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Η ισχύς εν τη ενώσει: Οι ηγέτες της ΕΕ θα στρέψουν το βλέμμα τους σε ένα
κοινό μέλλον στη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019
Στις 9 Μαΐου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου, όπως πρότεινε ο πρόεδρος
κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, για να συζητήσουν το
επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024.
Θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα
χρόνια. Το τρέχον θεματολόγιο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
πήρε τη μορφή των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ. Πέντε χρόνια μετά, οι
προσπάθειες για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων απέφεραν απτά αποτελέσματα για τους
πολίτες, παρά τις απρόβλεπτες δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία, οι οποίες εξακολουθούν να
αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την Ένωσή μας. Με βάση τις συστάσεις πολιτικής για τον τρόπο με
τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της οι οποίες παρουσιάστηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα, η Επιτροπή εξετάζει σήμερα τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Όταν ανέλαβα τα
καθήκοντά μου, είπα ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι
η Ένωσή τους εργάζεται προς όφελός τους. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάστηκα άοκνα για να
πραγματοποιήσω τις υποσχέσεις μας. Σε ορισμένους τομείς, πιστεύω ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, ενώ
σε άλλους ενδέχεται να έχουμε μείνει πίσω. Πιστεύω, όμως, ότι δραστηριοποιηθήκαμε πάντα στα πιο
σημαντικά ζητήματα. Τώρα η ΕΕ πρέπει να κοιτάει μπροστά, να αντλεί διδάγματα από τις εμπειρίες μας
και να αξιοποιεί τις επιτυχίες της. Πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και περισσότερο
επικεντρωμένοι από ποτέ.»

Ιστορικό λαμπρών επιδόσεων
Οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ επικεντρώθηκαν στα θέματα που έχουν μεγαλύτερη
σημασία για τους Ευρωπαίους: επαναφορά της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων,
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, διαχείριση της μετανάστευσης, μετριασμός των απειλών κατά της
ασφάλειας, απελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης, ενίσχυση του
ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατικής νομιμότητας.
Έως το καλοκαίρι του 2018, η Επιτροπή Γιούνκερ είχε υποβάλει όλες τις νομοθετικές προτάσεις για τις
οποίες είχε δεσμευτεί κατά την έναρξη της θητείας της. Συνολικά, η Επιτροπή υπέβαλε 471 νέες
νομοθετικές προτάσεις και μετέφερε επιπλέον 44 προτάσεις που υποβλήθηκαν σε προηγούμενες θητείες.
Από αυτές, 348 προτάσεις εγκρίθηκαν ή συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας.
Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα σειρά 20 ενημερωτικών δελτίων που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον
οποίο η ΕΕ κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2014 στο στρατηγικό
θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον
Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τον
τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό
και αβέβαιο κόσμο. Η Επιτροπή συνέστησε το στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 20192024 να επικεντρωθεί σε 5 βασικές διαστάσεις:
- μια προστατευτική Ευρώπη διότι η ειρήνη είναι δύναμη στον σημερινό κόσμο·
- μια ανταγωνιστική Ευρώπη που επενδύει στις τεχνολογίες του αύριο και υποστηρίζει τις
μεγαλύτερες κατακτήσεις μας: την ενιαία αγορά, τη βιομηχανία μας και το κοινό μας νόμισμα·
- μια δίκαιη Ευρώπη που προασπίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας, το κράτος δικαίου και την
κοινωνική δικαιοσύνη στον σύγχρονο κόσμο·
- μια βιώσιμη Ευρώπη που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·
- και μια επιδραστική Ευρώπη που θα επιδιώξει να διατηρήσει και να επικαιροποιήσει το σύστημα

