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Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν σε κοινές προτεραιότητες για το
2023 και το 2024

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2022

Οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής υπέγραψαν σήμερα κοινή
δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2023 και το 2024.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρομπέρτα Μετσόλα, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας κ.
Πετρ Φιάλα, για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το
2023 και το 2024, με βάση τη σταθερή πρόοδο που σημειώθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

Η κοινή δήλωση καθορίζει ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ευρώπη
απέναντι στην απρόκλητη και βάναυση επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις ευρείες
επιπτώσεις της, ενώ αντιμετωπίζει παράλληλα άλλες σοβαρές προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και
οι οικονομικές αντιξοότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας
και του λαού της, επιταχύνοντας παράλληλα τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η πρόεδρος κ. Μετσόλα δήλωσε τα εξής: «Μετά από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας και με τη ρωσική
εισβολή να συνεχίζει να μαίνεται στην Ουκρανία, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να
αναλάβει ηγετικό ρόλο. Απαιτούνται κοινές ενέργειες για την εξεύρεση ευρωπαϊκών λύσεων για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Η διασφάλιση ότι η ενεργειακή μας νομοθεσία συμβάλλει στον
έλεγχο των λογαριασμών και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας για το κλίμα, η
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου αποτελούν προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών
του 2024, κατά τις οποίες οι πολίτες θα μας καταστήσουν υπόλογους για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ
ανταποκρίθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις.»

Ο πρωθυπουργός κ. Φιάλα δήλωσε με τη σειρά του: «Η κοινή δήλωση που υπογράφουμε σήμερα
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή
Ευρώπη. Υπογραμμίζει επίσης την αποφασιστικότητά μας να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας
αρχές, να αναπτύξουμε περαιτέρω μια εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά και να ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες των πολιτών μας. Οι προτεραιότητες αυτές θα καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις
ενέργειές μας κατά το επόμενο ενάμισι έτος και θα βοηθήσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας.»

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Οι συνέπειες
αυτής της επίθεσης γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η παρούσα κοινή
δήλωση αποτελεί απόδειξη της σταθερής μας προσήλωσης να παραμείνουμε ενωμένοι όσον αφορά
την υποστήριξη της Ουκρανίας και του λαού της και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της
εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή. Χαράσσει την πορεία για την υλοποίηση των υποσχέσεων που
έχουμε δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες μας.»

Η σημερινή κοινή δήλωση υπογραμμίζει τις κυριότερες νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται επί του
παρόντος στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή αναμένεται να υποβληθούν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023. Δεσμεύει τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν ύψιστη
προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, στην επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ, στη
δημιουργία μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων, στην προώθηση μια ισχυρότερης Ευρώπης
στον κόσμο, στην προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας και στην προστασία της δημοκρατίας
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και των αξιών μας. Τα τρία θεσμικά όργανα αποσκοπούν στην επίτευξη της βέλτιστης δυνατής
προόδου όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση έως τις επόμενες
ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χαιρετίζουν επίσης τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της
Ευρώπης και έχουν επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευσή τους να δώσουν συνέχεια στις προτάσεις,
καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Πολλές προτάσεις της Διάσκεψης έχουν ήδη αποτυπωθεί
στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023.

Παρά τις προκλήσεις του έτους, οι ηγέτες των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ εξέφρασαν επίσης την
ικανοποίησή τους για τα επιτεύγματα του 2022. Αυτά περιλαμβάνουν ιδίως την παροχή
ανθρωπιστικής, πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία και τον λαό της,
καθώς και πρωτοφανείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την άσκηση οικονομικής πίεσης και την
υπονόμευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας. Η ΕΕ παρείχε στους πολίτες της Ουκρανίας
πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση και υγειονομική περίθαλψη στο
πλαίσιο της ενεργοποίησης, για πρώτη φορά, του μηχανισμού προσωρινής προστασίας. Με την έγκριση
του σχεδίου REPowerEU, η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά την εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική
ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας παράλληλα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
ενεργειακή ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
στο πλαίσιο του NextGenerationEU προωθεί μια ανθεκτική ανάκαμψη. Τα τρία θεσμικά όργανα
παραμένουν προσηλωμένα στην εξεύρεση κοινών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της
κρίσης του κόστους ζωής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, εγκρίθηκε σημαντική νομοθεσία σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας που έχουν ήδη
προσδιοριστεί στην κοινή δήλωση του 2022, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πράξεις-ορόσημα για τις
ψηφιακές αγορές και για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τους δίκαιους κατώτατους μισθούς, την ισότητα των
φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, καθώς και ορισμένες από τις προτάσεις για την
Ένωση Υγείας και τη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 %. Η αρχή του 2022 σηματοδότησε
επίσης τα 20 χρόνια του ευρώ και την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Επόμενα βήματα

Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με βάση την παρούσα κοινή δήλωση
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας, στο οποίο απαριθμούνται περίπου 164 καίριες νομοθετικές
προτάσεις.

Ιστορικό

Από το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συζητούν και συμφωνούν τις
νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος σε ετήσια κοινή δήλωση. Αυτό επιτρέπει στα
θεσμικά όργανα να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και στενότερα σε καίριες νομοθετικές προτάσεις
που υποβάλλει η Επιτροπή και για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι
συννομοθέτες.

Επιπλέον, το 2020, τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ υπέγραψαν κοινά συμπεράσματα για την περίοδο
2020-2024, στα οποία καθορίζονται οι κοινοί στόχοι και προτεραιότητες πολιτικής έως τις επόμενες
ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.
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