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Συναντήσεις Κορυφής ΕΕ νια περίοδο Οκτ. 2009-Δεκ. 2011 

2009 

29-30.10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Ασχολήθηκε με τη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας, καθόρισε 
τη θέση της ΕΕ σχετικά με τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του 
κλίματος,. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απασχόλησε επίσης η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κατάσταση στην Ένωση, καθώς και η κατάσταση της 
απασχόλησης. Ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτική, και 
σημείωσε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της εφαρμογής μέτρων για τη 
λαθρομετανάστευση ζητώντας να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον 
αφορά την ενίσχυση του FRONTEX. Τέλος, εξέτασε την κατάσταση στο 
Αφγανιστάν/Πακιστάν. 

19.11 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Άτυπο ΕΣ) 

Οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τους 
διορισμούς του Προέδρου του ΕΣ (Van Rompuy), της ΥΕ/ΑΕ (Ashton) και του ΓΓ του 
Συμβουλίου (de Boissieu) (οι τυπικές αποφάσεις για τους διορισμούς αυτούς θα 
ληφθούν μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας, την 1 η Δεκεμβρίου 
2009). 

10-11.12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας αποφασίστηκαν ότι θα 
συνεχιστούν οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της, ιδίως όσον 
αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τη θέσπιση 
νομοθεσίας σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών. Το ΕΣ ασχολήθηκε με την η 
οικονομική κατάσταση στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο 
πολυετές πρόγραμμα για τα έτη 2010-2014, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, για την 
περαιτέρω ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον 
οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή κατάληξη της Διάσκεψης της 
Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίματος. Τόνισε επίσης την ετοιμότητα της ΕΕ και 
των κρατών μελών της να συμβάλουν με χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης 2,4 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα έτη 2010 έως 2012. Τέλος ενέκρινε δηλώσεις 
για το Ιράν και το Αφγανιστάν. 

ϊ 



25-26.3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση και την ανάπτυξη. Συμφώνησε ως προς τα κύρια στοιχεία της, 
περιλαμβανομένων των βασικών στόχων που θα καθοδηγούν την εφαρμογή της και 
ρυθμίσεων για τη βελτίωση της παρακολούθησης της. Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων 
για την ανταγωνιστικότητα και εξετάστηκε η πρόοδος των προπαρασκευαστικών 
εργασιών για την επόμενη Διάσκεψη Κορυφής της G20. Όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι απαιτείται πλέον να δοθεί νέα 
δυναμική στις διαπραγματεύσεις και σχεδίασε τα επόμενα βήματα. 

17.6 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Ασχολήθηκε με το θέμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επανέλαβε 
ειδικότερα ότι το Μάιο επετεύχθη συμφωνία για μια δέσμη στήριξης της Ελλάδας, 
καθώς και για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό και μέσο διευκόλυνσης 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, ο οποίος και οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο και 
τέθηκαν τα θεμέλια για πολύ ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση. Δεσμεύτηκε 
επίσης να αναλάβει οποιαδήποτε αναγκαία δράση για να επαναφέρει τις οικονομίες 
των κ-μ της ΕΕ στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, (α) εγκρίνοντας την 
«Ευρώπη 2020» (νέα στρατηγική για τις θέσεις απασχόλησης και την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη), (β) επιβεβαιώνοντας τη συλλογική 
αποφασιστικότητα για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, (γ) 
επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Συμβουλίου για διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και (δ) συμφωνώντας ότι υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μας. Το Συμβούλιο 
ενέκρινε τους πρώτους προσανατολισμούς για το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και τη δημοσιονομική επιτήρηση, καθώς και την ευρύτερη 
μακροοικονομική επιτήρηση, αναμένοντας την τελική έκθεση της Ειδικής Ομάδας τον 
Οκτώβριο. 

16.9 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για την ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων της 
Ένωσης. Συμφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συμφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήμα, 
καθόρισε γενικούς προσανατολισμούς εν όψει ορισμένων σημαντικών εκδηλώσεων 
κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αποφάσισε επίσης ορισμένα συγκεκριμένα 
μέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε απολογισμό της προόδου που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Ομάδα Οικονομικής Διακυβέρνησης. 