που βασίζεται σε κανόνες και το οποίο μας έχει εξυπηρετήσει τόσο καλά εδώ και τόσο καιρό.
Οι ηγέτες της ΕΕ-27 που θα συναντηθούν στο Σιμπίου μπορούν τώρα να σχεδιάσουν τον νέο πολιτικό
προσανατολισμό και τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 23-26 Μαΐου 2019 και της αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που θα
ακολουθήσει.
Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην άτυπη σύνοδο των αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ-27 στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019. Πριν από τη σύνοδο, θα
συμμετάσχει σε διάλογο με τους πολίτες μαζί με τον πρόεδρο της Ρουμανίας κ. Γιοχάνις στις 8 Μαΐου
2019 στις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Οι επίτροποι κ. Τίσεν και κ. Νάβρατσιτς θα είναι επίσης στο Σιμπίου της Ρουμανίας για να εγκαινιάσουν
την εκδήλωση για τη νεολαία «Ας διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης μαζί» και θα παραστούν στην
τελετή απονομής βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας # MySocialEurope. Ο επίτροπος κ.
Νάβρατσιτς θα παραδώσει επίσης βραβεία στους νικητές του μηνιαίου διαγωνισμού φωτογραφίας «My
magical European Solidarity Corps moment» (Η δική μου μαγική στιγμή στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης).

Ιστορικό
Πριν από πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάρτισε ευρύ στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση
σε εποχή αλλαγών. Στη συνέχεια το θεματολόγιο αυτό πήρε τη μορφή των 10 πολιτικών
προτεραιοτήτων του Προέδρου Γιούνκερ, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
του εκστρατείας και σε διάλογο με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Γιούνκερ
έχει έκτοτε επιδείξει λαμπρές επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση του στρατηγικού της θεματολογίου.
Η ΕΕ χρειάζεται τώρα νέους, φιλόδοξους, ρεαλιστικούς και επικεντρωμένους στόχους για τον επόμενο
πολιτικό κύκλο.
Τον Μάρτιο του 2017, ενόψει της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, η Επιτροπή δημοσίευσε τη
Λευκή Βίβλο της για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία περιέγραψε πέντε πιθανά σενάρια για το
μέλλον της ΕΕ με 27 κράτη μέλη. Αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια ευρεία συζήτηση σχετικά με το
μέλλον της Ευρώπης, η οποία τώρα μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τις κύριες προτεραιότητες
πολιτικής του επόμενου στρατηγικού θεματολογίου. Συμμετείχε σε περίπου 1 600 διαλόγους και
διαβουλεύσεις με τους πολίτες.
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ παρουσίασε οδικό
χάρτη με τα κύρια βήματα προς μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Σ' αυτή τη
βάση, οι ηγέτες των κρατών μελών συναντήθηκαν στο Τάλιν της Εσθονίας και καθόρισαν από κοινού το
Θεματολόγιο των Ηγετών —έναν κατάλογο με τα πλέον επιτακτικά ζητήματα και τις πιο πιεστικές
προκλήσεις, που απαιτούν την εξεύρεση λύσεων πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές το 2019.
Στις 9 Μαΐου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου της Ρουμανίας και αναμένεται να
σηματοδοτήσουν το επιστέγασμα αυτής της διαδικασίας, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους για μια ΕΕ η
οποία δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που είναι πράγματι σημαντικά για τους πολίτες. Θα αναπτύξουν
τον προβληματισμό τους σχετικά με τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης και θα προετοιμάσουν το
στρατηγικό θεματολόγιο για την επόμενη πενταετία.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικά δελτία για τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής:
- Το σχέδιο Γιούνκερ: επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη
- Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης
- Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης
- Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
- Βέλτιστη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς: υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
- Τραπεζική Ένωση: για να ενδυναμώσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ακόμη περισσότερο
- Συντονισμένη προσπάθεια για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ
- Ένωση Ασφάλειας: μια Ευρώπη που προστατεύει
- Μια πιο δημοκρατική Ένωση
- Βελτίωση της νομοθεσίας: μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα
- Μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά μας και υλοποιεί υπεύθυνη πολιτική μετανάστευσης
- Μια ισχυρότερη Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο

- Ανοικτό και δίκαιο εμπόριο στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται σε κανόνες
- Προς μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση
- Μια ψηφιακή ενιαία αγορά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων
- Επενδύοντας στους νέους
- Ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή
- Μια ενωσιακή βιομηχανία κατάλληλη για το μέλλον
- Μια ενωμένη Ένωση βασισμένη στην αλληλεγγύη
- Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα: με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη
Συνεισφορά της Επιτροπής στο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024
Αναγγελία προς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου
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