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Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της Ευρώπης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις.
Εκατομμύρια άνεργοι, αυξανόμενα επίπεδα μετανάστευσης, σκληρός παγκόσμιος ανταγωνισμός και μέτρα
για την αντιμετώπιση της κρίσης, σε συνδυασμό με την απώλεια της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της
πολιτικής να προσφέρει λύσεις.

Η Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις που πρόσκεινται σε αυτήν
πρωτοστάτησαν στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες κατόρθωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει την
άμεση κρίση. Τώρα επιθυμούμε να εξοπλίσουμε την ΕΕ με ένα επιτυχημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
για το μέλλον της Ευρώπης, ώστε να τη βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, μέσω
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης για μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς
και μέσω της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών της.

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που βασίζεται σε αξίες και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως
αντικατοπτρίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση
να υπερασπιστεί τις χριστιανικές δημοκρατικές της αξίες και το κοινωνικό της μοντέλο έναντι του
παγκόσμιου ανταγωνισμού, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις δημογραφικές προκλήσεις.

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να εφαρμόζονται διαρθρωτικά και διεξοδικά
ώστε να αποφασίζεται κατά πόσον είναι αναγκαία η θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα πρέπει, στο
πλαίσιο αυτό, να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των εθνικών κοινοβουλίων, σύμφωνα
με τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
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Θέλουμε η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της τους εξής
στόχους:

Ι. Σταθεροποιήσαμε την Ευρώπη μετά την κρίση. Επί αυτής της βάσης, πρέπει να
επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να εφαρμοστούν. Το «δίπτυχο»
και το «εξάπτυχο», τα οποία έχουν εγκριθεί, πρέπει να υλοποιηθούν και να τηρηθούν πλήρως.
Δεν πρέπει να υπάρξουν πολιτικά υποκινούμενες αλλαγές και συμβιβασμοί. Εάν αναλάβουμε
σήμερα την ευθύνη της υλοποίησης βιώσιμων προϋπολογισμών, δεν θα επιβαρύνουμε τις
μελλοντικές γενιές με νέα χρέη.

 Το σημαντικότερο μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι η ενιαία
αγορά. Οι υφιστάμενοι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν και η ενιαία αγορά υπηρεσιών πρέπει να
ολοκληρωθεί. Επιμένουμε η νέα Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να
συνεχίσει το ψηφιακό θεματολόγιο να αποτελεί βασική προτεραιότητα και μέσο για την
ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Η εφαρμογή κοινών κανόνων για την προστασία των
δεδομένων, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι προτάσεις για
την επιβολή τους σε μια παγκόσμια οικονομία, είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της ψηφιακής αγοράς. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής. Η Ευρώπη
έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην ψηφιακή αγορά.

 Πρέπει να επιδιώξουμε την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης μέσω της υιοθέτησης και της
υλοποίησης μιας συνεκτικής στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ηγετικό
ρόλο σε μια τέτοια πρωτοβουλία, με την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
χωρίς τη δημιουργία υπερβολικής κανονιστικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις.

 Η διοίκηση της ζώνης του ευρώ πρέπει να ασκείται από έναν μόνιμο πρόεδρο της Ευρωομάδας,
ο οποίος θα πρέπει να είναι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα οικονομικής και
νομισματικής πολιτικής και θα έχει, για τον σκοπό της εποπτείας των εθνικών προϋπολογισμών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, παρόμοιο ρόλο με εκείνον του Επιτρόπου αρμόδιου για
τον ανταγωνισμό. Το ευρώ είναι το κοινό μας πεπρωμένο. Δεν θέλουμε η ΕΕ να χωριστεί σε
κράτη μέλη εντός ευρώ και σε κράτη μέλη εκτός ευρώ. Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα
υφιστάμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ αντί να δημιουργήσουμε νέες γραφειοκρατικές δομές. Για
κάθε νέο μέσο πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις συμβαδίζουν.

 Ζητούμε ένα ενωσιακό πλαίσιο που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επενδύουν
περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η καινοτομία είναι το μέλλον.

 Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή πολιτική ενέργειας η οποία να είναι βιώσιμη, να οδηγεί σε
μεγαλύτερη ασφάλεια, ανεξαρτησία και διαφοροποίηση του ενεργειακού μας εφοδιασμού, καθώς
και σε ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την
απασχόληση. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις
εσωτερικές διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές της ΕΕ, και ιδίως στον τομέα της
διασυνδεσιμότητας. Μόνο μια λειτουργική κοινή αγορά ενέργειας βασιζόμενη στις αρχές της
αγοράς και η συγκέντρωση της αγοραστικής μας δύναμης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με
τρίτους προμηθευτές μπορούν να επιτύχουν αυτό.

 Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Τώρα, προτεραιότητα έχει ο καθορισμός ρεαλιστικών κλιματικών στόχων και
η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), ώστε να μειώσουμε
τις εκπομπές CO2 και παράλληλα να διατηρήσουμε τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας στην ΕΕ
– εμποδίζοντας τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας στο εξωτερικό – και να επιτύχουμε τους
συμφωνημένους στόχους.

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή και την επιβολή της συμφωνηθείσας τραπεζικής
ένωσης προκειμένου να διασφαλίσουμε την άμεση καθιέρωση ενός αξιόπιστου και ισχυρού
συστήματος.

 Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω
της εξασφάλισης των καλύτερων χρηματοοικονομικών και νομικών όρων για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις. Οι εταιρείες και οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις με
παρόμοια και οικονομικά προσιτά επιτόκια. Η αύξηση κεφαλαίου στην οποία προέβη η ΕΤΕπ το
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2013 πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, χρειαζόμαστε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα,
όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η συμμετοχική χρηματοδότηση και τα ομόλογα έργων. Οι
ΜΜΕ πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και στην εξασφάλιση
χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για τις διαρθρωτικές πολιτικές υπερβαίνει τα 350
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020 και αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση
επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και αλληλεγγύης. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει
να χρησιμοποιούνται με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης, ενώ πρέπει παράλληλα να
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα.

 Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 αναμένεται
να ενθαρρύνει περαιτέρω τον προσανατολισμό προς την καινοτομία, τις επενδύσεις, τις θέσεις
εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η εν λόγω αναθεώρηση αναμένεται επίσης να
προετοιμάσει το έδαφος για ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων, με βάση τις εργασίες της ομάδας
υψηλού επιπέδου.

 Με τις προτάσεις που παρουσίασε η ομάδα υψηλού επιπέδου Stoiber, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει αρχίσει να μειώνει τη γραφειοκρατία. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της
γραφειοκρατίας (REFIT) πρέπει να υλοποιηθεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες
τους για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ενταθεί και να
συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων η οποία θα
πραγματοποιήσει μια ουδέτερη αξιολόγηση του αντικτύπου των κανόνων της ΕΕ. Η εφαρμογή
του δικαίου της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται και να επαληθεύεται σε επίπεδο ΕΕ με συνεκτικό
τρόπο. Κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, προκειμένου για να
καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, πρέπει να ανατεθεί σε έναν Αντιπρόεδρο η αρμοδιότητα του
συνεχούς ελέγχου της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, της αξιολόγησης της
πρακτικότητας και της αναγκαιότητας, καθώς και του συντονισμού των προτάσεων σχετικά με τον
καθορισμό της νομοθεσίας που πρέπει να καταργηθεί, να απλουστευθεί και να επικαιροποιηθεί.

 Η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει έναν Επίτροπο αρμόδιο για θέματα επικουρικότητας και με
την ειδική αρμοδιότητα ελέγχου της εφαρμογής της εν λόγω αρχής στο πλαίσιο τόσο της νέας,
όσο και της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

 Η Ευρώπη οφείλει να αναπτύξει μια στρατηγική στον τομέα της ναυτιλίας προκειμένου να
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.

 Η ΕΕ πρέπει να προσφέρει περισσότερη προστιθέμενη αξία στον τομέα της υγείας για τους
πολίτες της, προωθώντας τη λήψη προληπτικών μέτρων – ιδίως με την προώθηση υγιεινών
τρόπων ζωής, την ενίσχυση του αγώνα για την ασφάλεια των τροφίμων και την καταπολέμηση
της απάτης στον τομέα των τροφίμων. Πρέπει να μειωθεί το οικονομικό και κοινωνικό βάρος των
μη μεταδιδόμενων ασθενειών όπως ο καρκίνος μέσω αποτελεσματικών κοινών προσπαθειών σε
επίπεδο ΕΕ, με βάση τις υφιστάμενες και επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως οι κοινές δράσεις
EPAAC, CANCON και το Equity Action.

 Η ΚΓΠ πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο μη γραφειοκρατικό, ώστε ο γεωργικός τομέας της ΕΕ
να καταστεί ανταγωνιστικός και να προσφέρει επισιτιστική ασφάλεια σε 500 εκατομμύρια πολίτες.
Οι πληρωμές βάσει της ΚΓΠ πρέπει να χορηγούνται με γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας και την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών μας.

