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Κατά την έναρξη της συνόδου, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το κράτος
μέλος το οποίο ασκεί την εξαμηνιαία Προεδρία του Συμβουλίου προέβη σε επισκόπηση της προόδου
προς την υλοποίηση προγενέστερων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
I.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

1.

Η προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη
διασφάλιση του πλήρους ελέγχου των εξωτερικών συνόρων αποδίδει καρπούς και πρέπει να
εδραιωθεί. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές περιορίζονται σημαντικά και ο αριθμός των
θανάτων στη θάλασσα έχει μειωθεί.

2.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να ακολουθεί τη συνολική,
πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγισή του και να την εφαρμόζει, όταν απαιτείται.
Αυτό συνεπάγεται τα εξής:
•

επαγρύπνηση για όλες τις μεταναστευτικές οδούς και ετοιμότητα για ταχεία αντίδραση
σε πιθανές νέες τάσεις·

•

πραγματιστική, ευέλικτη και συντονισμένη χρήση όλων των μέσων που διαθέτουν η ΕΕ
και τα κράτη μέλη·

•

στήριξη των κρατών μελών που πλήττονται ή εμπλέκονται άμεσα, μεταξύ άλλων μέσω
της συνεχούς συνδρομής από τους οργανισμούς της ΕΕ·

•

στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, καθώς και με τις χώρες καταγωγής,
διέλευσης και αναχώρησης·

•

περιορισμό των κινήτρων για την παράνομη μετανάστευση μέσω αποτελεσματικών
επιστροφών·

•

επαρκείς οικονομικούς και άλλους πόρους.
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3.

Για την εδραίωση και εμβάθυνση της εν λόγω προσέγγισης για όλες τις μεταναστευτικές
οδούς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί επίσης τα ακόλουθα:
•

την επίδειξη πλήρους δέσμευσης για τη συνεργασία μας με την Τουρκία όσον αφορά τη
μετανάστευση, και για την παροχή στήριξης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

•

την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας
με όλα τα κράτη μέλη·

•

την εξασφάλιση σημαντικά ενισχυμένων επιστροφών μέσω δράσεων σε επίπεδο τόσο
ΕΕ όσο και κρατών μελών, όπως είναι οι αποτελεσματικές συμφωνίες και ρυθμίσεις
επανεισδοχής· ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην οργάνωση
των επιστροφών·

•

τη διασφάλιση ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ είναι πλήρως στελεχωμένες
και ότι οι εντολές τους είναι προσαρμοσμένες όπως απαιτείται για να συμβάλουν στην
καταπολέμηση των δικτύων διακινητών και εμπόρων ανθρώπων και για να βοηθήσουν
στην εξάρθρωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου· τη στήριξη της δράσης των
εταίρων μας της Ομάδας Σαχέλ G5·

•

την εφαρμογή των προγραμμάτων εθελοντικής επανεγκατάστασης και την ανάπτυξή
τους από κοινού με τους διεθνείς εταίρους και ειδικότερα με την Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

•

την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ανταλλαγής δεδομένων εντός της ΕΕ, μεταξύ των
κρατών μελών, των οργανισμών ΔΕΥ και των αποστολών και των επιχειρήσεων της
ΚΠΑΑ, καθώς και με τους διεθνείς εταίρους· σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο ζητεί οι επιχειρησιακές κοινές ομάδες έρευνας να επεκταθούν στις
αντίστοιχες χώρες·

•

τη δημιουργία και την εφαρμογή της αναγκαίας μόχλευσης, με την αξιοποίηση όλων
των σχετικών πολιτικών, μέσων και εργαλείων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της
ανάπτυξης, του εμπορίου και των θεωρήσεων, ώστε να επιτευχθούν μετρήσιμα
αποτελέσματα ως προς την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την επιστροφή
των παράτυπων μεταναστών.
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4.