28-29.10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ΕΣ έκρινε 
απαραίτητη τη θεμελιώδη αλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Για το 
σκοπό αυτό, ενέκρινε την έκθεση της Ειδικής Ομάδας για την Οικονομική 
Διακυβέρνηση, η εφαρμογή της οποίας είχε σκοπό να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα 
προόδου για την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ: αυξάνοντας τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, διευρύνοντας την οικονομική εποπτεία και εμβαθύνοντας το 
συντονισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για τα επόμενα βήματα για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων από την Ειδική Ομάδα. Σε 
συνέχεια των συζητήσεων της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αντάλλαξε επίσης απόψεις για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της G20 στη 
Σεούλ και της Διάσκεψης του Cancun για την κλιματική αλλαγή, καθώς και των 
συνόδων κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ινδία και 
την Αφρική. 

16-17.12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Κύριο θέμα ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση και η ανάγκη ανάληψης δράσης για την 
προφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Συμπέρανε ότι τα προσωρινά μέσα 
σταθερότητας τα οποία θεσπίσθηκαν νωρίτερα κατά το 2010 αποδείχθηκαν χρήσιμα, 
αλλά η κρίση κατέδειξε ότι δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Συμφωνήθηκε το κείμενο 
της περιορισμένης τροποποίησης της Συνθήκης της Λισσαβώνας για τη σύσταση ενός 
μόνιμου μηχανισμού για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του 
συνόλου της ευρωζώνης (ESM). Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2013. Το ΕΣ επανέλαβε τη δέσμευση του να καταλήξει σε συμφωνία ως προς τις 
νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση έως τα τέλη του Ιουνίου 2011, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο οικονομικός πυλώνας της ΟΝΕ και να συνεχιστεί η 
εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. 

2011 

11.3 Συμβούλιο Ευρωζώνης (Έκτακτο ΕΣ) 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε σε έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει τις εξελίξεις 
στη Λιβύη και τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και να ορίσει την πολιτική κατεύθυνση 
και τις προτεραιότητες της πολιτικής και δράσης της ΕΕ. 

24-25.3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 



Το ΕΣ υιοθέτησε μια δέσμη μέτρων για να ξεπεραστεί η χρηματοπιστωτική κρίση και 
να συνεχιστεί η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δέσμη έχει στόχο την ενίσχυση 
της οικονομικής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της διαρκούς σταθερότητας της 
ευρωζώνης στο σύνολο της. Συμφωνήθηκε ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, η μείωση 
της κανονιστικής επιβάρυνσης και η προώθηση του εμπορίου με τρίτες χώρες. 
Συζητήθηκε η κατάσταση στη Λιβύη (συμβολή στην εφαρμογή της Απόφασης 1973 
του ΣΑΗΕ). Για τις εξελίξεις στη Νότια Γειτονία, επανέλαβε την αποφασιστικότητα για 
την ανάπτυξη νέας εταιρικής σχέσης στην περιοχή και ζήτησε την ταχεία υλοποίηση 
των προσανατολισμών της 11ης Μαρτίου 2011. Τέλος, συζήτησε τα διδάγματα που 
θα πρέπει να αντλήσουμε από τα συμβάντα της Ιαπωνίας, ιδίως όσον αφορά την 
πυρηνική ασφάλεια. 

23-24.6 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι σχεδόν 
ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της συνολικής δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκε τον 
Μάρτιο 2011 προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη στην κατεύθυνση της αειφόρου 
ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η οικονομική 
διακυβέρνηση. Χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το τροποποιημένο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), καθώς και την ουσιαστική πρόοδο 
που επιτεύχθηκε ως προς τις νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική 
διακυβέρνηση. Το ΕΣ σημείωσε τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ+ να αναλάβουν περισσότερο φιλόδοξες και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις στη διαδικασία του επόμενου έτους. Αξιολόγησε επίσης την 
κατάσταση των κρατών μελών που εφαρμόζουν πρόγραμμα προσαρμογής. Για την 
Ελλάδα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμφώνησαν ως προς 
την ακολουθητέα πορεία και κάλεσαν τους Υπουργούς Οικονομικών τους να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις στις αρχές 
Ιουλίου. Το ΕΣ καθόρισε κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της μεταναστευτικής 
πολιτικής της ΕΕ, όσον αφορά τη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν, τον έλεγχο των 
εξωτερικών συνόρων, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Νότιας 
Γειτονίας και την ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έως το 
2012. Το ΕΣ συμφώνησε ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου 2011, επιβεβαιώνοντας έτσι την 
ισχυρή του δέσμευση όσον αφορά την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. 
Το ΕΣ συζήτησε τις εξελίξεις στη Νότια Γειτονία και εξέδωσε χωριστή δήλωση σχετικά 
με το θέμα. 

