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Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Προς μια
ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030», τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά την
3685η σύνοδό του στις 9 Απριλίου 2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030
Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης
1.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και
η υλοποίηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται σε αυτήν έχει ζωτική
σημασία για τον κόσμο μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε μια ειρηνική και ασφαλή ζωή
για τις σημερινές και τις επόμενες γενεές, σεβόμενοι συγχρόνως τα όρια του πλανήτη μας, με
την προάσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων,
την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, την οικοδόμηση σύγχρονων, δυναμικών
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομιών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση των
ανισοτήτων, ώστε κανένας να μην μένει στο περιθώριο.

2.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, και ότι οι αρχές της Ατζέντας του 2030 αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των αρχών και των αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Ως εκ τούτου,
η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 έχει ύψιστη σημασία τόσο για τις αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και για το μέλλον της Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη μιας ολοένα και πιο
βιώσιμης Ένωσης.

3.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει
ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 με συνεκτικό, συνολικό και
αποτελεσματικό τρόπο και να προωθήσει την υλοποίησή της ως ένα σχέδιο δράσης για τους
ανθρώπους, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό,
το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δέσμευσή του να δημιουργήσει και να μεγιστοποιήσει
συνέργειες μεταξύ των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών διαστάσεων της
βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 17 στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης.
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4.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής της Ατζέντας
του 2030 τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, ως ύψιστη προτεραιότητα της
ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της εντός της
Ευρώπης και παγκοσμίως.

5.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι βασικές διαδικασίες και έγγραφα σε επίπεδο ΕΕ και
παγκοσμίως, όπως η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, η συνολική στρατηγική
της ΕΕ, η εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και το πρόγραμμα δράσης
της Αντίς Αμπέμπα συνδέονται στενά με την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ, και
υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 στην ΕΕ απαιτεί όλες αυτές
οι διαδικασίες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση με συνεκτικό τρόπο.

6.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο υποδέχεται με ικανοποίηση το έγγραφο προβληματισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», θεωρώντας ότι
αποτελεί μια επειγόντως απαραίτητη συνεισφορά στη συζήτηση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον
στην Ευρώπη και τον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων για τη νέα Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Εκφράζει ικανοποίηση για την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά τις βασικές
προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την έκκλησή της προς την ΕΕ να αξιοποιήσει
τα επιτεύγματά της και να μετατραπεί σε πρωτοπόρο της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω ανανεωμένης και ενισχυμένης
πολυμερούς συνεργασίας και επί τη βάσει κοινών αξιών.

Ανάληψη δράσης από σήμερα
7.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι τέσσερα έτη μετά την έγκριση της Ατζέντας του 2030 για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχει επιτακτική και επείγουσα ανάγκη για στροφή προς μια συνολική,
σφαιρική και φιλόδοξη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία αξιοποιεί στοιχεία των σεναρίων
που παρουσιάστηκαν στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με στόχο την ταχεία,
δυναμική και εις βάθος επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έως το 2030.
Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να καθοδηγεί την παρούσα και τη μελλοντική δράση μας σε
επίπεδο ΕΕ, ιδίως κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο, η οποία θα έχει κρίσιμη σημασία
για την επίτευξη των ΣΒΑ.
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8.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει με έμφαση τα συμπεράσματα που εξέδωσε τον Ιούνιο του 20171,
με τα οποία παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει συνολική στρατηγική υλοποίησης που θα
περιγράφει χρονοδιαγράμματα, στόχους και συγκεκριμένα μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη
την Ατζέντα του 2030 και θα ενσωματώνουν τους ΣΒΑ σε όλες τις σχετικές εσωτερικές και
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, με βάση το τι πρέπει να γίνει ακόμα έως το 2030 σε επίπεδο ΕΕ
όσον αφορά τις πολιτικές, τη νομοθεσία, τις δομές διακυβέρνησης για οριζόντια συνοχή και
τα μέσα εφαρμογής, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Οκτωβρίου 20182, στα οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να παρουσιαστεί η εν λόγω
συνολική στρατηγική εντός του 2019.

9.