Όσον αφορά την οδό της κεντρικής Μεσογείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
•

αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Ιταλίας όσον αφορά την οδό της κεντρικής
Μεσογείου·

•

ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες της ΕΕ και η στήριξη στα κράτη μέλη ώστε να
αναχαιτισθούν οι ροές και να αυξηθούν οι επιστροφές, καθώς και να αναπτυχθεί στενή
συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και αναχώρησης·

•

επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές και όλες τις
γειτονικές χώρες της Λιβύης για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των
συνόρων και υπογραμμίζει ότι πρέπει επειγόντως να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των
τοπικών κοινοτήτων στη Λιβύη κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών·

•

ενθαρρύνει και απευθύνει έκκληση για την, μεταξύ άλλων και οικονομική, υποστήριξη
των προσπαθειών της UNHCR και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
στη Λιβύη, στο Σαχέλ και στην περιοχή, επίσης για την περαιτέρω διευκόλυνση των
οικειοθελών επιστροφών και της επανεγκατάστασης και τη βελτίωση των συνθηκών
υποδοχής, σε συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης, ώστε να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη
μεταχείριση των μεταναστών·

•

δεσμεύεται να εξασφαλίσει επαρκή και στοχοθετημένη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων
για το βορειοαφρικανικό σκέλος του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την
Αφρική, ώστε να υποστηριχθούν οι αναγκαίες δράσεις που σχετίζονται με τη
μετανάστευση στη Βόρεια Αφρική και να χρηματοδοτηθούν, με έγκαιρες εκταμιεύσεις,
όλα τα σχετικά έργα για το 2017 και μετέπειτα. Αναθέτει στο Συμβούλιο, με τη
συνδρομή της Επιτροπής, να δώσει άμεση επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Δεκεμβρίου·

•

ζητεί να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες προκειμένου να καθιερωθεί ταχέως μια
μόνιμη παρουσία της ΕΕ στη Λιβύη, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που
επικρατούν εκεί.
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5.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η κατάσταση κατά
μήκος των οδών της ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου υπό το πρίσμα της πρόσφατης
αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

6.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
μετανάστευσης και η παροχή οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών στις χώρες διέλευσης
και καταγωγής αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης προσέγγισής του για τη μετανάστευση.
Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη
έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο στηρίζει
επενδύσεις στις αφρικανικές χώρες και στις χώρες της Γειτονίας. Εκφράζει επίσης την
ικανοποίησή του για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία κινητοποιεί επενδύσεις στις
χώρες της Γειτονίας. Προσβλέπει στη συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία με τους
Αφρικανούς εταίρους κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

7.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του όσον αφορά το σύστημα του
Σένγκεν και εκφράζει την πρόθεση να προβεί στην «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν» το
συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τα αναλογικά συμφέροντα των
κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας.

8.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως
τώρα σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ζητεί
περαιτέρω σύγκλιση προς μια συμφωνία, η οποία θα επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ
ευθύνης και αλληλεγγύης και θα εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα σε μελλοντικές κρίσεις,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2017. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου και θα
επιδιώξει συναίνεση το πρώτο εξάμηνο του 2018.
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II.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

9.

Η ψηφιακή σύνοδος κορυφής του Τάλιν στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 έστειλε ισχυρό μήνυμα
σχετικά με την ανάγκη για ισχυρότερη και πιο συνεκτική Ψηφιακή Ευρώπη. Τα
συμπεράσματα του Πρωθυπουργού κ. Ratas μετά τη σύνοδο κορυφής αποτελούν εξαιρετική
βάση για περαιτέρω εργασίες σε όλα τα επίπεδα.

10.

Η ψηφιοποίηση προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την
απασχόληση, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα
ενισχύσει την δημιουργική και πολιτισμική πολυμορφία. Για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών απαιτείται από κοινού αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που
θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από
την ψηφιοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να πράξει ό,τι απαιτείται για τη
μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή.

11.

Για την επιτυχή οικοδόμηση της Ψηφιακής Ευρώπης, η ΕΕ χρειάζεται πιο συγκεκριμένα τα
εξής:
•

να επιτύχουν οι κυβερνήσεις και ο δημόσιος τομέας την πλήρη μετάβασή τους στην
ψηφιακή εποχή και να αποτελέσουν παράδειγμα: η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η προσβασιμότητα, η διακυβέρνηση με υπηρεσία μίας
στάσης και η αρχή «μόνον άπαξ», καθώς και η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα έχουν
κρίσιμη σημασία για τον μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και τη στήριξη των
τεσσάρων ελευθεριών της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να υλοποιηθεί
η υπουργική δήλωση του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