21.7 Συμβούλιο Ευρωζώνης 

Από τη Δήλωση των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ προκύπτει ότι επιβεβαιώθηκε η δέσμευση υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα 
καταβληθεί κάθε αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολο της, καθώς και των 
κρατών μελών της. Επανέλαβαν επίσης ότι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τη 
σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. 
Τονίσθηκε ότι οι προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα 
μεγαλύτερης εμβέλειας και συμφώνησαν μέτρα για την Ελλάδα, τη συμμετοχή του 



ιδιωτικού τομέα, τα εργαλεία σταθεροποίησης, για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την 
οικονομική διακυβέρνηση. 

26-27.10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο + Συμβούλιο Ευρωζώνης 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23.10) 

Πέρα από την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων που τίθενται λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ΕΣ έκρινε ότι απαιτούνται εντατικότερες προσπάθειες 
για την εξασφάλιση διατηρήσιμης ανάπτυξης η οποία να ευνοεί τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Τόνισε πως έχει καθοριστική σημασία να εφαρμοστούν όλες οι πτυχές 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ότι τα κ-μ πρέπει να επισπεύσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις συστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου. Το ΕΣ προσδιόρισε ορισμένες προτεραιότητες οι οποίες θα 
πρέπει να τεθούν σε διαδικασία ταχείας εφαρμογής λόγω του σημαντικού τους 
αντίκτυπου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στις θέσεις εργασίας και στην 
ανάπτυξη. Ζήτησε επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πτυχές των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ που ευνοούν την ανάπτυξη, κυρίως για την προσέλκυση 
περισσότερων ξένων επενδύσεων. Το ΕΣ καθόρισε τη θέση της Ένωσης για τη 
Σύνοδο Κορυφής του G20, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποκατάσταση της ανάπτυξης. Συζήτησε 
επίσης τις προετοιμασίες της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική αλλαγή. 

Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (26.10) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 των συμπερασμάτων του ΕΣ της 23ης Οκτωβρίου για τις 
σχέσεις ΕΕ και ζώνης ευρώ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από 
τον Πρόεδρο κ. Van Rompuy σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας της 
συνόδου για το ευρώ της ίδιας ημέρας. Συζητήθηκε η κατάσταση και 
υπογραμμίστηκε η κοινή βούληση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
υπέρβαση της κρίσης και την αντιμετώπιση, σε πνεύμα αλληλεγγύης, των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζώνη του ευρώ. Σημείωσαν με 
ικανοποίηση τη συναίνεση επί των μέτρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον 
τραπεζικό τομέα στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο (ECOFIN) στις 22 Οκτωβρίου. 
Βάσει αυτών, συμφώνησαν μια σειρά μέτρων επί της δέσμης για τις τράπεζες. Τα μέτρα 
αυτά θα οριστικοποιούντο από το Συμβούλιο (επόμενο ECOFIN) το οποίο και 
καλείτο να τα υιοθετήσει. 

Σύνοδος Κορυφής κ-υ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ (26.10) 

Συμφωνήθηκαν πρόσθετα μέτρα με τα οποία τα κ-μ εκφράζουν τη βούληση τους να 
πράξουν τα δέοντα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών δυσκολιών και να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης. 
Υποστήριξαν πλήρως την ΕΚΤ στις προσπάθειες της να διατηρήσει τη σταθερότητα των 
τιμών στη ζώνη του ευρώ. Αποφασίστηκαν μέτρα για (α) τη διατηρησιμότητα των 



δημόσιων οικονομικών και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη, (β) για τις 
χώρες που υπόκεινται σε πρόγραμμα προσαρμογής, (γ) για τους μηχανισμούς 
σταθερότητας, (δ) το τραπεζικό σύστημα, (ε) για τον οικονομικό και δημοσιονομικό 
συντονισμό και τη σχετική εποπτεία, (στ) για τη δομή της διακυβέρνησης της ζώνης του 
ευρώ, (ζ) για την περαιτέρω ολοκλήρωση της οικονομικής ένωσης. 

8-9.12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συμφωνήθηκε να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα που διαθέτουν τη μεγαλύτερη 
δυναμική για τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ+ συμφώνησαν να αναλάβουν 
πιο απτές και μετρήσιμες δεσμεύσεις και ιδίως να προωθήσουν τις εργασίες σε ό,τι 
αφορά την απασχόληση. Καθορίστηκαν προσανατολισμοί για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της ενεργειακής πολιτικής, όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη υποδομών, την εξασφάλιση της 
συνοχής στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και 
προστασίας. Επί πλέον, το ΕΣ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή της 
Συνθήκης Προσχώρησης με την Κροατία και έλαβε αποφάσεις για τη διαδικασία 
διεύρυνσης της ΕΕ όσον αφορά τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. 


