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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
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I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η καλή λειτουργία της πολιτικής της ΕΕ 

βασίζεται σε συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση, η οποία συνδυάζει 

αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αυξημένη εξωτερική δράση 

και τις εσωτερικές πτυχές, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Αυτό αποτελεί πρόκληση 

όχι μόνο για κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος, αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της. Από 

το 2015 έχει ληφθεί σειρά μέτρων για την επίτευξη του αποτελεσματικού ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εντοπισθέντων περιστατικών 

παράνομης διέλευσης των συνόρων για την είσοδο στην ΕΕ μειώθηκε κατά 95 % από τα 

ανώτατα επίπεδα του Οκτωβρίου 2015, μολονότι οι ροές έχουν αυξηθεί πρόσφατα στις οδούς 

της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. 

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει και να ενισχύσει την πολιτική 

αυτή, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή στις ανεξέλεγκτες ροές του 2015 και να αναχαιτισθεί 

περαιτέρω η παράνομη μετανάστευση από όλες τις υπάρχουσες και νέες οδούς. 

3. Όσον αφορά την οδό της Κεντρικής Μεσογείου, θα πρέπει να ενταθούν περαιτέρω οι 

προσπάθειες για την αναχαίτιση των παράνομων διακινητών που δρουν από τη Λιβύη ή από 

άλλες χώρες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει εν προκειμένω την Ιταλία και άλλα κράτη μέλη 

της πρώτης γραμμής. Θα αναβαθμίσει την υποστήριξή της προς την περιοχή του Σαχέλ, την 

ακτοφυλακή της Λιβύης, τις παράκτιες και νότιες κοινότητες, τις ανθρώπινες συνθήκες 

υποδοχής, τις εκούσιες επιστροφές σε ανθρωπιστικό πλαίσιο, τη συνεργασία με άλλες χώρες 

καταγωγής και διέλευσης, καθώς και την εθελοντική επανεγκατάσταση. Όλα τα σκάφη που 

επιχειρούν στη Μεσόγειο πρέπει να σέβονται τους εφαρμοστέους νόμους και να μην 

παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις της λιβυκής ακτοφυλακής. 
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4. Όσον αφορά την οδό της Ανατολικής Μεσογείου, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για να 
υλοποιηθεί πλήρως η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, να αποτραπούν νέες διελεύσεις από την 
Τουρκία και να σταματήσουν οι ροές. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και οι 
διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς διακρίσεις έναντι 
όλων των κρατών μελών. Απαιτούνται επειγόντως περισσότερες προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλισθούν ταχείες επιστροφές και να αποφευχθεί η ανάπτυξη νέων θαλάσσιων ή 
χερσαίων οδών. Η συνεργασία με τους εταίρους της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και η 
υποστήριξή προς αυτούς εξακολουθούν να είναι κρίσιμης σημασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, την αποτροπή της παράνομης 
μετανάστευσης, την αύξηση των ικανοτήτων για την προστασία των συνόρων και τη 
βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής. Υπό το πρίσμα της πρόσφατης 
αύξησης των ροών στη Δυτική Μεσόγειο, η ΕΕ θα στηρίξει, οικονομικά και με άλλους 
τρόπους, όλες τις προσπάθειες των κρατών μελών, ιδίως της Ισπανίας, και των χωρών 
καταγωγής και διέλευσης, ιδίως του Μαρόκου, για την πρόληψη της παράνομης 
μετανάστευσης. 

5. Προκειμένου να εξαρθρωθεί οριστικά το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών, ώστε να 
αποφεύγονται οι τραγικές απώλειες ζωών, επιβάλλεται να εκλείψουν τα κίνητρα για την 
πραγματοποίηση επικίνδυνων ταξιδιών. Αυτό απαιτεί νέα προσέγγιση βασισμένη σε κοινές ή 
συμπληρωματικές δράσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αποβίβαση όσων διασώζονται 
από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν αμελλητί την έννοια των περιφερειακών 
πλατφορμών αποβίβασης, σε στενή συνεργασία με σχετικές τρίτες χώρες, καθώς και με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης. Οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να λειτουργούν κάνοντας διάκριση των 
επιμέρους καταστάσεων, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και χωρίς να δημιουργείται 
παράγοντας έλξης. 