EUCO 14/17

5

EL

Συμπεράσματα – 19 Οκτωβρίου 2017
•

κανονιστικό πλαίσιο προσανατολισμένο στο μέλλον: η ολοκλήρωση όλων των
συνιστωσών της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά έως τα τέλη του 2018
παραμένει βασικό καθήκον. Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, πρέπει να
επιταχυνθούν οι εργασίες στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσμία. Για τον σκοπό αυτόν, στο έκτακτο Συμβούλιο TTE (Τηλεπικοινωνίες) που
θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου θα πρέπει να συζητηθούν τρόποι για την επιτάχυνση
και την ιεράρχηση των εργασιών για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Έως
τα τέλη του 2017 θα πρέπει να έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών
σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό, τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και
την παράδοση δεμάτων. Έως τον Ιούνιο του 2018, οι συννομοθέτες θα πρέπει επίσης να
συμφωνήσουν όσον αφορά την πρόταση για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα και τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν κατάλληλοι κανόνες όσον
αφορά τις ροές δεδομένων με τρίτες χώρες στις εμπορικές συμφωνίες, με την
επιφύλαξη της νομοθεσίας της ΕΕ. Εξάλλου, θα πρέπει να συνεχιστούν κατά
προτεραιότητα οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και με την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια στις πρακτικές και χρήσεις
των πλατφορμών·

•

υποδομή και δίκτυο επικοινωνιών εξαιρετικής ποιότητας: αυτό απαιτεί συνεργασία σε
επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων με σκοπό την επίτευξη υψίρρυθμων σταθερών και κινητών
δικτύων παγκόσμιας κλάσης (5G) σε ολόκληρη την ΕΕ και αυξημένες συντονισμένες
διαθέσιμες δυνατότητες του φάσματος των συχνοτήτων έως το 2020, βάσει συνεπών
κανονιστικών και οικονομικών όρων· αυτό με τη σειρά του απαιτεί διάθεση όλων των
απαραίτητων νομοθετικών πόρων, μεταξύ άλλων επαρκούς αριθμού τριμερών
διαλόγων, για την επίτευξη συμφωνίας επί του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
περιλαμβανομένων των απαραίτητων διατάξεων για το φάσμα·

•

κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: ο ψηφιακός κόσμος απαιτεί
εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν εξασφαλίσουμε πιο
προορατική ασφάλεια βάσει σχεδιασμού σε όλες τις ψηφιακές πολιτικές, αν
παράσχουμε επαρκή πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών και αν
αυξήσουμε την ικανότητά μας πρόληψης, αποτροπής, εντοπισμού και αντιμετώπισης
των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Για τον σκοπό αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο ολιστικό, να
παραδοθούν εγκαίρως και να εξεταστούν χωρίς καθυστέρηση, βάσει σχεδίου δράσης
που θα καταρτιστεί από το Συμβούλιο·
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•

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο: οι
προσπάθειες για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να ενταθούν όπως καθόρισε στα
συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2017. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
με την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και επαναλαμβάνει
ότι είναι έτοιμο να στηρίξει ενδεδειγμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον χρειαστεί·

•

αγορές εργασίας, συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης κατάλληλα για την ψηφιακή
εποχή: υπάρχει ανάγκη επένδυσης στις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να δοθούν σε όλους
τους Ευρωπαίους οι σχετικές δυνατότητες και τα μέσα·

•

προσπάθειες με αποφασιστικότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στις
επενδύσεις: προκειμένου να στηριχθούν νέες μορφές επιχειρηματικότητας και για να
τονωθεί και να βοηθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικονομικών κλάδων και
των υπηρεσιών. Τα μέσα της ΕΕ, όπως τα προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η ΕΕ θα πρέπει
επίσης να εξετάσει τρόπους σύστασης των κατάλληλων δομών και εξασφάλισης
χρηματοδότησης για τη στήριξη της πρωτοποριακής καινοτομίας·

•

συναίσθηση του επείγοντος έναντι των αναδυόμενων τάσεων: περιλαμβάνονται εν
προκειμένω ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αλυσίδας
συστοιχιών («blockchain»), διασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας
δεδομένων, ψηφιακών δικαιωμάτων και προτύπων δεοντολογίας. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την
τεχνητή νοημοσύνη στις αρχές του 2018 και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τις
απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των όρων πλαισίωσης, με σκοπό να
μπορέσει η ΕΕ να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες βάσει
κινδύνου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας της·
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•

αποτελεσματικό και δίκαιο καθεστώς φορολογίας, κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή:
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες πληρώνουν τους φόρους που
τους αναλογούν και να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού παγκοσμίως,
σύμφωνα με τις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την ανακοίνωση της Επιτροπής γι’ αυτό το θέμα και
αναμένει τις δέουσες προτάσεις της Επιτροπής έως τις αρχές του 2018.

