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Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα 
 

 

Για τη γενιά των γονιών μου, η Ευρώπη ήταν ένα όραμα ειρήνης σε μια ήπειρο διχασμένη επί 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Για τη δική μου γενιά, η Ευρώπη ήταν ένα όραμα ειρήνης, ευημερίας και ενότητας το οποίο 

πραγματώσαμε μέσω του ενιαίου μας νομίσματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας και της 

διεύρυνσης. 

Για τη γενιά των παιδιών μου, η Ευρώπη αποτελεί ένα μοναδικό όραμα. 

Αποτελεί όραμα διαβίωσης σε μια φυσική και υγιή ήπειρο. Διαβίωσης σε μια κοινωνία στην 

οποία να μπορεί κάποιος να είναι ο εαυτός του, να αγαπά όποιον επιθυμεί, να ζει όπου θέλει και 

να έχει απεριόριστα υψηλούς στόχους. Αποτελεί το όραμα ενός κόσμου με πλήθος νέες 

τεχνολογίες και πατροπαράδοτες αξίες. Μιας Ευρώπης που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας.  

Στις φετινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτες της Ευρώπης εξέφρασαν τις 

απόψεις και τις προσδοκίες τους σε αριθμούς-ρεκόρ. Ανέθεσαν στα θεσμικά όργανα και στους 

ηγέτες της Ευρώπης τη σαφή αποστολή να επιδείξουν τόλμη και αποφασιστικότητα. 

Για να ανταποκριθούμε στην προσδοκία αυτή, πρέπει να ανακτήσουμε την ενότητα και 

την εσωτερική δύναμή μας. 

Εάν εκλεγώ, θα ενισχύσω τους δεσμούς μεταξύ λαών, εθνών και θεσμών. Μεταξύ προσδοκιών 

και αποτελεσμάτων. Μεταξύ λόγων και έργων. Η Επιτροπή μου θα ακούει τους πολίτες της 

Ευρώπης και θα επιδεικνύει τόλμη εκεί όπου είναι σκόπιμο να δράσουμε, αφήνοντας τους 

εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες να επιτύχουν αποτελέσματα εκεί όπου 

είναι σε θέση να το πράξουν καλύτερα. 



 

 

Υπάρχει η αίσθηση ότι ο σημερινός κόσμος γίνεται 

ολοένα και πιο ρευστός. Οι υφιστάμενες δυνάμεις 

ακολουθούν νέα μονοπάτια, μεμονωμένα. Νέες 

δυνάμεις αναδύονται και εδραιώνονται. Οι 

κλιματικές, τεχνολογικές και δημογραφικές 

αλλαγές μετασχηματίζουν τις κοινωνίες και τον 

τρόπο ζωής μας. Αυτό έχει προκαλέσει ένα 

αίσθημα ανησυχίας και άγχους σε πολλές 

κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Τα επόμενα πέντε χρόνια, πρέπει να 

συνεργαστούμε για να κατευνάσουμε τους φόβους 

και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.  

Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης σε 

έναν υγιή πλανήτη και έναν νέο ψηφιακό 

κόσμο. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει 

ενώνοντας τους ανθρώπους και 

αναβαθμίζοντας τη μοναδική κοινωνική 

οικονομία της αγοράς μας, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σημερινές νέες 

φιλοδοξίες.  

Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι, πρέπει να 

αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα τα δυνατά χαρτιά, 

το ταλέντο και το δυναμικό μας. Πρέπει να 

εστιάσουμε την προσοχή μας στην ισότητα και στη 

δημιουργία ευκαιριών για όλους: γυναίκες και 

άνδρες, κατοίκους της Ανατολής, της Δύσης, του 

Νότου ή του Βορρά, νέους και ηλικιωμένους.  

Πρέπει να υπερασπιστούμε τις κοινές αξίες μας και 

να προασπίσουμε το κράτος δικαίου. Και πρέπει να 

εξασφαλίσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για 

την επίτευξη των φιλοδοξιών μας, ιδίως μέσω του 

επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού μας, 

ο οποίος θα πρέπει να συμφωνηθεί το 

συντομότερο δυνατόν.  

Έχουμε το θεμέλιο στο οποίο θα στηριχθούμε για 

να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Έχουμε σημειώσει 

ρεκόρ απασχόλησης και βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη. Είμαστε η παγκόσμια εμπορική 

υπερδύναμη. Θεσπίζουμε πρότυπα τα οποία οι 

άλλοι ακολουθούν. Έχουμε εξέλθει από την εποχή 

της διαχείρισης της κρίσης και τώρα μπορούμε να 

ατενίσουμε το μέλλον.  

 

Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτά που 

έχουμε καταφέρει και φιλόδοξοι ως προς αυτά 

που θέλουμε να επιτύχουμε. 

Στην πορεία προς τα εμπρός, θα ήθελα να 

υιοθετήσω μια πιο ανοιχτή και χωρίς 

αποκλεισμούς προσέγγιση στον τρόπο με τον 

οποίο εργαζόμαστε. Θέλω να ενισχύσω τη 

συνεργασία της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, τη φωνή των πολιτών.  

Σε αυτό το πνεύμα, πραγματοποίησα εκτενείς 

διαβουλεύσεις και εμπνεύστηκα από τις 

συζητήσεις μου με τις πολιτικές ομάδες στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από το 

στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024..  

Οι παρούσες πολιτικές κατευθύνσεις βασίζονται 

στις κοινές ιδέες και προτεραιότητες που μας 

ενώνουν. Δεν αποτελούν εξαντλητικό πρόγραμμα 

εργασίας, αλλά περισσότερο αποσκοπούν στο να 

πλαισιώσουν το κοινό έργο μας. Σε κάθε κεφάλαιο 

θα βρείτε τις πολιτικές που προτίθεμαι να 

εφαρμόσω για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε 

τους στόχους μας. Οι πολιτικές κατευθύνσεις 

επικεντρώνονται στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες 

για την Ευρώπη κατά την επόμενη πενταετία και 

πέραν αυτής. 

 Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 Μια οικονομία στην υπηρεσία των 

ανθρώπων 

 Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 

εποχή 

 Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου 

ζωής μας 

 Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο 

 Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή 

δημοκρατία 

Θα προσαρμόζουμε και θα επικαιροποιούμε τις 

φιλοδοξίες αυτές καθώς αναπόφευκτα αναδύονται 

νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά θα 

διατηρούμε πάντα τις αρχές και τις φιλοδοξίες που 

περιγράφονται στις παρούσες κατευθύνσεις. 

Θεωρώ ότι τα επόμενα πέντε χρόνια είναι μια 

ευκαιρία για την Ευρώπη —να επιδιώξουμε 

υψηλότερους στόχους στην Ένωσή μας, ώστε 

να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 
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1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Θέλω η Ευρώπη να επιδιώξει υψηλότερους 
στόχους ως η πρώτη ουδέτερη από 
κλιματική άποψη ήπειρος. 

Το μήνυμα από τους ευρωπαίους 
ψηφοφόρους —καθώς και από όσους είναι 
πολύ νέοι για να ψηφίσουν— είναι ηχηρό και 
σαφές: επιθυμούν πραγματική δράση για την 
κλιματική αλλαγή και θέλουν η Ευρώπη να 
πρωτοστατήσει.  

Εμπνεύστηκα από το πάθος, τη ζέση και την 

ενέργεια των εκατομμυρίων νέων μας που 

κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στους 

δρόμους και στις καρδιές μας. Εκείνοι 

ορθώνουν το ανάστημά τους για το μέλλον 

τους και η γενιά μας έχει καθήκον να επιτύχει 

αποτελέσματα γι' αυτούς. 

Η ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρο αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση και ευκαιρία των καιρών μας. 
Προϋποθέτει την άμεση ανάληψη 
αποφασιστικής δράσης. Θα χρειαστεί να 
επενδύσουμε στην καινοτομία και την έρευνα, 
να επανασχεδιάσουμε την οικονομία μας και 
να επικαιροποιήσουμε τη βιομηχανική 
πολιτική μας.  

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη 
φιλοδοξία μας, κατά τις πρώτες 100 ημέρες 
της θητείας μου θα προτείνω μια 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει τον 

πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα με 

τον οποίο θα κατοχυρώνεται νομικά ο 

στόχος κλιματικής ουδετερότητας για το 

2050. 

 

 

 

 

Εμπνεύστηκα από το πάθος, τη ζέση και 
την ενέργεια των εκατομμυρίων νέων 
μας που κάνουν τη φωνή τους να 
ακουστεί στους δρόμους και στις 
καρδιές μας. Η γενιά μας έχει το 
καθήκον να επιτύχει αποτελέσματα γι' 
αυτούς. 

 

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη 
των φιλόδοξων στόχων της Συμφωνίας του 
Παρισιού και των στόχων για το 2030. 
Πρέπει όμως να προχωρήσουμε περαιτέρω 
και ταχύτερα, αν πράγματι θέλουμε να 
επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα το 2050.  

Επί του παρόντος, στόχος μας είναι η μείωση 
των εκπομπών κατά 40 % έως το 2030. 
Πρέπει όμως να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι 
ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να έχουν ένα 
τίμημα. Κάθε πρόσωπο και κάθε τομέας θα 
πρέπει να συνεισφέρουν.  

Θα προτείνω την επέκταση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών για να 
συμπεριληφθεί και ο ναυτιλιακός τομέας και 
τη μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων που 
έχουν κατά καιρούς κατανεμηθεί στις 
αεροπορικές εταιρείες. Θα προτείνω επίσης 
αυτό το σύστημα να διευρυνθεί περαιτέρω, 
ώστε να συμπεριλάβει την οδική κυκλοφορία 
και τις κατασκευές. Τα διάφορα συστήματα 
θα πρέπει να συγκλίνουν έως το 2030, 
προκειμένου να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι 
έως το 2050. 

Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές και 
για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μας θα 
μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις, θα 
θεσπίσω φόρο άνθρακα στα σύνορα, 
προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή 
άνθρακα. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα 
ξεκινήσουμε με ορισμένους επιλεγμένους 
τομείς και θα επεκταθούμε σταδιακά. Θα 
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αναθεωρήσω επίσης την οδηγία για τη 
φορολόγηση της ενέργειας. 

Δίκαιη μετάβαση  

Για την προώθηση της αλλαγής που 
χρειαζόμαστε, θα παρουσιάσω το σχέδιό μου 
για μια οικονομία έτοιμη για το μέλλον, τη 
νέα μας βιομηχανική στρατηγική.  