Σεβόμενο την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και την κατανομή των
αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, το Συμβούλιο τονίζει ότι η συνολική
στρατηγική εφαρμογής της ΕΕ θα πρέπει να είναι φιλόδοξη, τεκμηριωμένη και με επίγνωση
των κινδύνων, να περιλαμβάνει στόχους και απτές δράσεις και παράλληλα να καθορίζει τις
δομές και τις διεργασίες εφαρμογής που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε
επίπεδο ΕΕ και θα ενισχύσουν τη συνοχή των οριζόντιων πολιτικών κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

10.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση αυτής της ολοκληρωμένης
στρατηγικής εφαρμογής, να παρουσιάσει έναν σαφή χάρτη πορείας για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων και των ευκαιριών που περιγράφονται στο έγγραφο προβληματισμού της
Επιτροπής, ενδεχομένως και υπό τη μορφή σχεδίων δράσης και τομεακών στρατηγικών, που
θα καταρτιστούν, κατά περίπτωση, από ομάδες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

11.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η συνολική στρατηγική εφαρμογής της ΕΕ θα πρέπει να
χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους μηχανισμούς παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων,
ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις.
Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της αυστηρής, συνολικής, διαφανούς και
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και επανεξέτασης της εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ, βάσει
της ανάλυσης προόδου της Eurostat, που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται,
όπου χρειάζεται.

1
2

έγγρ. 10370/17
έγγρ. EUCO 13/18
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12.

Το Συμβούλιο τονίζει την επιτακτική και επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή
της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ) σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ όλων
των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση της Ατζέντας
του 2030 και των ΣΒΑ σε όλες τις συναφείς πολιτικές, στρατηγικές και εργαλεία της ΕΕ,
την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήσης των υφιστάμενων μηχανισμών και μέσων,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του προγράμματος για
τη βελτίωση της νομοθεσίας, των διαδικασιών αξιολόγησης των επιπτώσεων, της συνοχής
της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), καθώς επίσης και την ανάγκη να εξεταστεί με ποιο τρόπο
το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή της Ατζέντας
του 2030.

13.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση της ΕΕ του 2019 για
τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και τη συσχέτισή της με το έγγραφο
προβληματισμού. Η ΣΑΠ επιδιώκει να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ
στις αναπτυσσόμενες χώρες, προωθώντας συνέργειες και μειώνοντας τους συμβιβασμούς
μεταξύ των πολιτικών. Όπως υπογραμμίζεται στη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την
ανάπτυξη, αυτό αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη των ΣΒΑ και σημαντική
συνεισφορά στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (ΣΠΒΑ).

14.

Το Συμβούλιο ζητεί τα θεμέλια της πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον να περιλαμβάνουν
την αποφασιστική μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, με κύκλους υλικών χωρίς τοξικά
και ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού,
η οποία θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, θα αντιμετωπίζει την
κλιματική αλλαγή, θα επιδιώκει τη βιωσιμότητα των γεωργικών και επισιτιστικών
συστημάτων, καθώς και ασφαλείς και βιώσιμους τομείς ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, κτιρίων και κινητικότητας, προωθώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή
συνοχή. Το Συμβούλιο ζητεί επίσης να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση με στόχο την
προώθηση της ένταξης, της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και
της κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις κοινές αξίες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων
η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
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15.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ εξαρτάται από την
ανθεκτικότητα και την υγεία των πολιτών της και, ως εκ τούτου, από τη διασφάλιση
καθοδηγούμενου από τη βιωσιμότητα ευρωπαϊκού πλαισίου για την εκπαίδευση, την
επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τον πολιτισμό και
τον αθλητισμό, που αποτελούν τις προϋποθέσεις και τους μοχλούς επίτευξης μίας ακόμη πιο
βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ, και την ένταξή της στις παγκόσμιες βιώσιμες αλυσίδες αξίας,
ενόψει της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πνεύμα αυτό, το Συμβούλιο
τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη
(ΕΒΣ) ως καταλύτη για όλους τους υπόλοιπους ΣΒΑ και ως μοχλού για καινοτομία,
ανθεκτικότητα και μετασχηματιστική δράση.

16.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό οι χρηματοδοτικές ροές να είναι συνεπείς
και να στηρίζουν την Ατζέντα του 2030, καθώς επίσης και να διασφαλίζεται
η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των χρηματοδοτικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό,
το Συμβούλιο επιδοκιμάζει και στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής προκειμένου να
εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και να
εμβαθυνθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.

17.

Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι κύριες βάσεις της πολιτικής για ένα
βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης, καθώς και οι αρχές της Ατζέντας του 2030 και οι 17 στόχοι
της για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), στις συζητήσεις για το επόμενη στρατηγικό πρόγραμμα
της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024.