6. Στο έδαφος της ΕΕ, η μέριμνα αυτών που διασώζονται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα 
πρέπει να αναλαμβάνεται βάσει κοινής προσπάθειας, μέσω της μεταγωγής σε ελεγχόμενα 
κέντρα που δημιουργούνται σε κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βάση, εφόσον η ταχεία και 
ασφαλής επεξεργασία επιτρέπει, με πλήρη στήριξη της ΕΕ, να γίνεται διάκριση μεταξύ των 
παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι θα επιστρέφονται, και εκείνων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, για τους οποίους θα εφαρμόζεται η αρχή της αλληλεγγύης. Όλα τα μέτρα στο 
πλαίσιο αυτών των ελεγχόμενων κέντρων, συμπεριλαμβανομένων της μετεγκατάστασης και 
της επανεγκατάστασης, θα λαμβάνονται σε εθελοντική βάση, με την επιφύλαξη της 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας του Δουβλίνου. 
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7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δρομολογηθεί η δεύτερη δόση του Μηχανισμού για 
τους πρόσφυγες στην Τουρκία και, παράλληλα, να μεταφερθούν 500 εκατομμύρια ευρώ από 
το 11ο αποθεματικό του ΕΤΑ στο Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης 
για την Αφρική. Επιπλέον, καλούνται τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περαιτέρω στο 
Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική με σκοπό την 
αναπλήρωση των πόρων του. 

8. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης στον πυρήνα του, απαιτείται μια 
εταιρική σχέση με την Αφρική, στόχος της οποίας να είναι ο ουσιαστικός 
κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός της αφρικανικής ηπείρου, με αξιοποίηση των αρχών 
και των στόχων όπως ορίζονται από τις αφρικανικές χώρες στην Ατζέντα 2063. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αρθούν στο ύψος της πρόκλησης αυτής. Οφείλουμε 
να αναβαθμίσουμε την έκταση και την ποιότητα της συνεργασίας μας με την Αφρική σε ένα 
νέο επίπεδο. Κάτι τέτοιο δεν απαιτεί απλώς αυξημένη αναπτυξιακή χρηματοδότηση, αλλά και 
μέτρα για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα επιτρέψει την ουσιαστική αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων τόσο από Αφρικανούς όσο και από Ευρωπαίους. Ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές, την καινοτομία, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και τη χειραφέτηση των γυναικών. Η Αφρική είναι γείτονάς μας και αυτό 
πρέπει να εκφραστεί μέσω αυξημένων ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των λαών και των δύο 
ηπείρων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο της σχέσης μας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθησή της. 

9. Στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ευέλικτα μέσα, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία εκταμίευση, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση. Τα ταμεία εσωτερικής 
ασφάλειας, ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ασύλου και μετανάστευσης θα πρέπει 
συνεπώς να περιλαμβάνουν ειδικές, σημαντικές συνιστώσες για τη διαχείριση της εξωτερικής 
μετανάστευσης. 

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με ενωσιακή οικονομική και υλική 
στήριξη. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικότερη επιστροφή των 
παράτυπων μεταναστών. Σε αμφότερα τα πεδία, ο υποστηρικτικός ρόλος του FRONTEX, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εντολής του. Εκφράζει δε 
ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για πιο 
αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. 
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11. Όσον αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της ΕΕ, οι δευτερογενείς μετακινήσεις αιτούντων 
άσυλο μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και του κεκτημένου του Σένγκεν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα για 
την αντιμετώπιση των μετακινήσεων αυτών και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προς 
τον σκοπό αυτόν. 

12. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος χάρη στις άοκνες προσπάθειες της βουλγαρικής και των προηγούμενων 
Προεδριών. Αρκετοί φάκελοι βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Απαιτείται να 
εξευρεθεί συναίνεση σχετικά με τον κανονισμό του Δουβλίνου, ώστε η μεταρρύθμισή του να 
βασίζεται σε μια ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πρόσωπα που αποβιβάζονται μετά από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Απαιτείται επίσης 
περαιτέρω εξέταση της πρότασης για τις διαδικασίες ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί γρήγορα λύση για όλη τη δέσμη και καλεί το Συμβούλιο 
να συνεχίσει να εργάζεται για την ολοκλήρωση της προσπάθειας το συντομότερο δυνατόν. 
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου θα υπάρξει έκθεση για την 
πρόοδο. 

II. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 

13. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και να 
εδραιώσει τον ρόλο της ως αξιόπιστου και φερέγγυου παράγοντα και εταίρου στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας. Η Ένωση λαμβάνει συνεπώς μέτρα για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής άμυνας, με την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων, της ανάπτυξης 
δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές αυξάνουν τη 
στρατηγική αυτονομία της και ταυτοχρόνως συμπληρώνουν και ενισχύουν τις 
δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με προηγούμενα συμπεράσματα. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 

• ζητεί να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της PESCO και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
αρχικά σχέδια και το θεσμικό πλαίσιο, κατά τρόπο που να συμφωνεί πλήρως με τη 
συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και το αναθεωρημένο σχέδιο 
ανάπτυξης δυνατοτήτων που έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Μια νέα 
σειρά έργων θα εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2018. Καλεί δε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τρίτων κρατών σε έργα 
PESCO· 
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• εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη στρατιωτική κινητικότητα στο 

