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1.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 29 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το
2020. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες για το πρώτο έτος
της θητείας της παρούσας Επιτροπής και αναδείχθηκαν οι έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες που
περιγράφονται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου von der Leyen, καθώς και οι κύριες
προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι προτεραιότητες που περιλαμβάνονται
στο στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024.
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής εγκρίθηκε πριν από την έναρξη της κρίσης λόγω
COVID-19 στην Ευρώπη. Ενώ ξεκίνησε με μεμονωμένα κρούσματα, μετατράπηκε γρήγορα
σε κρίση δημόσιας υγείας, σε οικονομικό σοκ πρωτοφανούς κλίμακας και σε πανδημία
παγκόσμιων και τραγικών διαστάσεων. Σε διάστημα μερικών εβδομάδων, η Ευρώπη
αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια άμεση και μοναδική πρόκληση η οποία επηρέασε σε
διαφορετικό βαθμό κάθε χώρα, περιφέρεια και άτομο. Τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης έφθασαν στα όριά τους και οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής κλήθηκαν να
εκτελέσουν ηρωικά τα καθήκοντά τους. Λήφθηκαν πρωτοφανή μέτρα για τον περιορισμό των
κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μας και για την ανάσχεση της διασποράς του
ιού. Οι ταχείες και ολοκληρωμένες δράσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλαν
στον μετριασμό των επιπτώσεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμεινε σταθερά
προσηλωμένη στην προστασία της ζωής και των μέσων βιοπορισμού. Από τη διάθεση
όλων των εναπομενόντων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ έως τη δημιουργία αποθέματος
ιατρικού εξοπλισμού. Αξιοποίησε όσο ποτέ άλλοτε την ευελιξία των δημοσιονομικών
κανόνων και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και πρότεινε τη δημιουργία του SURE,
ενός νέου μέσου της ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας και τη στήριξη των
εργαζομένων. Έλαβε αποφάσεις για ζητήματα όπως οι αδασμολόγητες εισαγωγές βασικών
προϊόντων και υπέβαλε προτάσεις για τις μεταφορές, το εμπόριο, την παροχή στήριξης σε
χώρες-εταίρους και πολλά άλλα. Παρείχε σειρά κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με
πληθώρα θεμάτων, από τη διαχείριση των συνόρων έως τα δικαιώματα των επιβατών, και
υπέβαλε έναν χάρτη πορείας για την ασφαλή και σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού.
Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκδώσει 291 αποφάσεις και άλλες πράξεις από την
έναρξη της κρίσης. Σχεδόν όλες αυτές δεν είχαν προγραμματιστεί, ούτε περιλαμβάνονταν
στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τον
επείγοντα και δραματικό χαρακτήρα της κατάστασης, καθώς και την ταχύτητα με την οποία η
Επιτροπή χρειάστηκε να στραφεί από την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων στην άμεση
διαχείριση της κρίσης.
Χάρη στις συλλογικές προσπάθειες για την ανάσχεση της τάσης, τις οποίες κατέβαλαν
πρωτίστως οι πολίτες, η διασπορά του ιού έχει επιβραδυνθεί και μειωθεί σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Η οποιαδήποτε ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση του ιού και τη συμβίωση
με αυτόν στο άμεσο μέλλον. Αλλά θα απαιτήσει επίσης ταχεία, ευέλικτη στήριξη και
επενδύσεις, όπου είναι περισσότερο αναγκαίες. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει σήμερα η
Επιτροπή με το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης1, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο Μέσο
Ανάκαμψης στο πλαίσιο του ανανεωμένου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
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Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης μέτρων, η Επιτροπή προσαρμόζει επίσης το πρόγραμμα
εργασίας της για το 2020. Αυτό βασίζεται σε δύο αρχές. Πρώτον, η Επιτροπή είναι
αποφασισμένη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πρόγραμμα εργασίας της.
Δεύτερον, λόγω της φύσης και της εμβέλειας της παρούσας κρίσης και της αναγκαίας
εστίασης στη διαχείριση της κρίσης, πρέπει να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα
ορισμένων από τις προτεινόμενες δράσεις. Το παράρτημα I του προγράμματος εργασίας για
το 2020 έχει επικαιροποιηθεί αναλόγως.
Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη θα απαιτήσει ισχυρή κατεύθυνση πολιτικής, καθώς και επενδύσεις.
Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ανακοίνωση για το σχέδιο ανάκαμψης της
Ευρώπης. Θα αποτυπωθεί περαιτέρω στις νέες προτάσεις που αναφέρονται στην επιστολή
προθέσεων της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την
ευκαιρία της ομιλίας της προέδρου von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης τον
Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, οι εν λόγω προτάσεις θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021, το οποίο πρόκειται να
εγκριθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Οι προτεραιότητες που καθορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου von der
Leyen και στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 είναι πιο σημαντικές από
ποτέ, δεδομένης της ανάγκης να ανακάμψει η Ευρώπη από την κρίση. Είναι ολοένα και πιο
έντονη η ανάγκη να επιταχύνουμε τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να
οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη Ευρώπη με μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, να
ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και τη στρατηγική αυτονομία μας, να διαφυλάξουμε τις αξίες
μας, να προωθήσουμε τη δημοκρατία μας και να αναλάβουμε πλήρως τις παγκόσμιες ευθύνες
μας ως γεωπολιτικός παράγοντας. Αυτά θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της
ευρωπαϊκής ανάκαμψης και θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής,
βιώσιμης και δίκαιης Ευρώπης.