Θα είμαστε παγκόσμιος ηγέτης στην κυκλική 
οικονομία και τις καθαρές τεχνολογίες. Θα 
εργαστούμε για την απεξάρτηση των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές.  

Η Ευρώπη είναι βιομηχανική οικονομία και 
για πολλά μέρη της Ένωσής μας ο τοπικός 
κατασκευαστής ή το εργοστάσιο αποτελούν 
το κέντρο της τοπικής κοινότητας. Γι' αυτό 
πιστεύω ότι εκείνο που είναι καλό για τον 
πλανήτη μας πρέπει να είναι καλό και για τους 
ανθρώπους, τις περιφέρειες και την οικονομία 
μας.  

Τα ταμεία συνοχής διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη στήριξη των περιφερειών και των 
αγροτικών περιοχών μας από την Ανατολή 
μέχρι τη Δύση και από τον Νότο μέχρι τον 
Βορρά, προκειμένου αυτές να συμβαδίζουν με 
τις μεταβολές του κόσμου μας. Πρέπει όμως 
να κάνουμε περισσότερα.  

Χρειαζόμαστε μια δίκαιη μετάβαση για 
όλους.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης 

πρέπει να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε 

το γεγονός ότι δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο 

σημείο. Όλοι μας μοιραζόμαστε την ίδια 

φιλοδοξία, αλλά ορισμένοι ενδέχεται να 

χρειάζονται πιο εξατομικευμένη στήριξη από 

ό,τι άλλοι για να επιτύχουν.  

 

 

 

 

Πιστεύω ότι αυτό που είναι καλό για 
τον πλανήτη μας πρέπει να είναι καλό 
και για τους ανθρώπους, τις 
περιφέρειες και την οικονομία μας. Θα 
εξασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση 
για όλους. 

 

Θα στηρίξουμε τους ανθρώπους και τις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο, 
μέσω ενός νέου Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση 
συνίσταται στο εξής: είμαστε φιλόδοξοι και 
δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. 

Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη 

εκπαίδευση και κίνητρα. Για τον σκοπό αυτό, 

θα προτείνω ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για 

το κλίμα, στο οποίο θα συμμετέχουν οι 

περιφέρειες, οι τοπικές κοινότητες, η κοινωνία 

των πολιτών, η βιομηχανία και τα σχολεία. 

Από κοινού θα σχεδιάσουν και θα αναλάβουν 

σύνολο δεσμεύσεων με στόχο την αλλαγή 

συμπεριφοράς, από τον ιδιώτη μέχρι τη 

μεγαλύτερη πολυεθνική. Αυτό θα αποτελέσει 

βασικό στοιχείο της δίκαιης μετάβασης για 

όλους. 

Επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη 
Ευρώπη»  

Όσοι ενεργούν πρώτοι και ταχύτερα θα είναι 
εκείνοι που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες από 
την οικολογική μετάβαση.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 
επενδύσουμε ποσά-ρεκόρ στην έρευνα και την 
καινοτομία αιχμής, αξιοποιώντας την πλήρη 
ευελιξία του επόμενου προϋπολογισμού της 
ΕΕ για να επικεντρωθούμε στους τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό.  

Είμαι έτοιμη να επιδείξω μεγαλύτερη 
φιλοδοξία όσον αφορά την ενσωμάτωση 
της διάστασης του κλίματος στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν 
συμφωνήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, θα μπορέσουμε συλλογικά να 
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επιδιώξουμε να κατανείμουμε το 30 % των 
δαπανών του επόμενου μακροπρόθεσμου 
προϋπολογισμού μας σε κλιματικούς στόχους. 

Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση μόνο δεν 
θα είναι αρκετή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, θέτοντας την πράσινη 
και βιώσιμη χρηματοδότηση στο επίκεντρο 
της αλυσίδας επενδύσεων και του 
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, σκοπεύω να 
εισηγηθώ μια στρατηγική για την πράσινη 
χρηματοδότηση και ένα επενδυτικό σχέδιο 
για τη βιώσιμη Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείνω επίσης τη 
μετατροπή τμημάτων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων σε κλιματική 
τράπεζα της Ευρώπης.  

Η τράπεζα είναι ήδη ο μεγαλύτερος 
πολυμερής πάροχος χρηματοδότησης για το 
κλίμα παγκοσμίως, με το 25 % της συνολικής 
της χρηματοδότησης να αφορά επενδύσεις 
για το κλίμα. Θα ήθελα να διπλασιάσω 
τουλάχιστον το ποσοστό αυτό έως το 2025.  

Το επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη 

Ευρώπη θα στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 

τρισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία σε κάθε 

γωνιά της ΕΕ.  

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030 

Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά 
τους στόχους μας για το 2030. Θα ήθελα να 
μειωθούν οι εκπομπές κατά τουλάχιστον 
50 % έως το 2030. Ωστόσο, για να υπάρξει 
πραγματικός αντίκτυπος, θα πρέπει να 
υπάρχει συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
ΕΕ θα ηγηθεί διεθνών διαπραγματεύσεων 
για την αύξηση των φιλοδοξιών άλλων 
σημαντικών ρυπαντών έως το 2021.  

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεσμεύομαι να 
υποβάλω ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
αύξηση του στόχου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2030 στο 55 % με 
υπεύθυνο τρόπο.  

Το σχέδιο αυτό θα βασίζεται σε εκτιμήσεις 
των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεγονός το 
οποίο θα διασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και θα τονώσει την 
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση. 

 

Διαφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος της Ευρώπης 

Η αλλαγή του κλίματος, η βιοποικιλότητα, η 
επισιτιστική ασφάλεια, η αποψίλωση και η 
υποβάθμιση του εδάφους προχωρούν 
παράλληλα. Πρέπει να αλλάξουμε τις 
μεθόδους παραγωγής, κατανάλωσης και 
εμπορίας. Η διατήρηση και η αποκατάσταση 
του οικοσυστήματός μας πρέπει να 
αποτελούν τον γνώμονα όλων των εργασιών 
μας. Πρέπει να θέσουμε νέα πρότυπα για τη 
βιοποικιλότητα στους τομείς του εμπορίου, 
της βιομηχανίας, της γεωργίας και της 
οικονομικής πολιτικής.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα παρουσιάσουμε μια 
στρατηγική βιοποικιλότητας για το 2030.  

Πρέπει να διατηρήσουμε και να 
προστατεύσουμε το περιβάλλον, τον φυσικό 
πλούτο, τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. 
Η Ευρώπη θα συνεργαστεί με τους 
παγκόσμιους εταίρους της για τον περιορισμό 
της απώλειας βιοποικιλότητας εντός των 
επόμενων πέντε ετών. Θα ήθελα να ηγηθούμε 
των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο στη 
διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλότητα του 2020, όπως 
συνέβη και κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού 
για το κλίμα το 2015.  

Πρέπει να διαφυλάξουμε το ζωτικής σημασίας 
έργο που επιτελούν οι γεωργοί μας 
προκειμένου να εφοδιάζουν τους Ευρωπαίους 
με θρεπτικά, οικονομικά προσιτά και ασφαλή 
τρόφιμα. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν μπορούν 
να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση για τις 
οικογένειές τους. Θα στηρίξουμε τους 
γεωργούς μας με μια νέα στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» για τα βιώσιμα 
τρόφιμα σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας. 
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Οι αγροτικές περιοχές μας φιλοξενούν πάνω 
από το 50 % των Ευρωπαίων. Αποτελούν τον 
ιστό της κοινωνίας μας και το σημείο όπου 
χτυπάει η καρδιά της οικονομίας μας. Η 
ποικιλομορφία του τοπίου, του πολιτισμού 
και της κληρονομιάς είναι ένα από τα πιο 
καθοριστικά και αξιοσημείωτα 
χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Αποτελούν 
βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας και του 
οικονομικού δυναμικού μας. Θα τιμήσουμε 
και θα διαφυλάξουμε τις αγροτικές 
περιοχές μας και θα επενδύσουμε στο 
μέλλον τους.  

Η υγεία των ευρωπαίων πολιτών και η υγεία 
του πλανήτη είναι αλληλένδετες: είναι η 
ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, του 
νερού που πίνουμε, των τροφίμων που τρώμε 
και η ασφάλεια των προϊόντων που 
χρησιμοποιούμε.   

Για την υγεία των πολιτών, των παιδιών και 
των εγγονιών μας, η Ευρώπη πρέπει να 
επιδιώξει τον φιλόδοξο στόχο της 
μηδενικής ρύπανσης. Θα προωθήσω 
οριζόντια στρατηγική για την προστασία της 
υγείας των πολιτών από την υποβάθμιση και 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος, στρατηγική η 
οποία θα επιλαμβάνεται της ποιότητας του 
αέρα και των υδάτων, των επικίνδυνων 

χημικών ουσιών, των βιομηχανικών 
εκπομπών, των φυτοφαρμάκων και των 
ενδοκρινικών διαταρακτών. 

Βιώσιμη Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που 
δημιουργεί ευκαιρίες, καινοτομεί, δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και προσφέρει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κλάδους 
παραγωγής της. Η κυκλική οικονομία είναι 
καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του 
μελλοντικού οικονομικού μοντέλου της 
Ευρώπης.  

Θα προτείνω ένα νέο σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία, το οποίο θα 
επικεντρώνεται στη βιώσιμη χρήση των 
πόρων, ιδίως σε τομείς υψηλής έντασης 
πόρων και υψηλού αντικτύπου, όπως είναι η 
κλωστοϋφαντουργία και οι κατασκευές. 

Θα ήθελα η Ευρώπη να ηγηθεί στο θέμα 
των πλαστικών μίας χρήσης. Έως το 2050, 
θα υπάρχουν στον ωκεανό περισσότερα 
πλαστικά παρά ψάρια. Πρέπει να εξετάσουμε 
σοβαρά πώς θα αναστρέψουμε την τάση. Η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται ήδη στα 
δέκα πλαστικά αντικείμενα που απαντώνται 
περισσότερο στις ευρωπαϊκές παραλίες. Θέλω 
να ανοίξω ένα νέο μέτωπο στον αγώνα μας 
κατά των πλαστικών αποβλήτων με την 
αντιμετώπιση των μικροπλαστικών. 
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2. Μια οικονομία στην υπηρεσία των 

ανθρώπων

Θέλω η Ευρώπη να επιδιώκει 

υψηλότερους στόχους όσον αφορά την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. 

