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Μια νέα αρχή: Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 - στο 
οποίο καθορίζονται οι ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή κατά 
τους επόμενους δώδεκα μήνες προκειμένου να αλλάξει ουσιαστικά το σκηνικό 
για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και να αποδώσει απτά 
οφέλη για τους πολίτες. Πρόκειται για πρόγραμμα δράσης για αλλαγή. 

Οι πολίτες θέλουν λιγότερες παρεμβάσεις της ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους, 
ιδίως όταν τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση να δράσουν και να δώσουν 
λύσεις. Αναμένουν από την ΕΕ να αποτελέσει παράγοντα διαφοροποίησης 
απέναντι στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως στον 
αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. Οι πολίτες προσδοκούν ότι η ΕΕ θα φανεί πιο ανοικτή 
σχετικά με το τι πράττει, αλλά και το πώς το πράττει. Η έγκριση του 
προγράμματος εργασίας αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης, δεδομένου ότι 
σκιαγραφεί με απόλυτη διαφάνεια ό, τι η ΕΕ θα πράξει, αλλά και ό, τι δεν 
πρόκειται να πράξει το 2015. 

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 προβλέπει: 23 νέες 
πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Επιτροπή Juncker, μετά τις 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· 80 υφιστάμενες προτάσεις που η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει 
ή να τροποποιήσει για πολιτικούς ή τεχνικούς λόγους. Στο πρόγραμμα εργασίας 
παρουσιάζονται οι στοχευμένες δράσεις στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή 
θα υλοποιήσει τις ενέργειες μέσα στο 2015. Επιπλέον, σε πολλούς τομείς, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι 
υπάρχουσες πολιτικές και κανόνες είναι κατάλληλοι για την επίτευξη του 
σκοπού τους, ότι αποφέρουν απτά αποτελέσματα επί τόπου και ότι υλοποιούνται 
προσηκόντως. 

23 Νέες πρωτοβουλίες για να υπάρξει διαφορά 



Στο πρόγραμμα, που εγκρίθηκε, εκτίθενται οι 23 πρωτοβουλίες για τις οποίες η 
Επιτροπή αναλαμβάνει την πολιτική δέσμευση να τις μετουσιώσει το 2015. Ο εν 
λόγω δωδεκάμηνος «κατάλογος εκτελεστέων ενεργειών» έχει ως επίκεντρο τα 
«μείζονα ζητήματα» όπως τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
με βάση τις δέκα προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές πολιτικής. του Προέδρου κ. Juncker. 

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε ιδίως να υλοποιήσει το 2015: 

 Το πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρώπη: τη νομοθετική συνέχεια 
του προγράμματος που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, για την 
διοχέτευση στην πραγματική οικονομία δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία 
έτη. 

 Την φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά: τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για μια σφύζουσα ψηφιακή οικονομία και 
κοινωνία, με τη συμπλήρωση του κανονιστικού περιβάλλοντος των 
τηλεπικοινωνιών, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας, την απλούστευση των κανόνων για τους καταναλωτές που 
πραγματοποιούν επιγραμμικές και ψηφιακές αγορές, την ενίσχυση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης. 

 Τα πρώτα βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση: την 
κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, την περαιτέρω 
ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας, τη μείωση της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής ζήτησης και την απαλλαγή του συνδυασμού ενεργειακών 
πηγών από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 Την εφαρμογή πιο δίκαιης προσέγγισης στα θέματα της 
φορολογίας: ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μετάβαση προς 
ένα σύστημα βάσει του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη 
είναι επίσης η χώρα της φορολογίας· περιλαμβάνεται η αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές ρυθμίσεις και η 
σταθεροποίηση της βάσης για τη φορολόγηση των εταιρειών. 

 Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση: την χάραξη νέας 
προσέγγισης για τη νόμιμη μετανάστευση, ώστε να μετατραπεί η ΕΕ σε 
ελκυστικό προορισμό για ταλέντα και δεξιότητες και για τη βελτίωση της 
διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ μέσα από τη διεύρυνση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

 Την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την προώθηση της οικονομικής 
σταθερότητας και την προσέλκυση επενδυτών στην Ευρώπη. 
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