12.

Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς και η
εξασφάλιση πρακτικών οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και
θα παρέχει την απαιτούμενη καθοδήγηση. Καλεί τα θεσμικά όργανα να επιταχύνουν το
νομοθετικό έργο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και να
λάβουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για τη
διαμόρφωση της νέας ψηφιακής εποχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει στο επίπεδό
του τα ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο του Συμβουλίου.
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III. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
13.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του τού Ιουνίου 2017. Εκφράζει
ικανοποίηση σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη για την
προετοιμασία γνωστοποίησης για Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) με κοινό
κατάλογο δεσμεύσεων, και για την διαχείριση της PESCO. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που
είναι σε θέση να το πράξουν, να γνωστοποιήσουν γρήγορα στο Συμβούλιο και στην Ύπατη
Εκπρόσωπο την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην PESCO. Αυτό θα επιτρέψει να
δρομολογηθεί η PESCO πριν από το τέλος του έτους, με στόχο την ταχεία υλοποίηση των
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης των πρώτων σχεδίων. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι
σήμερα οι συννομοθέτες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP). Ζητεί την επίτευξη
συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους, με σκοπό την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, ώστε να
χρηματοδοτηθούν το 2019 τα πρώτα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που έχουν προσδιορίσει
τα κράτη μέλη.

14.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ευέλικτους και υγιείς
μηχανισμούς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ώστε να
καταστούν δυνατές οι από κοινού προμήθειες ικανοτήτων ή/και η από κοινού συντήρησή
τους, καθώς και ως μέσο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ικανότητες αιχμής. Στόχος είναι
να εξασφαλιστούν ικανότητες, να διασφαλιστεί μια ανταγωνιστική, καινοτόμος και ισόρροπη
βάση για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε όλη την ΕΕ, μεταξύ άλλων με
διασυνοριακή συνεργασία και συμμετοχή των ΜΜΕ, καθώς και να υπάρξει μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, αξιοποιώντας τις συνέργειες και κινητοποιώντας την
ενωσιακή στήριξη επιπλέον της χρηματοδότησης των κρατών μελών. Για την ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας θα απαιτηθεί επίσης ενωσιακή στήριξη για επενδύσεις
από ΜΜΕ και επιχειρήσεις ενδιάμεσου μεγέθους (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας. Παροτρύνει την ΕΤΕπ να εξετάσει περαιτέρω μέτρα με σκοπό την
υποστήριξη των επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της
άμυνας. Εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη της δοκιμής λειτουργίας της συντονισμένης
ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD) που αναμένεται να συμβάλει στην
προώθηση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών.
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15.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η PESCO, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και η CARD
πρέπει να αλληλοενισχύονται, ώστε να προάγεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
στον τομέα της άμυνας.

16.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και θα
αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά όλες τις πτυχές του θεματολογίου
για την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα, όπως ορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2016.

IV.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

17.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία.

18.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας χωρίς καθυστέρηση
να συμμορφωθεί πλήρως και άνευ όρων με τις υποχρεώσεις της δυνάμει των αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να εγκαταλείψει τα προγράμματά της
πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και αμετάκλητο. Η
πρόσφατη συμπεριφορά της ΛΔΚ είναι απαράδεκτη και συνιστά σοβαρή απειλή για την
κορεατική χερσόνησο και πέραν αυτής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η βιώσιμη
ειρήνη και η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου πρέπει να επιτευχθούν με
ειρηνικά μέσα, μέσω αξιόπιστου και ουσιαστικού διαλόγου. Το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ
κατά της ΛΔΚ ενισχύθηκε περαιτέρω με τις αυτόνομες κυρώσεις της ΕΕ που υιοθέτησε το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Οκτωβρίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα
εξετάσει περαιτέρω τρόπους αντιμετώπισης σε στενή διαβούλευση με τους εταίρους και η ΕΕ
θα συνεχίσει να απευθύνει εκκλήσεις σε τρίτες χώρες για την πλήρη εφαρμογή των
κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

19.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την πλήρη προσήλωσή του στη συμφωνία
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και προσυπογράφει τη δήλωση του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων της 16ης Οκτωβρίου 2017.
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