Αυτή η υπόσχεση είναι ο θεμέλιος λίθος της 

Ένωσής μας. 

Είμαι περήφανη για την ευρωπαϊκή μας 

κοινωνική οικονομία της αγοράς, που 

είναι μοναδική. Αυτή είναι που δίνει τη 

δυνατότητα στις οικονομίες μας να 

αναπτυχθούν —και αυτή είναι που συντελεί 

στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας. 

Διασφαλίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η 

ευημερία θα έχουν προτεραιότητα.  

Η ενίσχυση της κοινωνικής μας οικονομίας της 

αγοράς είναι εξαιρετικά σημαντική τώρα που 

ανασχεδιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν η βιομηχανία και η οικονομία 

μας. 

Ο στόχος μας για έναν κλιματικά ουδέτερο και 

υγιή πλανήτη πρέπει να εδράζεται σε μια 

ισχυρή και ανθεκτική κοινωνική οικονομία 

της αγοράς. Τους πόρους που θέλουμε να 

δαπανήσουμε γι’ αυτή τη μετάβαση πρέπει 

πρώτα να τους αποκτήσουμε. 

Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων 

Η στήριξη αυτή ξεκινά με την ενίσχυση της 

ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας: των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  

Αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των 

επιχειρήσεων και είναι εκείνες που 

δημιούργησαν το 85 % των νέων θέσεων 

εργασίας την τελευταία πενταετία. Είναι οι 

φορείς καινοτομίας μας και οι επιχειρηματίες 

μας. Παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση 

στους νέους μας. Αντιπροσωπεύουν τα πιο 

καλά στοιχεία της οικονομίας μας. 

Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους και 

επινοητικούς φορείς καινοτομίας με 

πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως ήταν οι 

τεχνολογικοί κολοσσοί αυτής της γενιάς μόλις 

πριν από μία δεκαετία.  

Θέλω να διευκολύνω τις μικρές 

επιχειρήσεις να γίνουν μεγάλοι φορείς 

καινοτομίας. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να 

αναπτύσσουμε την αγορά χρηματοδότησης 

της ανάπτυξης για τις καινοτόμες εταιρείες 

του μέλλοντος.  

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα προωθήσω 

ειδική στρατηγική για τις ΜΜΕ, η οποία θα 

εξασφαλίζει την ανάπτυξη αυτών των 

επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της 

γραφειοκρατίας και της βελτίωσης της 

πρόσβασής τους στην αγορά.  

Θα ολοκληρώσουμε την Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

οι ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση που χρειάζονται για να 

αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να 

επεκταθούν. Για να στηρίξω αυτή την 

προσπάθεια, θα δημιουργήσω ένα ταμείο 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

ειδικευόμενο στις αρχικές δημόσιες 

προσφορές των ΜΜΕ, με αρχική επένδυση 

από την ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να 

αντιστοιχιστεί από ιδιώτες επενδυτές. 

Εμβάθυνση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης 

Οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας 

μπορούν να ακμάζουν μόνο αν η 

οικονομία τίθεται στην υπηρεσία τους. 

Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής μας 

οικονομίας της αγοράς.  
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Έπειτα από χρόνια ανάκαμψης, η οικονομία 

της Ευρώπης έχει σταθεροποιηθεί και οι 

θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις 

έχουν επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα ή τα 

έχουν υπερβεί. Τα δημόσια οικονομικά 

εξακολουθούν να βελτιώνονται, το τραπεζικό 

μας σύστημα είναι πιο εύρωστο και τα 

θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσής μας είναι ισχυρότερα από ποτέ.  

Την ώρα αυτή που μαζεύονται σύννεφα στον 

ορίζοντα —κάποια λόγω των εμπορικών 

εντάσεων και κάποια λόγω της βραδύτερης 

παγκόσμιας ανάπτυξης— πρέπει να 

διατηρήσουμε τη δυναμική μας. Χρειαζόμαστε 

ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και 

μια ανάπτυξη που να δημιουργεί ποιοτικές 

θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους. 

Το ευρώ —το κοινό μας νόμισμα— δεν είναι 

μόνο τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα που 

έχουμε στις τσέπες μας. Συμβολίζει την 

ενότητά μας και την υπόσχεση που έδωσε η 

Ευρώπη για ευημερία και προστασία.  

Δεν πρέπει ποτέ να πάψουμε να το 

ισχυροποιούμε. Θα δώσω προτεραιότητα 

στην περαιτέρω εμβάθυνση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα συμβάλω στη 

δημιουργία ενός δημοσιονομικού μέσου 

σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας για 

την ευρωζώνη, προκειμένου να στηριχθούν 

οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις των 

κρατών μελών με στόχο την ανάπτυξη. Θα 

ενισχύσω την υποστήριξη των χωρών εκτός 

ευρωζώνης οι οποίες ετοιμάζονται να 

προσχωρήσουν σ’ αυτή.  

Θα αξιοποιήσω πλήρως την ευελιξία που 

προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό θα μας 

βοηθήσει να έχουμε στην ευρωζώνη έναν 

δημοσιονομικό προσανατολισμό φιλικότερο 

προς την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τη δημοσιονομική ευθύνη.  

Θα εστιάσω επίσης την προσοχή μου στην 

ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Η 

ολοκλήρωση αυτή περιλαμβάνει έναν κοινό 

μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο 

Εξυγίανσης, την έσχατη εξασφάλιση σε 

περίπτωση εξυγίανσης τραπεζών.   

Για να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν υπάρχει 

λόγος να ανησυχούν για την ασφάλεια των 

τραπεζικών τους καταθέσεων, χρειαζόμαστε 

ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης 

καταθέσεων.  

Αυτά είναι τα στοιχεία που λείπουν από την 

Τραπεζική Ένωση και για τα οποία θα πρέπει 

να συμφωνήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Θα 

προτείνω επίσης μέτρα με σκοπό τη 

δημιουργία ενός αρραγούς πλαισίου για την 

εξυγίανση και την αφερεγγυότητα των 

τραπεζών. 

Θέλω να ενισχύσω τον διεθνή ρόλο του 

ευρώ, καθώς και της εξωτερικής του 

εκπροσώπησης. Μια ισχυρή, ολοκληρωμένη 

και ανθεκτική κεφαλαιαγορά αποτελεί το 

καλύτερο σημείο εκκίνησης για την ευρύτερη 

χρήση του ενιαίου νομίσματος σε διεθνές 

επίπεδο.  

Η οικονομική μας πολιτική πρέπει να 

συμβαδίζει με τα κοινωνικά δικαιώματα, με 

τον στόχο της Ευρώπης για κλιματική 

ουδετερότητα και με μια ανταγωνιστική 

βιομηχανία. 

Θα μετατοπίσω το σημείο εστίασης του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να 

ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  

Η οικονομική διακυβέρνηση και η 

δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να 

συμβαδίζουν, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τον 

ενστερνισμό των κοινών μας αποφάσεων.  

Με αυτό το πνεύμα, θέλω η φωνή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούγεται 
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πιο δυνατά όταν πρόκειται για την 

οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσής 

μας.  

Οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας 
μπορούν να ακμάζουν μόνο αν η 
οικονομία τίθεται στην υπηρεσία τους. 
Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής μας 
οικονομίας της αγοράς. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για 

τα οικονομικά θέματα θα προσέρχονται 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν 

από κάθε βασικό στάδιο του κύκλου του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

Ο κοινωνικός πυλώνας της Ευρώπης 

Πιστεύω ότι είναι πια καιρός να 

συμφιλιώσουμε τις έννοιες κοινωνικός και 

αγορά στη σημερινή σύγχρονη οικονομία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 

καταρτίσω ένα σχέδιο δράσης για την 

πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων.  

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, θα 

στηρίξουμε τόσο εκείνους που εργάζονται, 

ώστε να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση, 

όσο και εκείνους που δεν εργάζονται, 

προκειμένου να βρουν εργασία. Θα 

στηρίξουμε τα παιδιά μας και τους νέους μας 

δίνοντάς τους την εκπαίδευση και τις 

ευκαιρίες που χρειάζονται για να 

ευδοκιμήσουν.  

Η αξιοπρέπεια της εργασίας είναι ιερή. Εντός 

των πρώτων 100 ημερών της θητείας μου, θα 

προτείνω ένα νομικό μέσο που θα διασφαλίζει 

ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωσή μας θα 

έχει δίκαιο κατώτατο μισθό.  

Το μέτρο αυτό αναμένεται ότι θα δώσει τη 

δυνατότητα στους εργαζομένους να έχουν 

αξιοπρεπή διαβίωση οπουδήποτε και αν 

εργάζονται. Οι κατώτατοι μισθοί θα πρέπει να 

καθορίζονται σύμφωνα με τις εθνικές 

παραδόσεις, μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 

νομικών διατάξεων. Πιστεύω ακράδαντα στην 

αξία του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 

εργοδοτών και των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, των ατόμων που γνωρίζουν 

καλύτερα τον τομέα τους και την περιοχή 

τους.  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρει 

ταχείες αλλαγές που επηρεάζουν τις αγορές 

εργασίας μας. Θα εξετάσω τρόπους για τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

εργαζομένων σε πλατφόρμες, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις δεξιότητες και την εκπαίδευση. 

Η αξιοπρέπεια της εργασίας είναι ιερή. 
Εντός των πρώτων 100 ημερών της 
θητείας μου, θα προτείνω ένα νομικό 
μέσο που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
εργαζόμενος στην Ένωσή μας θα έχει 
δίκαιο κατώτατο μισθό. 

 

Πρέπει επίσης να κάνουμε περισσότερα για να 

στηρίξουμε εκείνους που χάνουν τη δουλειά 

τους λόγω εξωτερικών γεγονότων που 

επηρεάζουν την οικονομία μας.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 

προτείνω ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας. Το 

σύστημα αυτό θα προστατεύει τους πολίτες 

μας και θα μειώνει την πίεση στα δημόσια 

οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών 

κλυδωνισμών.  

Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να 

καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Το μέλλον 

της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από τους νέους 

μας. Πρέπει να τους στηρίξουμε ήδη από την 

παιδική τους ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή 

τους.  
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Είναι ντροπή για όλους μας το γεγονός ότι 

σχεδόν 25 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω 

των 18 ετών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού. Τα παιδιά που ζουν 

σε συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να 

γίνουν ενήλικες που θα ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας. Πρέπει να σπάσουμε αυτό τον 

επικίνδυνο κύκλο. Πρέπει να επιτύχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Για να στηριχθεί κάθε παιδί που έχει ανάγκη, 

θα δημιουργήσω την ευρωπαϊκή εγγύηση 

για τα παιδιά, αναπτύσσοντας περαιτέρω 

την ιδέα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

Χάρη στο εργαλείο αυτό θα διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί στην Ευρώπη το οποίο διατρέχει 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

θα έχει πρόσβαση στα πλέον βασικά 

δικαιώματα, όπως η υγειονομική περίθαλψη 

και η εκπαίδευση.  

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να στηρίζει τους 

γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες 

φροντίδας, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής τους ζωής. Θα διασφαλίσω την 

πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής, η οποία ενθαρρύνει την 

καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ 

γυναικών και ανδρών.  

Θα δημιουργήσω σύστημα εγγυήσεων 
για τα παιδιά, με το οποίο θα 
διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί στην 
Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα 
έχει πρόσβαση στα πλέον βασικά 
δικαιώματα, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη και η εκπαίδευση. 

 

Αυτό θα συμβάλει στην είσοδο περισσότερων 

γυναικών στην αγορά εργασίας και στην 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Θα 

μεριμνήσω ώστε το μέτρο αυτό να στηριχθεί 

με επαρκείς επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο+, ώστε να βελτιωθούν η 

ποιότητα και η προσβασιμότητα των 

συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης 

και φροντίδας.  

Την τελευταία πενταετία οι «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» έχουν βοηθήσει 3,5 εκατομμύρια 

νέους ετησίως να λάβουν 

κατάρτιση/εκπαίδευση ή να βρουν εργασία.  

Με βάση αυτή την επιτυχία, θα μετατρέψω το 

πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε 

μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων. Το μέσο αυτό θα πρέπει 

να διαθέτει αυξημένο προϋπολογισμό και να 

προβλέπει την τακτική υποβολή εκθέσεων, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υλοποιεί τις 

υποσχέσεις του σε κάθε κράτος μέλος.  

Ως γιατρός, είμαι παθιασμένη με την υγεία. Το 

40 % από εμάς θα εμφανίσουμε καρκίνο σε 

κάποια στιγμή της ζωής μας και σχεδόν όλοι 

μας θα γνωρίσουμε την αγωνία και τη θλίψη 

ενός φίλου ή ενός συγγενή μας που 

διαγνώστηκε με καρκίνο.  

Τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονται, ιδίως 

χάρη στα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης 

και προσυμπτωματικού ελέγχου. Υπάρχουν 

όμως πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε. 

Θα προωθήσω ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για 

την καταπολέμηση του καρκίνου, με σκοπό 

τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου 

να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη 

του καρκίνου. 

Μια Ένωση ισότητας 

Η ευημερία και ο κοινωνικός χαρακτήρας της 

Ευρώπης εξαρτώνται από όλους εμάς. 

Χρειαζόμαστε ισότητα για όλους και 

ισότητα με κάθε έννοια του όρου.  
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Αυτό θα αποτελέσει μία από τις βασικές 

προτεραιότητες της Επιτροπής μου και μία 

από τις βασικές προτεραιότητες της 

εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων.  

Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και στην 

κοινωνία στο σύνολό της, μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας 

μόνο αν εκμεταλλευθούμε όλα τα ταλέντα και 

την πολυμορφία μας. Οι ομάδες που 

χαρακτηρίζονται από πολυμορφία παράγουν 

καλύτερα αποτελέσματα. Παράγεται 

καινοτομία όταν άτομα από διαφορετικά 

περιβάλλοντα και με διαφορετικές 

προοπτικές συνεργάζονται αρμονικά. 

Αντιμέτωποι με τις μελλοντικές δημογραφικές 

προκλήσεις, δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

αφήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα 

ανεκμετάλλευτη.  

Όλοι όσοι έχουν τις ίδιες προσδοκίες πρέπει 

να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο θα προτείνουμε νέα 

νομοθεσία για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων.  

Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία 

κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και θα συνιστά 

τη θεμελιώδη αρχή μιας νέας ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την ισότητα των φύλων.  

Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 16 % 

λιγότερο από τους άνδρες, παρότι έχουν 

υψηλότερα προσόντα.  

Τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας μου θα 

προτείνω μέτρα για την εισαγωγή 

δεσμευτικών ρυθμίσεων για τη διαφάνεια 

των αμοιβών.  

Η ισότητα των φύλων αποτελεί κρίσιμη 

συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης. Η 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των 

φύλων θα εξετάζει συστηματικά τον τρόπο με 

τον οποίο η νομοθεσία επηρεάζει τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι γυναίκες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους: αν θα 

ξεκινήσουν να εργάζονται, αν θα διευθύνουν 

μια επιχείρηση, τι απολαβές θα διεκδικήσουν, 

αν θα παντρευτούν, αν θα αποκτήσουν 

παιδιά, πώς θα διαχειριστούν τα περιουσιακά 

στοιχεία και πώς θα συνταξιοδοτηθούν. 

Πρέπει να παρέχουμε στις γυναίκες και τους 

άνδρες ίσα νομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 

όλων αυτών των αποφάσεων ζωής.  

Για να διαρρήξουμε τη «γυάλινη οροφή», 

πρέπει να καθορίσουμε ποσοστώσεις για την 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα 

διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. 

Όπως έκανα όταν ήμουν υπουργός στη 

Γερμανία, θα επιδιώξω και τώρα να 

διαμορφώσω πλειοψηφία με σκοπό την 

απεμπλοκή της οδηγίας για τις γυναίκες στα 

διοικητικά συμβούλια.  

Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η 

Επιτροπή θα δώσει το παράδειγμα 

συγκροτώντας το σώμα των Επιτρόπων 

με απόλυτο σεβασμό στην ισότητα των 

φύλων. Μέχρι το τέλος της θητείας μου θα 

εξασφαλίσω την πλήρη ισότητα σε όλα τα 

επίπεδα διαχείρισης της Επιτροπής. Δεν θα 

δεχτώ τίποτε λιγότερο.  

Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και 
στην κοινωνία στο σύνολό της, 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις 
δυνατότητές μας μόνο αν 
εκμεταλλευθούμε όλα τα ταλέντα και 
την πολυμορφία μας. Όλοι όσοι έχουν 
τις ίδιες προσδοκίες πρέπει να έχουν και 
τις ίδιες ευκαιρίες. 

 

Η έμφυλη βία παραμένει μια τρομακτική 

πραγματικότητα για υπερβολικά πολλά άτομα 

στην Ένωσή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία 
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των θυμάτων και την τιμωρία των 

παραβατών.  

Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση 

της ενδοοικογενειακής βίας παραμένει βασική 

προτεραιότητα για την Επιτροπή.  

Εάν η προσχώρηση εξακολουθήσει να 

εκκρεμεί στο Συμβούλιο, θα εξετάσω το 

ενδεχόμενο, αφενός, να υποβάλω προτάσεις 

για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά 

με τον ορισμό ορισμένων μορφών βίας και, 

αφετέρου, να ενισχύσω την οδηγία για τα 

δικαιώματα των θυμάτων. Θα προτείνω να 

προστεθεί η βία κατά των γυναικών στον 

κατάλογο των ενωσιακών εγκλημάτων 

που ορίζονται στη Συνθήκη.  

Η ισότητα υπερβαίνει την ισότητα των 

φύλων. Οι γυναίκες και οι άνδρες, οι 

ηλικιωμένοι και οι νέοι, η Ανατολή και η 

Δύση, ο Βορράς και ο Νότος, οι διάφορες 

εθνικές και πολιτιστικές μας ταυτότητες 

είναι τα στοιχεία της ιδιοσυστασίας μας.  

Μπορεί να έχουμε διαφορετικές πεποιθήσεις, 

μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικές ομάδες 

μειοψηφίας, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε 

ότι ακούμε ο ένας τον άλλο, ότι μαθαίνουμε ο 

ένας από τον άλλο και ότι ενστερνιζόμαστε 

αυτή την ποικιλομορφία. 

Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται 

ότι έχουν διαφορετικές ευκαιρίες σε ορισμένα 

μέρη της Ευρώπης απ’ ό,τι σε άλλα. Πρέπει να 

αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε 

στη διάθεσή μας για να διορθώσουμε αυτή 

την κατάσταση.  

Δίκαιη φορολογία 

Ένα από τα βασικά θεμέλια της 

κοινωνικής μας οικονομίας της αγοράς 

είναι το ότι όλοι καταβάλλουν το μερίδιο 

που τους αναλογεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν 

εξαιρέσεις. 

Ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τη 

φορολογία υπονομεύει την ικανότητα των 

χωρών να καθορίζουν φορολογικές πολιτικές 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

οικονομιών και των λαών τους.  

Όταν παράγονται κέρδη, οι φόροι και οι 

εισφορές πρέπει επίσης να ενισχύουν τα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 

εκπαιδευτικά μας συστήματα και τις 

υποδομές μας.  

Η ΕΕ και τα διεθνή συστήματα 

φορολογίας των εταιρειών χρειάζονται 

επειγόντως μεταρρυθμίσεις. Δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της 

σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και δεν 

αποτυπώνουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα 

στον ψηφιακό κόσμο.  

Θα ταχθώ υπέρ της φορολογικής 

δικαιοσύνης —είτε πρόκειται για 

συμβατικές είτε για ψηφιακές 

επιχειρήσεις.  

Θα μεριμνήσω ώστε η φορολόγηση των 

μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να 

αποτελέσει προτεραιότητα. Θα εργαστώ 

σκληρά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

προτάσεις που εξετάζονται επί του παρόντος 

θα γίνουν νομοθεσία. Οι συζητήσεις για την 

εξεύρεση λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο 

βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδίως στον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, εάν έως το τέλος του 2020 

εξακολουθεί να μην έχει βρεθεί τέτοια 

λύση για δίκαιο ψηφιακό φόρο, η ΕΕ θα 

πρέπει να ενεργήσει μόνη της. 