πλαίσιο της PESCO και της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, αναμένει ότι οι 

στρατιωτικές απαιτήσεις δυνάμει του σχεδίου δράσης της ΕΕ σχετικά με τη 

στρατιωτική κινητικότητα θα οριστικοποιηθούν πλέον και καλεί τα κράτη μέλη να 

απλοποιήσουν και να τυποποιήσουν τους σχετικούς κανόνες και τις διαδικασίες έως 

το 2024. Οι προσπάθειες αυτές, που θα πρέπει να σέβονται πλήρως την κυριαρχία των 

κρατών μελών, να αλληλοενισχύονται και να ακολουθούν μια προσέγγιση που να 

αφορά το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, θα επανεξετάζονται κατ’ έτος με βάση 

έκθεση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, με αφετηρία την άνοιξη του 2019· 

• ζητεί να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, τόσο ως προς το παράθυρο της έρευνας όσο και ως προς 

εκείνο των δυνατοτήτων· 

• σημειώνει με ικανοποίηση το έργο που έχει αναληφθεί για την ενίσχυση της μη 

στρατιωτικής ΚΠΑΑ και ζητεί να έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με σύμφωνο μη 

στρατιωτικής ΚΠΑΑ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να διαθέτει η ΕΕ ένα νέο 

πλαίσιο για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και τις αποστολές ΚΠΑΑ, με 

φιλόδοξες δεσμεύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές 

και μη στρατιωτικές πτυχές πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνολικό τρόπο και με 

εστίαση σε συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα· 

• χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι 

των υβριδικών και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και 

ζητεί να θεσπισθεί το συντομότερο δυνατόν νέο καθεστώς περιοριστικών μέτρων της 

ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρήσης και διάδοσης χημικών όπλων. Μετά την έκτακτη 

διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών της σύμβασης για τα χημικά όπλα, η ΕΕ 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να στηρίξει την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της· 
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• καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν έως τον Δεκέμβριο 

του 2018, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2015, σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες 

προτάσεις για συντονισμένη ενωσιακή ανταπόκριση στην πρόκληση της 

παραπληροφόρησης, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 

και επαρκείς πόρους για τις σχετικές ομάδες στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ· 

• τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων κατά των απειλών για την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο από χώρες εκτός ΕΕ και ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη 

μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση, 

συμπεριλαμβανομένων εργασιών σχετικά με τον καταλογισμό των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο και την πρακτική χρήση της εργαλειοθήκης για τη διπλωματία στον 

κυβερνοχώρο· 

• ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, σε 

επίπεδο ΕΕ και σε διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, ώστε να μειωθεί η απειλή από εχθρικές 

δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών· 

• ζητεί μεγαλύτερη εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, με πλήρη σεβασμό των 

αρχών της συμμετοχικότητας, της αμοιβαιότητας και της αυτονομίας λήψεως 

αποφάσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω μιας νέας κοινής δήλωσης, η οποία θα 

αξιοποιεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 

και τις σχετικές προτάσεις δράση· 

• επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 

βελτίωση του εντοπισμού και της απομάκρυνσης περιεχομένου που υποδαυλίζει το 

μίσος και υποκινεί στη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων. 
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III. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις ολοκληρωμένες συστάσεις ανά χώρα, όπως 

συζητήθηκαν από το Συμβούλιο, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό την περάτωση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018. Η καλή οικονομική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή 

θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής. 

15. Η διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης παραμένει βασική προτεραιότητα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, επιβάλλεται να επιδιωχθεί με αποφασιστικότητα η καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο 

(ιδίως στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ) όσο και στο εσωτερικό της ΕΕ. Ταυτοχρόνως, υπάρχει 

πραγματική ανάγκη προσαρμογής των φορολογικών μας συστημάτων στην ψηφιακή εποχή. 

Το Συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της 

Επιτροπής για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να συνεχισθούν οι 

εργασίες σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της αποτελεσματικής είσπραξης του ΦΠΑ, 

περιλαμβανομένης της επίτευξης ταχείας προόδου στις προτάσεις της Επιτροπής για 

βραχυπρόθεσμα μέτρα. 