ΙΙ. Κατορθώσαμε να κάνουμε την Ευρώπη έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Τώρα πρέπει να στηρίξουμε έμπρακτα τις ανθρωπιστικές μας αξίες και να προστατεύσουμε
την Ευρώπη από το έγκλημα και την τρομοκρατία.

 Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανθρωπιστικές μας ευθύνες, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει
ένα κοινό και πλήρως αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και τα κράτη μέλη πρέπει να
εφαρμόσουν πλήρως τους υφιστάμενους κανόνες του κοινού συστήματος ασύλου. Η Ευρώπη
οφείλει να προσφέρει προστασία σε πολιτικούς πρόσφυγες και σε εκείνους που προσπαθούν να
διαφύγουν από εμφύλιους πολέμους. Η νόμιμη μετανάστευση στην αγορά εργασίας αποτελεί
θέμα εθνικής αρμοδιότητας, γεγονός το οποίο σεβόμαστε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις
παραβιάσεις και να διαχωρίσουμε τους πρόσφυγες από τους οικονομικούς μετανάστες. Οι
οικονομικοί μετανάστες που διαμένουν παράνομα σε ένα κράτος πρέπει να επιστρέφουν στις
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χώρες προέλευσής τους, με σεβασμό προς το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΕ οφείλει να
παρέχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της, και τους κινδύνους της
παράτυπης μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ενώ παράλληλα να
εστιάσει στην παροχή μιας πιο στοχευμένης αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

 Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει έναν Επίτροπο για θέματα
μετανάστευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση.
Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν
προτεραιότητα στους πολίτες της ΕΕ.

 Θέλουμε να καταστήσουμε πιο ασφαλή τα σύνορα της Ευρώπης, μέσω της αύξησης των
οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, και της ενίσχυσης του ρόλου και των προνομίων
του οργανισμού FRONTEX για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ιδίως οι μικρές χώρες
και οι χώρες που βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολύ
ειδικές προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση. Διαπιστώνουμε ότι η πίεση που ασκείται στα
κράτη μέλη είναι δυσανάλογη και οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για την αντιμετώπιση του εν
λόγω ζητήματος. Χρειαζόμαστε μια υπεύθυνη και αλληλέγγυα προσέγγιση μεταξύ των κρατών
μελών. Θέλουμε να σταματήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων ώστε να
συμβάλουμε στην πρόληψη τραγωδιών στην ακτογραμμή της Ευρώπης. Στόχος μας είναι η
εξεύρεση λύσεων που συνδυάζουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη για αυτά τα κράτη μέλη που
δέχονται ιδιαίτερα αυξημένη εισροή μεταναστών αφενός και η θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων
κατά της κατάχρησης του ασύλου αφετέρου.

 Σε μια τόσο βασική αρχή της ΕΕ όπως η ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να γίνονται βήματα
προς τα πίσω. Οι παραβιάσεις της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει να
καταπολεμούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Επιθυμούμε να απλουστεύσουμε
και να αυξήσουμε την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Δεν πρέπει να υπάρχει
ανοχή για την κοινωνική απάτη και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τα
κριτήρια της οικογενειακής επανένωσης.

 Ο χώρος Σένγκεν πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα κράτη μέλη που έχουν
υποβάλει αίτηση προσχώρησης και πληρούν τα αναγκαία κριτήρια.

 Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και για την καταπολέμηση του
εγκλήματος σε αυτόν. Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών πρέπει
να βελτιωθεί ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη καταπολέμηση του ηλεκτρονικού και του μη
ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών, περιλαμβανομένης της γεφύρωσης του μισθολογικού
χάσματος και της καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου, πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά και ότι λαμβάνεται
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον τους σε κάθε πολιτική και σε κάθε νομοθετικό κείμενο της ΕΕ.

 Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και των τρομοκρατικών
οργανώσεων – περιλαμβανομένης της κατάσχεσης και της αρχής «follow-the-money»
(παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος) – παραμένει προτεραιότητα για την ΕΕ, όπως και
η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην
προστασία, στην υποστήριξη και στα δικαιώματα των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και
στην κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη για τα θύματα της τρομοκρατίας.

 Η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη, παράλληλα
με τη βελτίωση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας και τον περιορισμό της πολιτικής επιρροής.

 Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα που διέπεται από τις αρχές του κράτους δικαίου. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο επιθυμούμε να διενεργηθεί αντικειμενική αξιολόγηση της ανεξαρτησίας και
της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης. Η ΕΕ σέβεται την εδαφική και
συνταγματική ακεραιότητα των κρατών μελών της.

 Τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε αυτόχθονες εθνικές μειονότητες και γλωσσικές
ομάδες πρέπει να εξασφαλίζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα
ισότιμα δικαιώματα των πληθυσμών Ρομά και της διασποράς σε όλα τα κράτη μέλη.

 Πρέπει να αναθεωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προκειμένου να αυξήσουμε τη
συμμετοχή των πολιτών.
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ΙΙΙ. Θέλουμε να αγωνιστούμε ώστε το κοινωνικό μοντέλο να παραμείνει βιώσιμο σε έναν διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο.

 Η Ομάδα του ΕΛΚ πορεύεται με γνώμονα την κοινωνική οικονομία της αγοράς, σύμφωνα με την
οποία οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μέσο για την επίτευξη κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής σε όλη την Ευρώπη, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία μιας
πλουραλιστικής και ανθεκτικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα μιας μακράς παράδοσης όσον αφορά την κοινωνική οικονομία της αγοράς, οι
κοινωνικοί επιχειρηματίες αποτελούν επίσης κινητήρια δύναμη αλλαγής και δημιουργίας
καινοτόμων λύσεων για τις μείζονες προκλήσεις του σήμερα.

 Τα μέτρα πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης σε όλα τα
κοινωνικά στρώματα και όλες τις ηλικιακές ομάδες.

 Οι κατευθυντήριες αρχές της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων πρέπει να
εφαρμοστούν πλήρως. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη σέβονται και
εφαρμόζουν πλήρως το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία.

 Θέλουμε να αξιολογήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των μελλοντικών προτάσεων
μεταρρύθμισης και να εξετάσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών, ιδίως για τις
οικογένειες.

 Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη βιώσιμης
κοινωνικής ειρήνης και η απάντηση στη δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη. Στηρίζουμε την
ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

 Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων.

 Χρειαζόμαστε ισχυρά δίκτυα κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες μας, αλλά δεν συμφωνούμε
με την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

 Θέλουμε να καταπολεμήσουμε ενεργά τη φορολογική απάτη. Είμαστε κατά των φορολογικών
παραδείσων.

 Η Επιτροπή οφείλει να εστιάσει την προσοχή της στην ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της
ΕΕ μέσω της προστασίας της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της
πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων στον τομέα της εκπαιδευτικής
κινητικότητας. Η εκπαίδευση μπορεί μεν να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, ωστόσο εμείς
επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε τη διακρατική διάσταση προκειμένου να βελτιώσουμε την
κατανόηση του ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου και των εκπαιδευτικών προοπτικών, ανοίγοντας
νέους ορίζοντες του παγκόσμιου προβληματισμού και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

 Ζητούμε να τεθεί άμεσα τέλος στην τουρκική κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
στηρίζουμε πλήρως όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με σκοπό
την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές στις οποίες εδράζεται
η ΕΕ.

IV. Η Ευρώπη συνιστά σημαντικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε την
εξωτερική διάσταση της ΕΕ.

 Επιθυμούμε την ανάληψη κοινής δράσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρώπης, με γνώμονα τις θεμελιώδεις
αρχές της ΕΕ, όπως η προώθηση της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν μια ενισχυμένη και
επανασχεδιασμένη πολιτική γειτονίας, ενισχυμένη ασφάλεια και άμυνα, ισχυρή εξωτερική
πολιτική στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και έναν καλά εδραιωμένο διατλαντικό δεσμό.

 Η ΕΕ πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, προκειμένου να ακουστεί. Πρέπει να ενισχύσουμε την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μέσω της πλήρους εφαρμογής της ενδιάμεσης
επανεξέτασης του 2013, και ιδίως μέσω της ενίσχυσης του πολιτικού και συντονιστικού ρόλου του
αξιώματος του Ύπατου Εκπροσώπου.
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 Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να θέσουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την
περαιτέρω αξιοποίηση και ενίσχυση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, με βάση κοινές αξίες και
συμφέροντα, προκειμένου να αποκτήσουμε παγκόσμια ηγετική θέση σε καίρια ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής.

