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Λόγος
του Pat Cox, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

στη σύνοδο εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την τροµοκρατία

Βρυξέλλες,
Πέµπτη 25 Μαρτίου 2004

Εµείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορηθήκαµε το φρικτό έγκληµα της Μαδρίτης στις 11
Μαρτίου ενώ συνεδριάζαµε στο Στρασβούργο. Αµέσως εξέφρασα τη βαθύτατη οδύνη µας, τα
συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη µας στις τόσο πολλές οικογένειες που υπέφεραν εξαιτίας αυτής
της αποτρόπαιης, αδικαιολόγητης και παράλογης επίθεσης ενάντια στο λαό της Ισπανίας, στη
δηµοκρατία και την Ευρώπη. Ήταν επίσης κήρυξη πολέµου εναντίον της δηµοκρατίας.

Αυτές οι αχαρακτήριστα απεχθείς πράξεις αποτέλεσαν ένα νέο βήµα στον διογκούµενο κίνδυνο της
τροµοκρατίας. Οι πολίτες µας αισθάνονται τώρα ότι είναι ευάλωτοι απέναντι σε µια απειλή που
µπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε κράτος µέλος µας ανά πάσα στιγµή.

Τον Ιανουάριο απευθύνθηκα στην πρώτη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τα θύµατα της τροµοκρατίας και
και είπα κάτι που θα επαναλάβω και σήµερα: είναι καθήκον µας απέναντι στον ισπανικό λαό,
καθήκον µας απέναντι στους Ευρωπαίους, να µην υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλές
καταφύγιο για τους τροµοκράτες και την τροµοκρατία.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ιρλανδική Προεδρία που έθιξε το ζήτηµα της τροµοκρατίας σε
συνεδριάσεις του Συµβουλίου την περασµένη και την τρέχουσα εβδοµάδα. Αλλάζοντας το
πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, υπογραµµίσατε ότι η τροµοκρατία βρίσκεται στο
επίκεντρο της προσοχής µας.

Σε λίγο πρόκειται να συζητήσετε τις συγκεκριµένες προτάσεις που έχουν εκπονήσει οι Υπουργοί
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών. Η έκκληση που σας απευθύνω είναι να πάρετε όλα τα απαραίτητα
µέτρα για να εξασφαλίσετε τη στενότερη δυνατή συνεργασία όλων των υπηρεσιών ασφαλείας µας
σε αυτό τον παγκόσµιο αγώνα ενάντια στην τροµοκρατία. Και θα σας ζητούσα να έχετε κατά νου
ότι το να συµφωνήσετε σε συµπεράσµατα θα είναι θετικό· αλλά το να εξασφαλίσετε ότι τα
συµπεράσµατα θα εφαρµοσθούν πράγµατι, είναι απολύτως απαραίτητο.

Έχουµε στη διάθεσή µας τους µηχανισµούς. Μπορούµε να καταλήξουµε σε συµφωνία ανάµεσα
στις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι κυβερνήσεις θα εφαρµόσουν πράγµατι
αυτές τις αποφάσεις, και ότι η απαραίτητη συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων και υπηρεσιών
ασφαλείας θα κινηθεί τόσο επειγόντως όσο επιβάλλει η κατάσταση. ∆εν κατορθώσαµε να
τηρήσουµε όλες τις δεσµεύσεις που είχαµε αναλάβει µετά τις 11 Σεπτεµβρίου. Η τήρηση αυτών
των δεσµεύσεων θα είναι η πιο ταιριαστή απάντηση στη σφαγή της 11ης Μαρτίου. Έτσι θα
στείλουµε δυνατά και καθαρά το µήνυµα ότι οι δηµοκρατίες της Ευρώπης και τα θεσµικά όργανα
της Ευρώπης είναι ενωµένα και αποφασισµένα να νικήσουν αυτή τη µέγιστη απειλή που βρίσκεται
απέναντί µας.
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Και καθώς εντείνουµε τον αγώνα µας ενάντια στους τροµοκράτες, δεν πρέπει να ξεχνάµε την
τραγωδία των θυµάτων τους. Ελπίζω και πιστεύω ότι οι συγγενείς τους βρήκαν κάποια παρηγοριά
σ' αυτή την πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης και συµπάθειας από την ευρωπαϊκή, ή µάλλον από
την παγκόσµια κοινότητα. Το Κοινοβούλιο µας ζήτησε να αναδείξουµε την 11η Μαρτίου ως ηµέρα
µνήµης της Ευρώπης για τα θύµατα της τροµοκρατίας.

Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να στείλει ένα πεντακάθαρο µήνυµα.
En favor de la democracia y de los derechos humanos.  No más bombas.  No más muertos.  Entre
todos acabaremos con los terroristas.
(Για τη ∆ηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όχι άλλες βόµβες! Όχι άλλοι θάνατοι! Όλοι
µαζί θα νικήσουµε τους τροµοκράτες).