16. Σε μια συγκυρία αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει 

τη σημασία της διατήρησης και εμβάθυνσης ενός πολυμερούς συστήματος που βασίζεται σε 

κανόνες. Η ΕΕ αναλαμβάνει να επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και καλεί 

όλους τους εταίρους της να συμβάλουν θετικά στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει συνολική προσέγγιση για τη 

βελτίωση, σε συνεργασία με ομονοούντες εταίρους, της λειτουργίας του ΠΟΕ σε κρίσιμους 

τομείς, όπως i) η αύξηση της ευελιξίας των διαπραγματεύσεων, ii) νέοι κανόνες για την 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις βιομηχανικές 

επιδοτήσεις, τη διανοητική ιδιοκτησία και την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, 

iii) η  μείωση του εμπορικού κόστους, iv) μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, 

v)  αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διευθέτηση των διαφορών, συμπεριλαμβανομένου 

του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, ώστε να εξασφαλισθούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού, και vi) ενίσχυση του ΠΟΕ ως οργανισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

διαφάνεια και τα καθήκοντα επιτήρησης που του έχουν ανατεθεί. 
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17. Στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας της για το εμπόριο, η ΕΕ θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται 

φιλόδοξες, ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες με βασικούς 

εταίρους σε όλο τον κόσμο, προάγοντας τις αξίες και τα πρότυπά της. Η πρόσφατη έκδοση 

του κανονισμού για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας θα συμβάλει στην 

εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εγκριθεί η 

νομοθετική πρόταση για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων το συντομότερο δυνατόν. 

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν στα προϊόντα 

χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ δασμούς οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν για λόγους 

εθνικής ασφάλειας, στηρίζει πλήρως τα μέτρα επανεξισορρόπησης, ενδεχόμενα μέτρα 

διασφάλισης για την προστασία των δικών μας αγορών, καθώς και τη νομική διαδικασία στον 

ΠΟΕ, όπως αποφασίσθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει σε 

όλες τις δράσεις σαφώς προστατευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων όσων θέτουν υπό 

αμφισβήτηση την Κοινή Γεωργική Πολιτική. 
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IV. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

19. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την έρευνα υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ και 
να την μετατρέψει σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Χρειαζόμαστε 
ένα ισχυρότερο καινοτόμο οικοσύστημα χωρίς αποκλεισμούς, για την προώθηση 
πρωτοποριακής καινοτομίας που θα δημιουργεί αγορές και την πλήρη υποστήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με ανατρεπτική δυναμική ώστε να 
εισέλθουν με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές. 

20. Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθούν αποτελέσματα όσον αφορά τις υπόλοιπες 
νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την ψηφιακή ενιαία αγορά πριν από το τέλος του 
τρέχοντος νομοθετικού κύκλου. Προκειμένου να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή οικονομία 
δεδομένων, απαιτείται περαιτέρω δράση για να βελτιωθεί η αποτελεσματική χρήση των 
δεδομένων σε όλη την ΕΕ και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μέσω υψηλών προτύπων 
προστασίας των δεδομένων και της πλήρους εφαρμογής και αναλογικής επιβολής του γενικού 
κανονισμού για την προστασία δεδομένων ως προς όλους τους οικονομικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά μας. Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν χωρίς καθυστέρηση την πλέον πρόσφατη 
δέσμη στον τομέα των δεδομένων. Καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη 
όσον αφορά ένα συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, με βάση την πρόσφατη 
ανακοίνωσή της. 

21. Σύμφωνα με την ανεπίσημη συζήτηση των ηγετών στη Σόφια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
επιμένει στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων 
με τον καλύτερο συντονισμό των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων και μέσων για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, στην παροχή ευνοϊκού ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος το οποίο θα στηρίζει την ανάληψη μεγαλύτερων επιχειρηματικών κινδύνων, 
καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεσμών μεταξύ 
πανεπιστημίων, βιομηχανίας και κυβερνήσεων. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία 
μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» 

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια νέα πιλοτική 
πρωτοβουλία για πρωτοποριακές καινοτομίες, κατά την υπόλοιπη περίοδο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Βάσει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα συσταθεί 
ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, ώστε να εντοπίζει και να ενισχύει την 
πρωτοποριακή και ανατρεπτική καινοτομία. 
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V. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει και υποστηρίζει θερμά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε 

μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας όσον 

αφορά το ζήτημα της ονομασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμφωνία μεταξύ 

της  Βουλγαρίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη 

συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ενίσχυσης 

των σχέσεων καλής γειτονίας και για την υπόλοιπη περιοχή. 

24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με τη διεύρυνση και τη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο 

στις  26  Ιουνίου  2018. 

25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την 

απόφαση  2166 του ΣΑΗΕ σχετικά με την κατάρριψη της πτήσης MH-17. Καλεί τη Ρωσική 

Ομοσπονδία να αναγνωρίσει τις ευθύνες της και να συνεργασθεί πλήρως σε κάθε προσπάθεια 

για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απονομή δικαιοσύνης και την απόδοση ευθυνών. 

26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη δέσμη προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018, καθώς και 

τις τομεακές νομοθετικές προτάσεις για προγράμματα στήριξης ευρωπαϊκών πολιτικών που 

υποβλήθηκαν στη συνέχεια. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

εξετάσουν τις προτάσεις αυτές στο σύνολό τους και το συντομότερο δυνατόν. 
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