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ζητούν απλά 

φορολογικά συστήματα και απλούς κανόνες, 

ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Στο πρώτο μισό της 

θητείας μου, θα υποβάλω προτάσεις για τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος φορολογίας των 

επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά.  
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Η δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης 

φορολογίας εταιρειών θα παρέχει στις 

επιχειρήσεις ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για 

τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας 

εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται 

για μακροχρόνιο έργο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και θα αγωνιστώ για την 

υλοποίησή του. 

Οι διαφορές στους φορολογικούς κανόνες 

μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για τη 

βαθύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 

Μπορεί να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη, 

ιδίως στην ευρωζώνη, όπου οι οικονομικοί 

δεσμοί είναι ισχυρότεροι. Πρέπει να είμαστε 

σε θέση να αναλαμβάνουμε δράση. 

Θα κάνω χρήση των ρητρών των Συνθηκών 

που επιτρέπουν την έγκριση προτάσεων για 

τη φορολογία με τη διαδικασία της 

συναπόφασης και τη λήψη των σχετικών 

αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο 

Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό, θα είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί και ικανότεροι να 

ενεργήσουμε γρήγορα όταν χρειάζεται.  

Στο ίδιο πνεύμα, θα εντείνω την 

καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 

και θα ενισχύσω τη δράση μας κατά των 

επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων σε 

τρίτες χώρες. 
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3. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 

εποχή 

Θέλω η Ευρώπη να προσπαθήσει να 

πετύχει περισσότερα αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή 

εποχή μέσα στα όρια που επιβάλλουν η 

ασφάλεια και η δεοντολογία. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, και ιδίως η τεχνητή 

νοημοσύνη, μεταμορφώνουν τον κόσμο με 

πρωτοφανή ταχύτητα. Έχουν αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, ζούμε και 

εργαζόμαστε. Έχουν αλλάξει τις κοινωνίες μας 

και τις οικονομίες μας.  

Το διαδίκτυο των πραγμάτων συνδέει με 

νέους τρόπους τον κόσμο: μετά τις γνώσεις 

και τους ανθρώπους, εκείνα πλέον που 

διασυνδέονται μεταξύ τους είναι οι υλικές 

συσκευές και οι αισθητήρες. Οι ποσότητες 

δεδομένων που συλλέγονται είναι τεράστιες 

και αυξάνονται συνεχώς. 

Η Ευρώπη έχει ήδη θεσπίσει πρότυπα στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών. Είναι καιρός να 

επαναληφθεί αυτή η επιτυχία και να 

αναπτυχθούν κοινά πρότυπα για τα δίκτυά 

μας 5G.  

Μπορεί να είναι πολύ αργά για να μιμηθούμε 

τους λεγόμενους «hyperscaler» (τις εταιρείες, 

δηλαδή, που διαχειρίζονται δεδομένα σε υπερ-

κλίμακα), αλλά δεν είναι πολύ αργά για να 

επιτύχουμε τεχνολογική κυριαρχία σε 

ορισμένους κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας. 

Για να πρωτοστατήσουμε στη διαμόρφωση 

της επόμενης γενιάς hyperscaler, θα 

επενδύσουμε στην τεχνολογία blockchain, 

στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, στην 

κβαντική υπολογιστική, στους αλγόριθμους 

και στα εργαλεία που επιτρέπουν την 

ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση 

δεδομένων. Θα καθορίσουμε κοινές 

προδιαγραφές γι’ αυτή τη νέα γενιά 

τεχνολογιών οι οποίες θα αποτελέσουν 

παγκόσμιο πρότυπο. 

Καθώς αυξάνουμε τις επενδύσεις στην 

ανατρεπτική έρευνα και την πρωτοποριακή 

καινοτομία, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα 

έχουμε και αποτυχίες.  

Τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη είναι 

τα συστατικά για μια καινοτομία η οποία 

μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση 

των κοινωνικών προκλήσεων, από την υγεία 

μέχρι τη γεωργία και από την ασφάλεια μέχρι 

τη μεταποίηση.  

Για να υλοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτές 

πρέπει να βρούμε πώς μπορούμε να δράσουμε 

ως Ευρωπαίοι, εξισορροπώντας τη ροή και 

την ευρεία χρήση δεδομένων με τη διατήρηση 

υψηλών προτύπων όσον αφορά την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια 

και τη δεοντολογία. Αυτό είναι κάτι που 

έχουμε ήδη επιτύχει χάρη στον γενικό 

κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, 

και πολλές χώρες ακολουθούν το παράδειγμά 

μας.  

Τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας μου, 

θα προωθήσω τη νομοθεσία για μια 

συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση 

όσον αφορά τις επιπτώσεις της τεχνητής 

νοημοσύνης σε επίπεδο ανθρώπων και 

ηθικής. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μαζικά 

δεδομένα για καινοτομίες οι οποίες 

δημιουργούν πλούτο για τις κοινωνίες μας και 

τις επιχειρήσεις μας.  

Θα διασφαλίσω ότι θα δώσουμε 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στην τεχνητή 

νοημοσύνη, τόσο μέσω του πολυετούς 
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δημοσιονομικού πλαισίου όσο και μέσω της 

αυξημένης χρήσης συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. 

Ο νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 

θα αναβαθμίσει τους κανόνες για την ευθύνη 

και την ασφάλεια των ψηφιακών 

πλατφορμών, υπηρεσιών και προϊόντων και 

θα ολοκληρώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 

μας.  

Η ψηφιοποίηση και ο κυβερνοχώρος είναι οι 

δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αφετηρία μας 

είναι μια διαφορετική νοοτροπία: Πρέπει να 

περάσουμε από την «ανάγκη για γνώση» στην 

«ανάγκη για ανταλλαγή».  

Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να γίνει μέσω 

μιας κοινής μονάδας για τον κυβερνοχώρο, 

η οποία θα επιταχύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών και θα εξασφαλίσει την 

καλύτερη προστασία μας.  

Ο δημόσιος τομέας έχει σημαντικό ρόλο όσον 

αφορά την τόνωση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Επιθυμία μου είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το 

παράδειγμα.  

Θα προωθήσω την πλήρη ψηφιοποίηση 

της Επιτροπής, θέτοντας σε εφαρμογή νέες 

ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία ψηφιακής 

διπλωματίας.  

Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει την Επιτροπή πιο 

δραστήρια και ευέλικτη, καθώς και πιο 

διαφανή ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. 

Θα συμβάλει επίσης στην εδραίωση μιας νέας 

αντίληψης περί ηγεσίας και εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς, με λιγότερες ιεραρχικές δομές 

και περισσότερη συνεργασία. Αυτό θα μας 

βοηθήσει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και 

να προετοιμαστούμε για το μέλλον.  

Πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να διαχειριστεί 

με επιτυχία τον μετασχηματισμό και την 

είσοδό της στην ψηφιακή εποχή, εάν 

χρησιμοποιήσουμε ως βάση τα δυνατά μας 

σημεία και τις αξίες μας. 

Χειραφέτηση των ατόμων μέσω της 

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων  

Η καλύτερη επένδυση για το μέλλον μας είναι 

η επένδυση στον ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι 

δεξιότητες και η εκπαίδευση είναι η 

ατμομηχανή της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. 

Ωστόσο, η Ευρώπη δεν είναι ακόμη απόλυτα 

έτοιμη. Θα μεριμνήσω ώστε να 

χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και τα 

κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας για να 

αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία.  

Δεσμεύομαι πλήρως ότι ο Ευρωπαϊκός 

Χώρος Εκπαίδευσης θα έχει υλοποιηθεί 

έως το 2025. Πρέπει να εξαλείψουμε τα 

εμπόδια στη μάθηση και να βελτιώσουμε την 

πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Πρέπει 

να δοθεί η δυνατότητα στους 

εκπαιδευόμενους να μετακινούνται 

ευκολότερα μεταξύ εκπαιδευτικών 

συστημάτων διαφόρων χωρών. Και πρέπει να 

αλλάξουμε τη νοοτροπία που διαπνέει την 

εκπαίδευση, στρεφόμενοι προς τη διά βίου 

μάθηση, η οποία εμπλουτίζει όλους μας.  

Προτεραιότητά μου θα είναι να επιταχυνθεί η 

πορεία της Ευρώπης όσον αφορά τις 

ψηφιακές δεξιότητες τόσο για τους νέους όσο 

και για τους ενήλικες, μέσω της 

επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης για 

την ψηφιακή εκπαίδευση. Πρέπει να 

ακολουθήσουμε νέα προσέγγιση όσον αφορά 

την εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του διαδικτύου, ώστε το 

εκπαιδευτικό υλικό να καταστεί διαθέσιμο σε 

όλους, π.χ. μέσω της αυξημένης χρήσης 

μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων. 

Ο ψηφιακός γραμματισμός πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για όλους. 
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Υποστηρίζω επίσης την ιδέα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να τριπλασιαστεί ο 

προϋπολογισμός του Erasmus+ στο 

πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου 

προϋπολογισμού. 

4. Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής 

μας 

Θέλω η Ευρώπη να επιδιώκει 

υψηλότερους στόχους όσον αφορά την 

προστασία των πολιτών μας και των 

αξιών μας. 

Προάσπιση του κράτους δικαίου 

Μια Ευρώπη που παρέχει προστασία 

στους πολίτες της πρέπει επίσης να 

υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις 

αξίες. Αυτή η αρχή είναι πλέον σημαντική 

όταν πρόκειται για τον σεβασμό του κράτους 

δικαίου.  

Η Ευρωπαϊκή μας Ένωση είναι μια 

κοινότητα δικαίου. H κοινότητα αυτή 

αποτελεί το θεμέλιο όλων των επιτευγμάτων 

μας και όλων των στόχων που απομένουν να 

επιτύχουμε. Πρόκειται για τη σφραγίδα της 

Ευρώπης. Και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 

όσον αφορά το όραμά μου για μια Ένωση 

ισότητας, ανεκτικότητας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης.  

Δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβιβασμούς 

όσον αφορά την υπεράσπιση των 

βασικών αξιών μας.  

Οι απειλές κατά του κράτους δικαίου θέτουν 

υπό αμφισβήτηση τη νομική, πολιτική και 

οικονομική βάση του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργεί η Ένωσή μας.  

