείωση των κινδύνων απώλειας ή φθοράς των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας στους τοµείς των 
µεταφορών και της ενέργειας, µέσω της ταυτοποίησής τους και της διασφάλισης της επαρκούς προστασίας 
τους. 

2006/TREN/011 

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ελάχιστα 
πρότυπα για την εργασία στο 
ναυτιλιακό τοµέα 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ο γενικός στόχος είναι η εξέταση των δυνατοτήτων να ενταχθεί στο κοινοτικό δίκαιο η ενοποιηµένη σύµβαση 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενδεχοµένως µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να επεκταθεί ο έλεγχος από το κράτος του λιµένα όσον αφορά τα πρότυπα 
εργασίας που εφαρµόζονται σε όλα τα σκάφη που διέρχονται από ευρωπαϊκούς λιµένες, ανεξάρτητα από τη 
σηµαία τους και την εθνικότητα των ναυτικών.  

2006/TREN/007 
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Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1592/2002 προκειµένου να 
διευρυνθεί η αποστολή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας 
της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) στους τοµείς 
της διαχείρισης της αεροπορικής 
κυκλοφορίας, των υπηρεσιών 
αεροναυσιπλοΐας και των αερολιµένων 

Νοµοθετική πρόταση / 
κανονισµός 

Πρόκειται για τη διεύρυνση της αποστολής του ΕΟΑΑ µε τη θέσπιση ρυθµίσεων (για την ασφάλεια και τη 
διαλειτουργικότητα), την πιστοποίηση, τη χορήγηση αδειών και την τυποποίηση υπηρεσιών και οργανισµών σε 
όλα τα κράτη µέλη, στους τοµείς της διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας, των υπηρεσιών 
αεροναυσιπλοΐας και των αερολιµένων. 

2006/TREN/033 

IV ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Τίτλος Είδος πρότασης 
ή πράξης 

Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Αριθµός 
αναφοράς 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για «κοινοτικό µέσο 
διευκόλυνσης για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στην Αφρική» 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ΕΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες στην Αφρική για τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Η ΕΕ πρέπει να 
ενθαρρύνει και να στηρίξει τις αφρικανικές χώρες να αναπτύξουν συστηµατικά ένα πρόγραµµα χρηστής 
διακυβέρνησης στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τη µείωση της φτώχειας. Ένα ισχυρό µέσο για την 
περαιτέρω τόνωση των εν λόγω προσπαθειών είναι κυρίως ο εθελοντικός αφρικανικός µηχανισµός 
αξιολόγησης από οµότιµους και οι µεταρρυθµίσεις στις οποίες θα οδηγήσει. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
θα αναλάβει µια πρωτοβουλία σχετικά µε τη διακυβέρνηση, που θα ενθαρρύνει την συµµετοχή στο πλαίσιο του 
εν λόγω µηχανισµού και θα παράσχει περαιτέρω στήριξη σε αφρικανικές χώρες για την υλοποίηση των 
µεταρρυθµίσεων που θα προκύψουν. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική και πλήρως 
σύµφωνη µε τα έγγραφα τα σχετικά µε τη στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας, ενώ θα πρέπει να γίνεται 
σεβαστές οι διαδικασίες και οι µεταρρυθµίσεις τις οποίες έχουν επιτύχει οι αφρικανικές χώρες. 