Γι’ αυτό η Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως να υλοποιήσει όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες
της στο πλαίσιο των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών. Οι μικρές καθυστερήσεις που
προβλέπονται για ορισμένες πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να αντληθούν και
να ενσωματωθούν τα διδάγματα από την κρίση, να δοθεί χρόνος για κατάλληλη
διαβούλευση ή να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Επίσης, παρέχουν χρόνο για διεξοδική συζήτηση των προτάσεων με τα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη, για την ταχεία έγκριση από τους συννομοθέτες και για την ορθή
εφαρμογή από τις εθνικές αρχές — όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία
εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μια κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Οι πρωτοβουλίες που είναι ουσιαστικής σημασίας ή στηρίζουν την άμεση ανάκαμψη θα
εγκριθούν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Σε
αυτές περιλαμβάνονται η στρατηγική για την έξυπνη ενοποίηση τομέων, η στρατηγική
«κύμα ανακαινίσεων», η στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, ο νόμος για
τις ψηφιακές υπηρεσίες, η ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία και η Λευκή Βίβλος
σχετικά με ένα μέσο για τις ξένες επιδοτήσεις.
Ορισμένες επείγουσες σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω της
πανδημίας, θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν, ιδίως το νέο σύμφωνο για τη
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μετανάστευση ή το επικαιροποιημένο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Άλλες θα
αναβληθούν για αργότερα στη διάρκεια του έτους ή για τις αρχές του επόμενου έτους, ώστε
να είναι δυνατή η καλή προετοιμασία τους και η σχετική διαβούλευση.
Η θέση των πρωτοβουλιών στα προσαρμοσμένα παραρτήματα δεν αλλάζει τις αρμοδιότητες
που καθορίζονται στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων που εστάλησαν σε κάθε μέλος του
Σώματος από την πρόεδρο von der Leyen.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί φέτος. Η Επιτροπή θα
συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται με τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους κοινωνικούς εταίρους,
την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες όσον αφορά προτεινόμενες ή επικείμενες
πρωτοβουλίες.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Η κρίση κατέδειξε ότι είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μπορούν
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, με βάση αδιάσειστα στοιχεία και αξιολόγηση όλων
των διαθέσιμων επιλογών και των πιθανών επιπτώσεών τους. Για τον λόγο αυτόν, οι αρχές
για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του νομοθετικού μας
έργου. Η Επιτροπή θα υποβάλει την ανακοίνωσή της για τη βελτίωση της νομοθεσίας
αργότερα στη διάρκεια του έτους.
Η κρίση ενισχύει επίσης την ανάγκη ελάφρυνσης του περιττού κανονιστικού φόρτου σε μια
περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη πρόκειται να επανεκκινήσει την οικονομία της. Στο
πνεύμα αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει, τις επόμενες εβδομάδες, την πλατφόρμα Fit-forFuture, με σκοπό τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και όλων των επιπέδων
διακυβέρνησης στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ενωσιακής νομοθεσίας.
Η πρώτη ετήσια έκθεση στρατηγικών προβλέψεων θα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις τις
οποίες έχει η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας σε μείζονες τάσεις και απαντήσεις
πολιτικής. Σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης, η έκθεση θα δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της την ανθεκτικότητά τους
έναντι των σημερινών και μελλοντικών συστημικών κλυδωνισμών, όπως η κρίση λόγω
COVID-19.
Οι απόψεις των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών είναι επίσης
καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των προτάσεών μας. Ωστόσο, η κρίση έχει
καταστήσει πιο δύσκολο για τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Για τον λόγο
αυτόν, η Επιτροπή θα επεκτείνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις δυνατότητες
ανατροφοδότησης για πρωτοβουλίες που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2020 ή στις αρχές
του επόμενου έτους. Όπου είναι δυνατόν, η περίοδος διαβούλευσης θα παραταθεί κατά 6
επιπλέον εβδομάδες. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί εκ νέου για
αργότερα, οι δημόσιες διαβουλεύσεις δεν θα δρομολογηθούν σε αυτό το στάδιο, εκτός εάν
αιτιολογείται δεόντως.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το παρόν προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 δείχνει ότι η
Ευρώπη είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, καθώς και να αντλήσει και να
ενσωματώσει τα διδάγματα από την κρίση αυτή σε συλλογικό επίπεδο.
Επιπλέον, μέσω των προτάσεων που υποβλήθηκαν σήμερα στο σχέδιο ανάκαμψης της
Ευρώπης, καθώς και μέσω των πρωτοβουλιών που θα προταθούν αργότερα στη διάρκεια του
έτους στην επιστολή προθέσεων και στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021, η
Ευρώπη δείχνει ότι είναι έτοιμη να χαράξει πορεία προς ένα καλύτερο αύριο.
Η Επιτροπή δεσμεύεται απόλυτα να συνεργαστεί τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο
και με το Συμβούλιο για να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας της. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή θα δώσει έμφαση στη συνεκτίμηση των απόψεων των πολιτών και στην επίτευξη
απτών αποτελεσμάτων επιτόπου για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, βιώσιμης και
δίκαιης Ευρώπης.
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