Η διασφάλιση του σεβασμού του κράτους 

δικαίου αποτελεί πρωταρχική ευθύνη κάθε 

κράτους μέλους. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε 

πρόσφατα το Δικαστήριο, η επίλυση των 

προβλημάτων είναι προς το κοινό μας 

συμφέρον. Η ενίσχυση του κράτους δικαίου 

συνιστά κοινή ευθύνη όλων των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ και όλων των κρατών μελών. 

Θα εξασφαλίσω ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που 

διαθέτουμε στην εργαλειοθήκη μας. 

Υποστηρίζω τη δημιουργία ενός πρόσθετου 

συνολικού ευρωπαϊκού μηχανισμού για το 

κράτος δικαίου με πεδίο εφαρμογής σε 

επίπεδο ΕΕ και αντικειμενική ετήσια υποβολή 

εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 

προσέγγιση για την παρακολούθηση θα είναι 

ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη.  

Δεν μπορούμε να δεχτούμε 
συμβιβασμούς όσον αφορά την 
υπεράσπιση των βασικών αξιών μας. Οι 
απειλές κατά του κράτους δικαίου 
θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομική, 
πολιτική και οικονομική βάση του 
τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 
Ένωσή μας. 

 

Η παρακολούθηση από την Επιτροπή θα 

πραγματοποιείται σε στενό διάλογο με τις 

εθνικές αρχές βάσει της νομοθεσίας, και ιδίως 

υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας 

του ανεξάρτητου Δικαστηρίου μας. Θα 

εξασφαλίσω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει σημαντικότερο 

ρόλο σ’ αυτόν τον μηχανισμό του κράτους 

δικαίου.  
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Η νέα μελλοντική πορεία παρέχει διαφάνεια, 

επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και 

προσφέρει στοχευμένη στήριξη για την 

επίλυση τυχόν ζητημάτων σε πρώιμο στάδιο.  

Στόχος μας είναι η εξεύρεση μιας λύσης που 

να προστατεύει το κράτος δικαίου, μέσω της 

συνεργασίας και της αμοιβαίας στήριξης, 

χωρίς όμως να αποκλείεται μια 

αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική 

αντιμετώπιση ως έσχατη λύση.  

Σκοπεύω να επικεντρωθώ στην αυστηρότερη 

επιβολή της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας ως 

βάση πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου 

που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις των 

παραβιάσεων του κράτους δικαίου στο δίκαιο 

της ΕΕ. Υποστηρίζω την πρόταση να 

καταστεί το κράτος δικαίου 

αναπόσπαστο μέρος του επόμενου 

Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.  

Η κίνηση αυτή αφορά την ενίσχυση της 

μεταξύ μας πίστης και εμπιστοσύνης, η οποία 

θα ευνοήσει τόσο την εσωτερική μας αγορά 

όσο και την εσωτερική μας ενότητα.  

Η Επιτροπή πάντοτε θα είναι ανεξάρτητος 

θεματοφύλακας των Συνθηκών. Η δικαιοσύνη 

είναι τυφλή —θα υπερασπιστεί το κράτος 

δικαίου οπουδήποτε και από οποιονδήποτε κι 

αν αυτό απειλείται. 

Ισχυρά σύνορα και νέο ξεκίνημα για 

τη μετανάστευση 

Θα προτείνω ένα νέο σύμφωνο για τη 

μετανάστευση και το άσυλο, στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται η επανεκκίνηση της 

μεταρρύθμισης των κανόνων του 

Δουβλίνου για το άσυλο.  

Γνωρίζω πόσο δύσκολες είναι οι συζητήσεις 

σχετικά με το θέμα αυτό και πόσο έντονες 

διαφωνίες προκαλούν. Πρέπει να 

κατευνάσουμε τις θεμιτές ανησυχίες πολλών 

και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. 

Πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό 

διεξοδικά. 

Χρειαζόμαστε ισχυρά εξωτερικά σύνορα. 

Κεντρικό στοιχείο της φιλοδοξίας αυτής είναι 

ο ενισχυμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αν 

συμφωνήσουμε εγκαίρως για το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχουμε 

τη δυνατότητα να επιτύχουμε ένα μόνιμο 

σώμα 10 000 συνοριοφυλάκων του Frontex 

νωρίτερα από τον ισχύοντα στόχο του 2027. 

Επιθυμώ να δω αυτούς τους φύλακες εν 

δράσει στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έως το 

2024.  

Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε το σύστημά μας 

για τη χορήγηση ασύλου. Το κοινό 

ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου πρέπει να 

είναι ακριβώς αυτό που λέει και η ονομασία 

του —κοινό. Μπορούμε να έχουμε σταθερά 

εξωτερικά σύνορα μόνο εάν δώσουμε επαρκή 

βοήθεια στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 

τη μεγαλύτερη πίεση λόγω της γεωγραφικής 

τους θέσης. Όλοι μας πρέπει να βοηθούμε ο 

ένας τον άλλο και να συνεισφέρουμε.  

Χάρη σ’ αυτά τα δύο βήματα προόδου θα 

επιστρέψουμε σε έναν πλήρως 

λειτουργικό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας 

Σένγκεν, ο οποίος αποτελεί βασική κινητήρια 

δύναμη για την ευημερία, την ασφάλεια και 

τις ελευθερίες μας. Πρέπει, όμως, να 

βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του και 

να προλειάνουμε το έδαφος για μια 

ενδεχόμενη περαιτέρω διεύρυνση του χώρου. 

Χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο 

επιμερισμού της επιβάρυνσης. 

Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα.  

Η ευθύνη μας ξεκινά από τις χώρες 

προέλευσης των ατόμων που έρχονται στην 

Ευρώπη. Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν ελαφρά 

τη καρδία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 

και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι. Το 
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πράττουν επειδή αισθάνονται ότι δεν έχουν 

άλλη εναλλακτική επιλογή. 

Πρέπει να δώσουμε σαφή έμφαση στη 

συνεργασία μας για την ανάπτυξη με στόχο τη 

βελτίωση των προοπτικών των νέων 

γυναικών και ανδρών στις χώρες 

καταγωγής τους. Πρέπει να επενδύσουμε 

στην υγεία τους, στην εκπαίδευση και στις 

δεξιότητές τους, στην υποδομή, στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και στην ασφάλεια.  

Πρέπει να κατευνάσουμε τις θεμιτές 
ανησυχίες πολλών και να εξετάσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. 
Χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο 
επιμερισμού της επιβάρυνσης, 
χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. 

 

Η πραγματικότητα για όσους εγκαταλείπουν 

τη χώρα τους είναι σκληρή. Θέτουν το 

πεπρωμένο τους στα χέρια αδίστακτων 

διακινητών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τους 

πλέον ευάλωτους. Δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να είναι οι εγκληματίες αυτοί 

που θα αποφασίζουν τη μοίρα 

οποιουδήποτε ανθρώπου ή θα 

υπαγορεύουν ποιοι θα εισέρχονται στην 

Ένωσή μας. Πρέπει να εξαρθρώσουμε και να 

εξαλείψουμε τα επιχειρηματικά τους μοντέλα 

με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας.  

Είναι αναγκαίο να διευκολύνουμε την 

ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, 

είτε πρόκειται για χώρες προέλευσης είτε 

για χώρες διέλευσης. Η Ευρώπη έχει ευθύνη 

να βοηθήσει τις χώρες που υποδέχονται 

πρόσφυγες, ώστε να τους προσφέρονται 

αξιοπρεπείς και ανθρωπιστικές συνθήκες. Για 

τον σκοπό αυτό, υποστηρίζω τη δημιουργία 

ανθρωπιστικών διαδρόμων. 

Χρειαζόμαστε διπλωματία, οικονομική 

ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό 

θα συμβάλει στην αναχαίτιση των παράνομων 

διακινητών, στην ενίσχυση της δέσμευσης για 

επανεγκατάσταση, καθώς και στη δημιουργία 

οδών νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να 

επιτρέπουμε την είσοδο σε ανθρώπους με τις 

δεξιότητες και τα ταλέντα που έχουμε ανάγκη.  

Η Ευρώπη θα τιμά πάντοτε τις αξίες μας και 

θα τείνει χείρα βοηθείας σε πρόσφυγες που 

προσπαθούν να ξεφύγουν από τις διώξεις ή 

τις συγκρούσεις —είναι ηθικό μας καθήκον. 

Το ίδιο ισχύει για τη διάσωση ζωών στη 

θάλασσα. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε 

μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για την 

έρευνα και τη διάσωση. Πρέπει να 

μεταβούμε από την προσέγγιση της εξεύρεσης 

λύσεων κατά περίπτωση σε μια πιο μόνιμη 

απάντηση.  

Η σφαιρική αυτή προσέγγιση θα πρέπει 

επίσης να συνοδεύεται από σαφή κατανόηση 

του τρόπου χειρισμού όσων δεν είναι 

επιλέξιμοι για προστασία και πρέπει να 

επιστρέψουν. Η επικαιροποίηση των κανόνων 

μας σε σχέση με την επιστροφή πρέπει να 

αποτελεί μέρος της λύσης. Όλα είναι 

αλληλένδετα. 

Εσωτερική ασφάλεια 

Όλοι οι πολίτες της Ένωσής μας έχουν το 

δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς στον 

δρόμο και στο σπίτι τους. Πρέπει να 

καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την προστασία των πολιτών μας. Πρέπει να 

βελτιώσουμε τη διασυνοριακή μας 

συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τα 

χάσματα στην καταπολέμηση του σοβαρού 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας στην 

Ευρώπη.  

Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που 

έχουμε στη διάθεσή μας για να το επιτύχουμε. 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να 
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έχει περισσότερη δύναμη και εξουσία και 

να μπορεί να διερευνά και να διώκει τη 

διασυνοριακή τρομοκρατία. 

Η πολυπλοκότητα και η ιδιομορφία του 

χρηματοπιστωτικού μας συστήματος άνοιξε 

την πόρτα σε νέους κινδύνους που 

σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Χρειαζόμαστε καλύτερη εποπτεία και 

ολοκληρωμένη πολιτική ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν κενά.  

Ήρθε η ώρα να αναβαθμίσουμε την 

τελωνειακή ένωση, εφοδιάζοντάς τη με ένα 

ισχυρότερο πλαίσιο που θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να προστατεύουμε καλύτερα 

τους πολίτες μας και την ενιαία αγορά μας. Θα 

προτείνω μια τολμηρή δέσμη μέτρων για μια 

ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με 

στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των 

τελωνειακών κινδύνων και την υποστήριξη 

αποτελεσματικών ελέγχων από τα κράτη 

μέλη. 