2006/DEV/005 

Εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής όσον 
αφορά τις υποδοµές. Απόκριση στην 
αφρικανική στρατηγική περιφερειακής 
οικονοµικής ανάπτυξης και 
ολοκλήρωσης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται επί του παρόντος για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της υποδοµής στην 
Αφρική και της πρόσβασης στις υπηρεσίες πρέπει να επιταχύνουν την οικονοµική ανάπτυξη που συµβάλλει στη 
µείωση της φτώχειας. Η Επιτροπή προτείνει να δηµιουργηθεί µια εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σχετικά µε τις 
υποδοµές, προκειµένου να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν βιώσιµα δίκτυα που διευκολύνουν τη 
διασυνδεσιµότητα σε κλίµακα ηπείρου για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η εν λόγω εταιρική 
σχέση θα συµπεριλαµβάνει επενδύσεις στη διασυνοριακή και περιφερειακή υποδοµή, καθώς και τα κανονιστικά 
τους πλαίσια κατά την ευρύτερη έννοια. Η αφρικανική κυριότητα θα προκύψει από τη στενή συµµετοχή 
αφρικανικών οργανισµών σε ηπειρωτική και περιφερειακή κλίµακα – την ΑΕ-ΝΕPAD (νέα εταιρική σχέση για 
την ανάπτυξη της Αφρικής) και REC. 

2006/DEV/006 

Ανακοίνωση στο Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη 
χάραξη στρατηγικής της ΕΕ για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης στην περιοχή 
του Ειρηνικού 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Ενηµέρωση της πολιτικής ΕΕ/ΕΚ για την περιοχή του Ειρηνικού, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της κοινοτικής 
βοήθειας. 

2006/DEV/002 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή για µια ευρωπαϊκή 
στρατηγική µε σκοπό την ενίσχυση της 
ανάπτυξης στην περιοχή της 
Καραϊβικής 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Στην ανακοίνωση θα προβλέπεται ένα πλαίσιο πολιτικής στρατηγικής και εφαρµογής προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στις χώρες της 
Καραϊβικής για την αντιµετώπιση των αδυναµιών τους, την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και για να µετατραπούν σε περιφέρεια µε δυνητικά υψηλή προστιθέµενη αξία. Η στρατηγική αυτή 
θα συµβάλει επίσης στη χάραξη µιας ενιαίας, συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής της ΕΕ για την περιοχή της 
Καραϊβικής. 

2006/DEV/004 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την 
παρακολούθηση της κατάστασης στη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Στην 
ανακοίνωση περιλαµβάνονται :  

• περίληψη των πλήρων εκθέσεων 
παρακολούθησης για τη Βουλγαρία και 
τη Ρουµανία  

• οι πλήρεις εκθέσεις παρακολούθησης 
για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η περίληψη για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία θα εστιάζει ειδικότερα στις τελικές προετοιµασίες για την ένταξη, 
εντοπίζοντας τις βασικές αδυναµίες και θα προβαίνει, εφόσον είναι αναγκαίο, σε συστάσεις Οι πλήρεις εκθέσεις 
παρακολούθησης καλύπτουν την επιτευχθείσα από τις εν λόγω δύο χώρες πρόοδο ενόψει της προσχώρησης 
(έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής – 100 σελίδες). 

2006/ELARG/001 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τη συνολική 
δέσµη µέτρων για τη διεύρυνση. Η 
ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει ::  

• έγγραφο στρατηγικής για τη 
διεύρυνση  

• εκθέσεις σχετικά µε την επιτευχθείσα 
πρόοδο από την Κροατία, την Τουρκία, 
την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας, τη Σερβία και 
Μαυροβούνιο / το Κόσοβο 

• οι πλήρεις εκθέσεις παρακολούθησης 
για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Το έγγραφος στρατηγικής περιλαµβάνει τις βασικές διαπιστώσεις των εκθέσεων σχετικά µε την επιτευχθείσα 
πρόοδο και την παρακολούθηση, καθώς και προτάσεις για συστάσεις πολιτικής. 

Οι εκθέσεις σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο περιγράφουν τις προόδους που επιτεύχθηκαν από την 
Κροατία και από την Τουρκία ενόψει της ένταξής τους, καθώς και τις προόδους που επιτεύχθηκαν από την 
Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία και 
Μαυροβούνιο, συµπεριλαµβανοµένου του Κοσόβου, όσον αφορά την εφαρµογή της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης (έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής). 

Οι πλήρεις εκθέσεις παρακολούθησης περιλαµβάνουν την επιτευχθείσα πρόοδο από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία ενόψει της ένταξης. 