 Θεωρούμε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι το
εμπόριο. Στόχος μας είναι η καθιέρωση ενός συστήματος παγκόσμιου εμπορίου που θα είναι όσο
το δυνατόν πιο ανοικτό και δίκαιο προκειμένου να αναπτύξουμε πολιτικούς δεσμούς, αλλά και να
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στις εξαγωγικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Εν
προκειμένω, προωθούμε τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σύναψη
συμφωνιών στρατηγικής εταιρικής σχέσης και σύνδεσης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ειδικότερα
η συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, με την οποία διασφαλίζονται τα υψηλά
πρότυπα της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της
κοινωνίας και των δεδομένων, καθώς και το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων, και η
οποία συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών των ΗΠΑ και της ΕΕ έναντι
της τρομοκρατίας – αλλά και συμφωνίες σε άλλες περιοχές και με άλλους τομείς, όπως η Ιαπωνία
και άλλες ασιατικές χώρες, ο Καναδάς, η Λατινική Αμερική και η Μεσόγειος.

 Πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε εξατομικευμένες εταιρικές σχέσεις μέσω της
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με βάση την έννοια των «αναλογικών κερδών», ενισχύοντας τις
δημοκρατικές διεργασίες και το κράτος δικαίου. Πρέπει να συμβάλουμε στη σταθεροποίηση των
εν λόγω περιοχών και να τις φέρουμε πιο κοντά στην Ευρώπη.

 Οφείλουμε να στηρίξουμε την Ουκρανία και να επιδιώξουμε την ειρηνική επίλυση των ένοπλων
συγκρούσεων που έχουν ξεσπάσει στην ανατολική περιφέρεια της χώρας, με σεβασμό προς την
εδαφική της ακεραιότητα. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις αναγκαίες κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να υπογράψουμε, το συντομότερο δυνατόν, το
υπόλοιπο της ΑΑ/DCFTA (συμφωνία σύνδεσης/σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων
συναλλαγών) με την Ουκρανία, καθώς και με τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Πρέπει να εργαστούμε
για την άμεση ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με σκοπό τη θέσπιση καθεστώτων
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

 Πρέπει να αντισταθούμε στις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τις χώρες
της ΕΠΓ, να υπονομεύσει την ανατολική εταιρική σχέση και να αποκαταστήσει την επιρροή της σε
πρώην σοβιετικές χώρες· στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεσπίσουμε κατάλληλες κυρώσεις κατά
των ενεργειών της Ρωσίας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

 Η διεύρυνση συγκαταλέγεται στις μεγάλες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε υποψήφια
χώρα πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τις επιδόσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση
στην πλήρη τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και στην ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, η
οποία χρήζει ενίσχυσης. Ιδίως όσον αφορά τα Βαλκάνια, εξακολουθούμε να εμμένουμε στις
δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης. Κατά την επόμενη πενταετία, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διεύρυνση στην εν λόγω περιοχή. Επιπλέον, θέλουμε να
προβούμε σε μια γενική συζήτηση σχετικά με τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα της ΕΕ.

 Όσον αφορά την ιδιαίτερη περίπτωση των ανοικτών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, είμαστε
αποφασισμένοι, απουσία επιτυχούς έκβασης της εν λόγω διαδικασίας, να διερευνήσουμε το
ενδεχόμενο μιας προνομιακής και αναβαθμισμένης εταιρικής σχέσης. Ως εκ τούτου, στόχος μας
δεν είναι πλέον η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

 Πρέπει να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας σε θέματα που
άπτονται της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (π.χ. μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία), να
ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, να προετοιμάσουμε μια νέα ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια και ένα νέο ευέλικτο μοντέλο με δυνατότητα ανάπτυξης όσον αφορά
τις μάχιμες μονάδες της ΕΕ, καθώς και να αποκαταστήσουμε τις ελλείψεις της ΕΕ σε επίπεδο
ικανοτήτων.

 Θέλουμε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους ως προς τους
αναπτυξιακούς στόχων της χιλιετίας, με σκοπό την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας έως το 2030.
Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ο μεγαλύτερος φορέας παροχής αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο.
Ωστόσο, επιμένουμε η εν λόγω βοήθεια να παρέχεται κατά προτεραιότητα στις χώρες που
παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση και τον σεβασμό των
δημοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
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Η ΕΕ οφείλει να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ομάδα του
ΕΛΚ επιθυμεί να διατηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θεμελιώδεις
ελευθερίες της ΕΕ δεν μπορούν να αλλάξουν. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να θέτει εμπόδια
στα μελλοντικά στάδια της ολοκλήρωσης, ιδίως όσον αφορά την ευρωζώνη.

Θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Θέλουμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να προσφέρει
ένα σπίτι για τους πολίτες της, και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απειλή. Με αυτό το πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η Ομάδα του ΕΛΚ πρωτοστατεί στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είμαστε η πολιτική καρδιά της Ευρώπης.

(Μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο)


