
Συνημμένο 4                

 

Ειδικές Ανά Χώρα Συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για την Κύπρο για το 2019 

 
Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019 (ST 10166/19), η 
Κύπρος θα πρέπει να λάβει μέτρα τα έτη 2019 και 2020 προκειμένου: 
 
1. Να εγκρίνει βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Να διορθώσει τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορούν να διευκολύνουν 
τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από άτομα και πολυεθνικές, ιδίως μέσω εξερχόμενων 
πληρωμών από πολυεθνικές. 

 
2. Να διευκολύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιλαμβανομένης της 

δημιουργίας μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης για την κρατική εταιρεία διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων, να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της πειθαρχίας στην αποπληρωμή 
οφειλών και την ενίσχυση της εποπτείας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Να ενισχύσει τις 
εποπτικές ικανότητες στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, περιλαμβανομένης της 
πλήρους ενοποίησης των εποπτικών αρχών για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 

 
3. Να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και να ενισχύσει τον εντοπισμό και την ενεργοποίηση 
των νέων. Να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, την αύξηση της εμπλοκής των 
εργοδοτών και τη συμμετοχή των μαθητευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, και την οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Να λάβει μέτρα 
για να διασφαλίσει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα καταστεί λειτουργικό το 2020, όπως είχε 
προγραμματιστεί, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. 

 
4. Να εστιάσει την επενδυτική οικονομική πολιτική στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του 

περιβάλλοντος, ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, της ενεργειακής απόδοσης 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ψηφιοποίηση, περιλαμβανομένων των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, και στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ανισότητες 
εντός της Κύπρου. Να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών 
απόκτησης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τους στρατηγικούς επενδυτές. Να 
βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και να συνεχίσει την υλοποίηση των 
έργων ιδιωτικοποίησης. 

 
5. Να εντείνει τις προσπάθειες για βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, 

περιλαμβανομένης της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και της επανεξέτασης των 
αστικών διαδικασιών, για μεγαλύτερη εξειδίκευση των δικαστηρίων και για τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού συστήματος «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης». Να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της 
νομικής επιβολής των απαιτήσεων και τη διασφάλιση αξιόπιστων και ταχύρρυθμων συστημάτων 
για την έκδοση και μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης 
περιουσίας. Να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να 
διασφαλίσει την ανεξαρτησία των υπηρεσιών δίωξης και να ενισχύσει την ικανότητα επιβολής 
του νόμου. 