 

5. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Θέλω η Ευρώπη να επιδιώκει 

υψηλότερους στόχους ενισχύοντας το 

μοντέλο υπεύθυνης παγκόσμιας ηγεσίας 

που προσφέρουμε και το οποίο είναι 

μοναδικό.  

Η πολυμέρεια είναι στο DNA της Ευρώπης. 

Αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή μας στον 

κόσμο. Η Επιτροπή μου θα συνεχίσει να 

υπερασπίζεται αυτή την προσέγγιση και θα 

διασφαλίζει ότι θα στηρίζουμε και θα 

εκσυγχρονίζουμε τη βασιζόμενη σε 

κανόνες παγκόσμια τάξη. 

Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και έχουμε 

επιτύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

προκλήσεις.  

Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, στρατηγικοί και 

αποφασιστικοί στον τρόπο με τον οποίο 

ενεργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να 

αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας, να 

αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα 

τρωτά μας σημεία και να ενισχύσουμε τη 

νομιμότητά μας. 

 

 

Ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 

Πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τον 

ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη και 

προτύπου προς μίμηση μέσω ενός 

σημαντικού θεματολογίου για το ανοιχτό 

και δίκαιο εμπόριο.  

Πιστεύουμε στο εμπόριο επειδή έχει απτά 

οφέλη —αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα 

τρίτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και στηρίζει πάνω 

από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είμαστε 

ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένων 

προϊόντων και υπηρεσιών και η μεγαλύτερη 

εξαγωγική αγορά για 80 χώρες. Τα στοιχεία 

αυτά δείχνουν πόσο μεγάλη και ευρεία είναι η 

εμβέλειά μας και σε τι βαθμό η Ευρώπη 

αποτελεί πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις.  

Θα επιδιώξουμε την ταχεία ολοκλήρωση των 

εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και τη 

σύναψη νέων εταιρικών σχέσεων, εφόσον 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Θα 

εργαστούμε για την ενίσχυση μιας 

ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς 

εμπορικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες.  
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Αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες πολλών, θα 

εξασφαλίσω το υψηλότερο επίπεδο 

διαφάνειας, επικοινωνίας και συνεργασίας 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 

κοινωνία των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας.  

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει πάντοτε 

την προσωρινή εφαρμογή των εμπορικών 

συμφωνιών μόνον αφού δώσει τη 

συγκατάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 

Αποτελεί μέσο για την επίτευξη ευημερίας στο 

εσωτερικό και για την εξαγωγή των αξιών μας 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μεριμνήσω ώστε 

κάθε νέα συμφωνία που συνάπτεται να έχει 

ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

τα υψηλότερα πρότυπα για την 

προστασία του κλίματος, του 

περιβάλλοντος και της εργασίας, με 

πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά 

την παιδική εργασία.  

Το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 
Αποτελεί μέσο για την επίτευξη 
ευημερίας στο εσωτερικό και για την 
εξαγωγή των αξιών μας σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Θα μεριμνήσω ώστε κάθε 
νέα συμφωνία που συνάπτεται να 
περιέχει ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

 

Η αύξηση του πλούτου που δημιουργείται από 

το εμπόριο συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες. 

Θα διορίσω επικεφαλής για την επιβολή 

των εμπορικών συμφωνιών ώστε να 

βελτιωθούν η συμμόρφωση και η εφαρμογή 

των εμπορικών συμφωνιών μας και θα 

ενημερώνω τακτικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, η Ευρώπη θα αγωνίζεται πάντα για 

την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

και θα υιοθετεί αμείλικτη στάση απέναντι σ’ 

εκείνους που ανταγωνίζονται μέσω του 

ντάμπινγκ, της απορρύθμισης ή της 

χορήγησης επιδοτήσεων.  

Θα αναζητούμε πάντα πολυμερείς λύσεις και 

σκοπεύω να ηγηθώ των προσπαθειών για 

την επικαιροποίηση και τη μεταρρύθμιση 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε πλήρως τα 

μέσα εμπορικής άμυνας, όπου αυτό είναι 

απαραίτητο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 

μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά 

μας, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής 

κυρώσεων, σε περίπτωση που άλλα μέρη 

εμποδίζουν την επίλυση εμπορικών 

συγκρούσεων. 

Ανάληψη πιο ενεργού ρόλου 

Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει 

επίσης στενή συνεργασία με τους γείτονές 

μας και τους εταίρους μας. Για την 

εμβάθυνση των σχέσεών μας θα 

καθοδηγούμαστε πάντα από τις αξίες μας και 

τον σεβασμό μας για το διεθνές δίκαιο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος 

χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο επιδιώκουμε να 

δημιουργήσουμε μια ισότιμη εταιρική σχέση, 

χωρίς να υπονομεύεται η ελευθερία και η 

αξιοπρέπεια. 

Θα ήθελα η Ευρώπη να έχει μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

Αφρική, τον στενό μας γείτονα και τον πλέον 

φυσικό μας εταίρο.  

Είναι μια ήπειρος γεμάτη ευκαιρίες και 

δυνατότητες συνεργασίας και 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Θα γίνει η 

πατρίδα της νεότερης, ταχύτερα 

αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης στον κόσμο, 

με ιδιωτική κατανάλωση που αναμένεται να 

ανέλθει σε 2 τρισ. ευρώ ετησίως έως το 2025. 
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Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις 

πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές 

ευκαιρίες που θα επιφέρουν οι αλλαγές αυτές.  

Θέλω να επαναβεβαιώσω την ευρωπαϊκή 

προοπτική των χωρών των δυτικών 

Βαλκανίων και θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι 

σημαντικός στη συνεχιζόμενη διαδικασία 

μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την περιοχή. 

Μοιραζόμαστε την ίδια ήπειρο, την ίδια 

ιστορία, τον ίδιο πολιτισμό και τις ίδιες 

προκλήσεις. Θα οικοδομήσουμε μαζί το κοινό 

μας μέλλον.  

Υποστηρίζω πλήρως και έμπρακτα την 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια 

Μακεδονία και την Αλβανία. Η διαδικασία 

προσχώρησης προσφέρει μια μοναδική 

ευκαιρία για την προώθηση και την 

ανταλλαγή των βασικών αξιών και 

συμφερόντων μας. 

Είμαι πρόθυμη να προλειάνουμε το έδαφος 

για μια φιλόδοξη και στρατηγική εταιρική 

σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα 

παραμείνει σύμμαχος, εταίρος και φίλος μας. 

Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση του 

βρετανικού λαού, αλλά τη σέβομαι απόλυτα.  

Το Brexit δημιουργεί αβεβαιότητα για τα 

δικαιώματα των πολιτών, τους οικονομικούς 

και εδαφικούς φορείς, καθώς και για τη 

σταθερότητα και την ειρήνη στη νήσο της 

Ιρλανδίας. Η συμφωνία αποχώρησης που 

αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καλύτερη 

δυνατή συμφωνία και η μοναδική που θα 

μπορούσε να υπάρξει για μια εύτακτη 

αποχώρηση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 

περισσότερος χρόνος, θα υποστηρίξω την 

περαιτέρω παράταση της προθεσμίας, εάν 

υπάρχουν εύλογοι λόγοι. 

 

Θέλω να επιβεβαιώσω την ευρωπαϊκή 
προοπτική των δυτικών Βαλκανίων. 
Μοιραζόμαστε την ίδια ήπειρο, την ίδια 
ιστορία, τον ίδιο πολιτισμό και τις ίδιες 
προκλήσεις. Θα οικοδομήσουμε μαζί το 
κοινό μας μέλλον. 

 

Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει 

ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στην 

παγκόσμια σκηνή.  

Για να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να είναι σε 

θέση να ενεργεί με ταχείς ρυθμούς: θα 

επιδιώξω να καθιερωθεί στον τομέα αυτόν η 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Θα 

συνεργαστώ στενά με τον/την Ύπατο/-η 

Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο για την 

εξασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης 

σε όλες τις εξωτερικές δράσεις μας, από 

την αναπτυξιακή βοήθεια έως την κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. 

Για να παραμείνει η ΕΕ ισχυρός παγκόσμιος 

παράγοντας, θα ήθελα, στο πλαίσιο του 

επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 

της ΕΕ, να δαπανήσει 30 % περισσότερο από 

ό,τι σήμερα σε επενδύσεις εξωτερικών 

δράσεων, ώστε το συνολικό ποσό να αυξηθεί 

σε 120 δισ. ευρώ.  

Η άμυνα της Ευρώπης 

Η Ευρώπη ανέκαθεν θεμελιώνει την ισχύ της 

στην ειρήνη και την ειρήνη της στην ισχύ. Το 

ΝΑΤΟ θα αποτελεί πάντα τον ακρογωνιαίο 

λίθο της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης. Θα 

διατηρήσουμε τη διατλαντική μας προσέγγιση 

και θα καταστούμε πιο Ευρωπαίοι.  

Χρειάζεται να αναλάβουμε περαιτέρω 

τολμηρές δράσεις τα επόμενα πέντε 

χρόνια για μια γνήσια Ευρωπαϊκή 

Αμυντική Ένωση.  
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Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου 

προϋπολογισμού της ΕΕ, σκοπεύω να 

ενισχύσω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για τη 

στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διανοίξουμε σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις 

βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και άλλους 

τομείς της οικονομίας μας.  

Η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι 

αλληλεξαρτώμενες. Χρειαζόμαστε μια 

ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση 

για την ασφάλειά μας.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη 

θα πρέπει να διαδραματίζει πλήρη και ενεργό 

ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στα Ηνωμένα 

Έθνη σε σχέση με τις γειτονικές μας χώρες, 

ιδίως μέσω της στενότερης συνεργασίας με 

την Αφρική. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει την 

Αφρική στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

των δικών της λύσεων σε προκλήσεις όπως η 

αστάθεια, η διασυνοριακή τρομοκρατία και το 

οργανωμένο έγκλημα. 

Οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 

διαφοροποιούνται και γίνονται απρόβλεπτες. 

Οι σοβαρές και οξείες υβριδικές απειλές έχουν 

γίνει πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να εντείνει την αντίδρασή της και να 

ενισχύσει την ανθεκτικότητά της.  

 

6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή 

δημοκρατία 

Θέλω η Ευρώπη να επιδιώκει 

υψηλότερους στόχους όσον αφορά την 

ανάπτυξη, την προστασία και την 

ενίσχυση της δημοκρατίας μας.  