2006/ELARG/002 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη δηµιουργία 
του Ταµείου πόρων για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Ένας 
καινοτόµος µηχανισµός δηµόσιας-
ιδιωτικής χρηµατοδότησης του 
παγκόσµιου προγράµµατος αειφόρου 
ανάπτυξης 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση θα περιλαµβάνει παρουσίαση των βασικών στοιχείων του προτεινόµενου καινοτόµου 
µηχανισµού δηµόσιας-ιδιωτικής χρηµατοδότησης, που αποσκοπεί : 1) στη συσσώρευση προσιτού και 
«ασθενούς» κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερα προσβάσιµο για τους 
επιχειρηµατίες και τους φορείς που καταρτίζουν προγράµµατα στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
2) στην αυξηµένη συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων και των επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα, και 3) στην 
αύξηση του βαθµού µόχλευσης των δηµοσίων κονδυλίων. Παρά το γεγονός ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες 
βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης αυτής, η Ευρώπη και οι γείτονές της θα ληφθούν επίσης υπόψη.  

2006/ENV/015 



 

EL 31   EL 

 

Ανακοίνωση για µια ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τοµέα των εξωτερικών 
σχέσεων, µε σκοπό την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση θα παράσχει τη δυνατότητα χάραξης οριζόντιας στρατηγικής για την ενθάρρυνση σχεδίων που 
αποσκοπούν στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας στις τρίτες χώρες, µε τα κατάλληλα νοµικά µέσα στο 
πλαίσιο των νέων χρηµατοδοτικών προοπτικών (2007-2013). 

2006/RELEX/012 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µη 
διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής 
και τον αφοπλισµό, καθώς και για τον 
προγραµµατισµό της κοινοτικής 
συνεισφοράς 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο τον καθορισµό ενός στρατηγικού πλαισίου για την ανάληψη πρωτοβουλιών και 
την εκπόνηση σχεδίων κατά της µη διασποράς όπλων µαζικής καταστροφής, που πρέπει να εφαρµοστούν µε 
τα κατάλληλα νοµικά µέσα στο πλαίσιο των νέων χρηµατοδοτικών προοπτικών (2007-2013). 

2006/RELEX/014 

Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Ο 
συµβατικός αφοπλισµός ως συµβολή 
στην ασφάλεια της ανθρωπότητας» 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρµογής των κανονισµών σχετικά µε τις νάρκες κατά 
προσωπικού (1724/01 και 1725/01), οι οποίοι µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για µια ευρύτερη δράση στον 
τοµέα του αφοπλισµού. Η ανακοίνωση θα προετοιµάσει το έδαφος για τον πολυετή προγραµµατισµό, µε τα 
κατάλληλα νοµικά µέσα (για παράδειγµα, µέσα σχετικά µε την σταθερότητα, την προενταξιακή διαδικασία, τη 
γειτονία και την ανάπτυξη). 

2006/RELEX/013 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
για την έγκριση οδηγιών 
διαπραγµάτευσης σχετικά µε µια 
ενισχυµένη συµφωνία που θα 
αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τη 
συµφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της 
αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου 

Συµφωνία µε τρίτες 
χώρες / σχέδιο 
σύστασης για 
ανάθεση εντολής 
διαπραγµάτευσης 

Το περιεχόµενο θα καθοριστεί ανάλογα µε την εξέλιξη των συνοµιλιών µε τα κράτη µέλη και την Ουκρανία. 
Στόχος είναι να καθοριστεί το γενικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας µετά από τη λήξη της αρχικής 
δεκαετούς περιόδου της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. 

2006/RELEX/019 

Νέα προγράµµατα δράσης στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 
(ΕΠΓ) και πρώτες αξιολογήσεις των 
σχεδίων δράσης της ΕΠΓ 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / έγγραφο 
εργασίας της 
Επιτροπής 

Θα καταρτιστούν προγράµµατα δράσης µε την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και τη 
Γεωργία. Θα συνταχθεί έκθεση για την Αλγερία. Πρώτη αξιολόγηση της εφαρµογής των προγραµµάτων της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας για τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ιορδανία, το 
Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Μια ανακοίνωση θα συνοδεύει το έγγραφο των υπηρεσιών µε τα 
πορίσµατα της εν λόγω αξιολόγησης.  