Στήριξη των ΣΒΑ ανά τον κόσμο
18.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης
παγκοσμίως και τη σημασία που έχει για την ΕΕ να παρουσιαστεί, από το βήμα των
Ηνωμένων Εθνών, ως πρωταγωνιστής της Ατζέντας του 2030 και ως ένθερμος υποστηρικτής
της πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

19.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη θετική συμβολή ενός ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες
εμπορίου στην επίτευξη των ΣΒΑ, τόσο στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες
όσο και σε πολυμερή πλαίσια, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού στόχων βιωσιμότητας
στα μέσα εμπορικής πολιτικής και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους, με σκοπό την
επίτευξη κατάλληλων συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού.
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20.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προάγει και να προωθεί τις αρχές
της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου μέσω
αποτελεσματικών, διαφανών και συμμετοχικών θεσμών και χρηστής διακυβέρνησης ως
προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει δε να συνεχίσει την ενεργό συνεργασία της
με χώρες εταίρους, μέσω πολιτικού διαλόγου και αναπτυξιακών προγραμμάτων που
βασίζονται στην Ατζέντα του 2030 και τους ΣΒΑ που καθορίζονται σε αυτήν.

21.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου (ΠΦΥΕ)
των Ηνωμένων Εθνών που θα συνεδριάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων
τον Σεπτέμβριο του 2019 και προσβλέπει σε μία σύντομη, περιεκτική και ισχυρή πολιτική
δήλωση που θα ανανεώσει και θα ενισχύσει τη δέσμευση για την επίτευξη της Ατζέντας
του 2030 και των ΣΒΑ, οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι, αλληλένδετοι και αδιαίρετοι, και
χαράσσουν το γενικό πλαίσιο για τον επόμενο τετραετή κύκλο.

22.

Το Συμβούλιο προσβλέπει επίσης στην έκθεση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
ΠΦΥΕ το 2019, σχετικά με τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές διαστάσεις της εφαρμογής
της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ, η οποία θα καταρτιστεί βάσει του εγγράφου
προβληματισμού της Επιτροπής και των παραρτημάτων του, της έκθεσης της Eurostat για το
2019, της κοινής συγκεφαλαιωτικής έκθεσης και της έκθεσης της ΕΕ του 2019 σχετικά με την
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, προσδοκώντας ότι η έκθεση θα εκπονηθεί με τρόπο
διαφανή και συνεπή προς τις εθελοντικές εθνικές αξιολογήσεις των κρατών μελών.

23.

Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους
για την αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και των 17 ΣΒΑ,
καθώς και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της, και να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σε παγκόσμιο επίπεδο υποβάλλοντας εκθέσεις
προόδου κατά τις ετήσιες συνόδους του ΠΦΥΕ, μεταξύ άλλων και μέσω εθελοντικών
εθνικών αξιολογήσεων.

Ενίσχυση των συμπράξεων και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων
24.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 αποτελεί κοινή ευθύνη και
απαιτεί τη διαρκή και ισχυρή δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων σε μια καλά οργανωμένη
και διαφανή συμμετοχική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας
και τη διευκόλυνση της σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, τοπικών και
περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού
κόσμου, των ΜΚΟ, των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων, και
ιδίως μέσω στοχευμένης επικοινωνίας και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας.
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25.

Το Συμβούλιο ζητεί να ενισχυθεί η πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για την υλοποίηση των ΣΒΑ,
η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία προετοιμασίας, καθώς και στην
εφαρμογή και παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εφαρμογή της Ατζέντας του
2030, και ζητεί η συμμετοχή στην πολυσυλλεκτική πλατφόρμα να είναι αντιπροσωπευτική
και χωρίς αποκλεισμούς και να διασφαλίζει τη συμμετοχή των κρατών μελών. Το Συμβούλιο
τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των πλατφορμών
μάθησης από ομότιμους, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDN).

26.

Το Συμβούλιο τονίζει τον σημαντικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη των ΣΒΑ και
ενθαρρύνει τη συνεχή και εποικοδομητική συμμετοχή του, μέσω συμπράξεων
αγορακεντρικού χαρακτήρα, επενδύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στις
αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Αυτές οι αρχές, οι οποίες βασίζονται σε άλλα έγγραφα όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών
για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ένα
ισχυρό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της ΕΕ για υπεύθυνη
επιχειρηματική συμπεριφορά. Αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει να προωθεί την υπεύθυνη
διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, ώστε να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

27.

Το Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τους 11 στόχους της ΕΕ για τη νεολαία, αναγνωρίζει ιδίως
τη σημασία των νέων για την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και τον κεντρικό ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη των ΣΒΑ, καλεί δε τα κράτη μέλη να λάβουν
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων κατά την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030
σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και να δώσουν τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή
νεολαία να συμβάλει με τον κατάλληλο τρόπο στην επίτευξη μιας ολοένα και πιο βιώσιμης
Ένωσης.
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