Το δημοκρατικό σύστημα της Ένωσης είναι 

μοναδικό, καθώς φέρνει σε επαφή άμεσα 

εκλεγμένους βουλευτές σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

με εκλεγμένους αρχηγούς κρατών ή 

κυβερνήσεων.  

Το πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής στις 

Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 δείχνει τον 

παλμό της δημοκρατίας μας. Πρέπει να 

απαντήσουμε στην έκκληση αυτή, δίνοντας 

στους Ευρωπαίους ισχυρότερο ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για να το 

επιτύχουμε αυτό, θα καταβάλουμε 

περισσότερες προσπάθειες από ποτέ άλλοτε. 

 

Ισχυρότερη φωνή για τους 

Ευρωπαίους 

Θέλω το μέλλον της Ένωσής μας να 

οικοδομηθεί από τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει 

να διαδραματίσουν ηγετικό και ενεργό ρόλο 

στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και του 

επιπέδου φιλοδοξίας μας.  

Θέλω οι πολίτες να εκφράσουν τις 

απόψεις τους στη διάσκεψη για το μέλλον 

της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να 

ξεκινήσει το 2020 και να διαρκέσει δύο 

χρόνια.  

Η διάσκεψη αναμένεται να φέρει σε επαφή 

τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, 

την κοινωνία των πολιτών και τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα ως ισότιμους εταίρους. Η 

διάσκεψη απαιτεί καλή προετοιμασία με 

σαφές πεδίο και σαφείς στόχους, που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής.  
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Είμαι έτοιμη να δώσω συνέχεια στα 

συμφωνηθέντα, μεταξύ άλλων με νομοθετική 

δράση αν αυτό είναι αναγκαίο. Είμαι επίσης 

ανοικτή στην τροποποίηση των Συνθηκών. 

Εάν προταθεί κάποιος βουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 

προεδρεύσει της διάσκεψης, θα υποστηρίξω 

πλήρως την ιδέα αυτή. 

Ειδική σχέση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

Θέλω να ενισχύσω την εταιρική σχέση 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ισχυρότερο 

ρόλο στη φωνή των πολιτών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, όσον αφορά την πρωτοβουλία 

θέσπισης νομοθεσίας. Υποστηρίζω το 

δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Όταν το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των 

μελών που το απαρτίζουν, εγκρίνει 

ψηφίσματα ζητώντας από την Επιτροπή να 

υποβάλει νομοθετικές προτάσεις 1, 

δεσμεύομαι να ανταποκρίνομαι με νομοθετική 

πράξη, έχοντας πλήρη σεβασμό προς τις αρχές 

της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και 

της βελτίωσης της νομοθεσίας.  

Για να καταστεί η διαδικασία αυτή όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματική, θα ζητήσω από 

τους επιτρόπους μου να συνεργάζονται στενά 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα 

στάδια του σχεδιασμού και της συζήτησης 

των ψηφισμάτων.  

Για τον σκοπό αυτό, θα διασφαλίσω ότι οι 

επίτροποί μου θα ενημερώνουν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια 

όλων των διεθνών διαπραγματεύσεων, 

                                                            
1 Άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε με 

αφορμή τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.  

Θα διασφαλίσω επίσης ότι θα αυξηθεί η 

συμμετοχή της Επιτροπής στις συνεδριάσεις 

των επιτροπών και ότι θα παρίστανται 

επίτροποι στους τριμερείς διαλόγους μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Πρόκειται για απαίτηση που θα 

συμπεριλάβω στις επιστολές ανάθεσης 

καθηκόντων τις οποίες θα στείλω στους 

επιτρόπους πριν από την έναρξη της θητείας 

τους. 

Θα μεριμνήσω επίσης για τη διεξαγωγή 

διαρκούς διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 

προτεραιότητα. Θα χαρώ να αναβιώσω την 

παράδοση της ώρας των ερωτήσεων, έναν 

τακτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

Το πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής 
στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 
δείχνει τον παλμό της δημοκρατίας μας. 
Πρέπει να απαντήσουμε στην έκκληση 
αυτή, δίνοντας στους Ευρωπαίους 
ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Για να το επιτύχουμε αυτό, 
θα καταβάλουμε περισσότερες 
προσπάθειες από ποτέ άλλοτε. 

Θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για την επίτευξη του κοινού μας 

στόχου για πιο δημοκρατική και 

αποτελεσματική δράση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις 

δυνατότητες που προβλέπονται στις 

Συνθήκες. Πρέπει να κινηθούμε προς την 

πλήρη εξουσία συναπόφασης για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 

απομακρυνθούμε από την ομοφωνία για 

τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα, την 

ενέργεια, την κοινωνία και τη φορολογία.  
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Βελτίωση του συστήματος των 

κορυφαίων υποψηφίων 

Η εμπειρία των ευρωπαϊκών εκλογών του 

2019 καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη 

επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο 

διορίζουμε και εκλέγουμε τους ηγέτες των 

θεσμικών μας οργάνων. Είμαι έτοιμη να 

ηγηθώ των εργασιών, σε στενή συνεργασία με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.  

Για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, 

προτείνω να συντονίσω τις συζητήσεις μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να 

συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τη 

διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων, 

τη λεγόμενη διαδικασία 

«Spitzenkandidaten». Για να προβάλουμε το 

ζήτημα αυτό περισσότερο στο ευρύτερο 

εκλογικό σώμα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε 

ως ενδεχόμενο τις υπερεθνικές λίστες 

υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ένα 

συμπληρωματικό εργαλείο της ευρωπαϊκής 

δημοκρατίας.  

Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα 

πρέπει να υποβάλει νομοθετικές ή άλλες 

προτάσεις για το θέμα αυτό το αργότερο έως 

το καλοκαίρι του 2020.  

Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στις προτάσεις 

αυτές, στις περιπτώσεις όπου έχει 

αρμοδιότητα να αναλάβει δράση, και θα 

υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 

τροποποίηση του εκλογικού νόμου και στην 

εξασφάλιση της συμφωνίας από το 

Συμβούλιο.  

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να ισχύσουν 

εγκαίρως για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 

2024, ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερη 

διαφάνεια και ενισχυμένη δημοκρατική 

νομιμότητα. 

Μεγαλύτερη διαφάνεια και 

περισσότερος έλεγχος  

Για να έχουν οι Ευρωπαίοι εμπιστοσύνη στην 

Ένωσή μας, τα θεσμικά της όργανα θα πρέπει 

να είναι ανοικτά και άμεμπτα ως προς τη 

δεοντολογία, τη διαφάνεια και την 

ακεραιότητα.  

Θα υποστηρίξω τη δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου οργάνου δεοντολογίας που 

θα είναι κοινό για όλα τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ. Θα συνεργαστώ στενά με τα άλλα 

θεσμικά όργανα για την επίτευξη αυτού του 

στόχου.  

Πιστεύω επίσης ότι χρειαζόμαστε 

περισσότερη διαφάνεια καθ’ όλη τη 

διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Για 

να το επιτύχω θα συνεργαστώ με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι 

πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είμαστε, 

ως θεσμικά όργανα που τους υπηρετούν, τους 

συναντούν και συζητούν μαζί τους, καθώς και 

ποιες θέσεις πρεσβεύουμε.  
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Προστασία της δημοκρατίας μας  

Τα τελευταία χρόνια, τα δημοκρατικά 

συστήματά μας και τα θεσμικά μας όργανα 

δέχονται ολοένα και συχνότερα επιθέσεις από 

εκείνους που επιθυμούν να διαιρέσουν και να 

αποσταθεροποιήσουν την Ένωσή μας. Πρέπει 

να καταβάλουμε περισσότερες 

προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους 

εαυτούς μας από τις εξωτερικές 

παρεμβάσεις.  

Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι παράγοντες 

προόδου για τα άτομα, τις κοινωνίες και τις 

οικονομίες. Για να διατηρηθεί αυτή η πρόοδος, 

πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ψηφιακές 

πλατφόρμες δεν θα χρησιμοποιηθούν με 

σκοπό την αποσταθεροποίηση των 

δημοκρατιών μας. Θα πρέπει να αναπτύξουμε 

κοινή προσέγγιση και κοινά πρότυπα για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η 

αποπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους στο 

διαδίκτυο. 

Θα προτείνω ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 

για τη δημοκρατία. Θα εξετάζει τις απειλές 

εξωτερικής παρέμβασης στις ευρωπαϊκές 

εκλογές μας. Θα περιλαμβάνει νομοθετικές 

προτάσεις για την εξασφάλιση μεγαλύτερης 

διαφάνειας όσον αφορά τις επί πληρωμή 

πολιτικές διαφημίσεις και τη θέσπιση 

σαφέστερων κανόνων για τη χρηματοδότηση 

των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 

 

 

 

 

 

Αυτό είναι το όραμά μου για μια Ευρώπη που επιδιώκει υψηλότερους στόχους. Θα 

αγωνιστώ για τις ιδέες που παρουσιάζω στο παρόν έγγραφο και θα προσπαθώ πάντα 

να επιδιώκω την ευρύτερη δυνατή συναίνεση σχετικά μ’ αυτές.  

Θα συνεργαστώ όσο το δυνατόν στενότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι 

πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσιάζω σήμερα, μαζί με το έργο που επιτελούν τα άλλα 

θεσμικά όργανα, θα αποτελέσουν τη βάση για το πρώτο πολυετές πρόγραμμα που 

αναμένεται να συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα εντός του τρέχοντος έτους. 

Θα υλοποιήσω το όραμά μου ήδη προτού αναλάβω τα καθήκοντά μου. Την πρώτη ημέρα θα 

παρουσιάσω ένα σώμα επιτρόπων με ίση εκπροσώπηση των φύλων. Εντός 100 ημερών θα 

υποβάλω πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Έως το επόμενο έτος, οι Ευρωπαίοι 

θα εκφράσουν τις απόψεις τους στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Έως το 2024, 10 000 

φύλακες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αναμένεται να 

συμβάλλουν στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων μας και όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται 

να αμείβονται με δίκαιο κατώτατο μισθό. Και έως το 2050, η Ευρώπη αναμένεται να είναι η 

πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο. 

Αυτή είναι η Ευρώπη που επιδιώκει περισσότερα. 
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