2006/RELEX/007 

Η ΕΕ και η Κίνα Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η άνοδος της Κίνας στη θέση του βασικού παγκόσµιου παράγοντα και η ανάπτυξη των σχέσεων µε την ΕΕ 
καθιστούν αναγκαία τη χάραξη µιας νέας σφαιρικής στρατηγικής κατά τα επόµενα πέντε έτη. Η εν λόγω 
στρατηγική θα αποτελέσει το αντικείµενο ενιαίου εγγράφου που θα περιλαµβάνει :  
– ανακοίνωση στην οποία θα καθορίζεται η νέα σφαιρική στρατηγική για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας κατά τα 

επόµενα πέντε έτη, καθώς και ενηµέρωση της ανακοίνωσης του 2003  
– ειδική ανακοίνωση στην οποία θα παρουσιάζεται µια θεώρηση της αναµενόµενης κατάστασης όσον αφορά 

τις εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µε την Κίνα κατά τα επόµενα πέντε έτη. Το 2006 λήγει η πενταετής 
µεταβατική περίοδος που έχει εγκριθεί για την Κίνα· µε τη λήξη της εν λόγω περιόδου η Κίνα θα πρέπει να 
εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στους περισσότερους τοµείς : είναι η 
ιδανική στιγµή για να αξιολογηθεί σε βάθος η τήρηση των δεσµεύσεων της Κίνας έναντι του ΠΟΕ και να 
προταθεί µια µελλοντική στρατηγική για την «κάλυψη των αδυναµιών». 

2005/RELEX+/040  
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή για τις εξωτερικές 
πτυχές της ανταγωνιστικότητας. 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η πρώτη προτεραιότητα σήµερα είναι να αποκατασταθεί η αειφόρος δυναµική ανάπτυξη και η απασχόληση 
στην Ευρώπη προκειµένου να αποκτήσει εκ νέου τις προϋποθέσεις για µακροπρόθεσµη ευηµερία, σύµφωνα µε 
τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας. Κατά την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα της Ευρώπης 
ήταν χαµηλότερες σε σχέση µε εκείνες των κυριότερων οικονοµικών εταίρων της. Το χαµηλό ποσοστό 
δραστηριότητας και απασχόλησης οδηγεί σε µείωση της εσωτερικής ζήτησης, χαµηλό επίπεδο των 
επενδύσεων και των καινοτοµιών και τροφοδοτεί άµεσα την αντίσταση στις διαρθρωτικές αλλαγές και στις 
ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. Το αυξηµένο άνοιγµα στις συναλλαγές και στις επενδύσεις αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας λόγω του εντονότερου 
ανταγωνισµού, της αποτελεσµατικότερης εξειδίκευσης µε βάση το συγκριτικό πλεονέκτηµα, των καινοτοµιών 
που προκύπτουν από τον αυξηµένο ανταγωνισµό, των εισαγόµενων τεχνολογιών ή εκείνων που προκύπτουν 
από τις ξένες επενδύσεις και σηµαντικότερων οικονοµιών κλίµακας. Οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις µπορούν 
να προσφέρουν νέες ευκαιρίες, να ανοίξουν νέες αγορές για ευρωπαϊκές εξαγωγές, να βελτιώσουν τους 
κανόνες για το θεµιτό ανταγωνισµό και να πολλαπλασιάσουν τις εξειδικευµένες θέσεις απασχόλησης στην 
Ευρώπη.  
Η ανακοίνωση θα περιλαµβάνει µια κριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της εµπορικής πολιτικής στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα περιλαµβάνει ορισµένες συστάσεις για τις εµπορικές και τις σχετικές µε το 
εµπόριο πολιτικές, έτσι ώστε να αυξηθεί η συµβολή τους στην επίτευξη των βασικών στόχων της νέας 
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ανακοίνωση αυτή θα αποτελέσει ένα γενικό πλαίσιο για 
την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον τοµέα των εµπορικών και των συναφών µε το εµπόριο πολιτικών και 
θα αποτελέσει τη βάση για ειδικότερες ανακοινώσεις και κοινοτικές δράσεις. 

2006/TRADE/001 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή για τη νέα 
στρατηγική πρόσβασης στην αγορά 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η προσαρµογή των λεπτοµερειών εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόσβαση στις αγορές είναι 
αναγκαία προκειµένου να αναπτυχθεί το άνοιγµα των παγκόσµιων αγορών, προς όφελος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και των τρίτων χωρών. Πρόκειται για τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των µέσων της εµπορικής 
πολιτικής, που προϋποθέτουν διαπραγµατεύσεις σε πολυµερές, περιφερειακό και διµερές επίπεδο ή 
λαµβάνουν τη µορφή ειδικών µέσων όπως είναι ο ρυθµιστικός διάλογος που αποσκοπεί στην ορθή υλοποίηση 
των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί από τους εταίρους µας. Η αλληλεπίδραση µε τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων «πρόσβαση στις αγορές» αποτελεί 
στον τοµέα αυτό πλεονέκτηµα που θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε µε µεγαλύτερη προσοχή.  

Όσον αφορά την εµπορική πολιτική, οι στόχοι συνίστανται στη διευκόλυνση των εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και των επενδύσεων, ιδίως στις αναδυόµενες χώρες που διαθέτουν υψηλό αναπτυξιακό 
δυναµικό. Πρέπει επίσης, µε την άρση των εµποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική τους θέση, να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µε 
αυξηµένη ικανότητα, να επωφεληθούν από την παγκόσµια τοµεακή εξειδίκευση µε οικονοµίες κλίµακας. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της σπουδαιότητας των εν λόγω χωρών και τοµέων προβλέπεται να κοινοποιηθούν σε 
ανακοίνωση της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2006 µε θέµα τις εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας. 

2006/TRADE/002 
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Σχέδιο σύστασης για εντολή 
διαπραγµάτευσης Συµφωνία 
οικονοµικής ολοκλήρωσης και 
ελεύθερων συναλλαγών µε τη 
∆ηµοκρατία της Ουκρανίας  

Συµφωνία µε τρίτες 
χώρες / σχέδιο 
σύστασης για 
ανάθεση εντολής 
διαπραγµάτευσης 

Με την πρόταση αυτή θα ζητείται εντολή από το Συµβούλιο για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη 
συµφωνίας οικονοµικής ολοκλήρωσης και ελεύθερων συναλλαγών µε τη ∆ηµοκρατία της Ουκρανίας. Η 
συµφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των συναλλαγών, των επενδύσεων και των οικονοµικών δεσµών µεταξύ 
της ΕΕ και της Ουκρανίας, µιας σηµαντικής γειτονικής χώρας της διευρυµένης ΕΕ.  

2006/TRADE+/003 

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε την ανάπτυξη των 
ενεργειακών αγορών µε γειτονικές 
χώρες 

Ενέργεια µη 
νοµοθετικού 
χαρακτήρα / 
ανακοίνωση της 
Επιτροπής 

Η ανακοίνωση αφορά τη δηµιουργία µιας ενεργειακής αγοράς µε τις γειτονικές χώρες, βασισµένης στην 
συµπληρωµατικότητα των ενεργειακών στρατηγικών της Ένωσης και των άµεσα γειτονικών χωρών, είτε 
πρόκειται για χώρες παραγωγής, κατανάλωσης ή διαµετακόµισης. 

Στόχος είναι η αναζήτηση, µέσω της δηµιουργίας της εν λόγω αγοράς, της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, κατά τις επόµενες δεκαετίες, θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από εξωτερικές πηγές ορυκτών ενεργειακών πόρων. 

2006/TREN+/015 

 