_______________________
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Λόγος
του Pat Cox, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Βρυξέλλες,
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2004

Το θέµα που αναδεικνύεται για αυτό εδώ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι η ανάγκη να
αντιµετωπίσουµε το χάσµα ανάµεσα σε λόγια και έργα. Και η ανάγκη αυτή πουθενά δεν είναι
περισσότερο έκδηλη όσο στην Ατζέντα της Λισσαβώνας, όπου το χάσµα ανάµεσα σε λόγια και
έργα οδηγεί σε χάσµα αξιοπιστίας του όλου εγχειρήµατος.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβώνας την άνοιξη του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε
φιλόδοξους στόχους για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Στην καρδιά των στόχων
αυτών βρισκόταν η προοπτική για επιπλέον ετήσια ανάπτυξη, που θα οφείλεται στα µέτρα της
Ατζέντας και θα ανέρχεται σε 0,75%, κάθε χρόνο χωρίς εξαίρεση. Με τον τρόπο αυτό, έως το 2010,
θα φθάναµε τα ποσοστά ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Η χάραξη φιλόδοξων στόχων και προθεσµιών είναι κοµµάτι της ευρωπαϊκής µεθόδου. Ηλεκτρίζει
τη δηµόσια δράση και µπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία µας απέναντι στο κοινό. Το πρόγραµµα
της ενιαίας αγοράς του 1992 και το ενιαίο νόµισµα του 1999 είναι πρόσφατα παραδείγµατα που
µας θυµίζουν ότι όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε µεγάλα πράγµατα όταν το θέλουµε. Η Ατζέντα
της Λισσαβώνας, εξίσου φιλόδοξη µε τον τρόπο της όσο και οι παραπάνω στόχοι, απαιτεί σύντονη
δράση των κρατών µελών και βοήθεια από τις Βρυξέλλες, όχι προσκόµµατα. Πρόκειται για µια
ευρωπαϊκή εκστρατεία που διεξάγεται σε εθνικά πεδία µάχης. Οι δράσεις των κρατών µελών πρέπει
τώρα να φθάσουν στο ύψος των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών µας.

Ήδη έχουµε εµπειρία τεσσάρων ετών από το δεκαετές αυτό πρόγραµµα και όλες οι αναλύσεις
συγκλίνουν σε µια κοµβική διαπίστωση: δεν φθάνουµε τους στόχους µας.

Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου. Τα κράτη µέλη, το ένα µετά το άλλο, επιδίδονται σε
εθνικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις � χαλάρωση των ρυθµίσεων στην αγορά εργασίας,
µεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, προγράµµατα δηµιουργίας απασχόλησης �
αλλά το συνολικό άθροισµα όλων αυτών των προσπαθειών µέχρι στιγµής δεν έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.

∆ύο βασικοί δείκτες, η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση των θέσεων εργασίας, αναδεικνύουν
την έκταση του προβλήµατος. Οι πολίτες µας θέτουν δικαίως ερωτήµατα. Τη στιγµή που η εγχώρια
αγορά µας είναι σχεδόν µιάµιση φορά όσο η αµερικανική, και το µερίδιό µας στο παγκόσµιο
εµπόριο είναι µεγαλύτερο από των ΗΠΑ, πώς γίνεται να αποδίδουµε συνεχώς λιγότερο καλά από
ό,τι οι ΗΠΑ; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ έχουµε ενιαία αγορά που υποστηρίζεται από ενιαίο
νόµισµα, πρέπει να περιµένουµε την αµερικανική οικονοµική ανάκαµψη για να µας βγάλει από τη
στασιµότητα;
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Φυσικά, οι εκλογείς µας ανησυχούν για το ρυθµό των αλλαγών και για τη διάβρωση της
παραδοσιακής εργασιακής ασφάλειας και άλλων κοινωνικών κεκτηµένων. Τα κράτη µέλη και το
ίδιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εξηγήσουν ότι η
µακροπρόθεσµη ευηµερία της Ευρώπης απαιτεί να επικεντρωθούµε όχι στη διαφύλαξη αλλά στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση των δεξιοτήτων και της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων. Στο µέτωπο της µεταρρύθµισης, επιτακτική ανάγκη είναι
να επιταχύνουµε τη διαδικασία, όχι να χαλαρώσουµε το ρυθµό.

Εµείς, στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, συµβάλλουµε στη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. Στο
τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου σηµειώνονται σηµαντικά βήµατα προόδου, καθώς ο
αριθµός των νοµοθετικών κειµένων που πρόκειται να εξετασθούν στις δύο τελευταίες συνόδους
ολοµελείας µας φθάνει σε πρωτοφανή ύψη. Μόλις την επόµενη εβδοµάδα, το Κοινοβούλιο
πρόκειται να εγκρίνει δύο σηµαντικές νοµοθετικές προτάσεις για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίας.
Είµαστε πρόθυµοι να προχωρήσουµε µε την ταχεία διαδικασία, όχι µόνο στο κείµενο για τα
αξιόγραφα, αλλά και σχετικά µε τον τραπεζικό τοµέα και τις ασφάλειες. Παράλληλα, πιέσαµε για
την ταχεία ελευθέρωση των εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών, όπως είχαµε κάνει στο
παρελθόν σχετικά µε την ευκολότερη πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών σε φθηνότερη
ενέργεια.

Περνώντας σε περισσότερο οικεία ζητήµατα, θα έλεγα ότι τα θεσµικά όργανα δεν έχουν βρει τη
θέληση ούτε έχουν αποκτήσει την ορµή ώστε να δώσουν χειροπιαστά αποτελέσµατα. Θυµάται ότι
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης είχαµε αλληλοσυγχαρεί επειδή νοµίσαµε ότι είχαµε
καταλήξει σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Μαθαίνουµε τώρα ότι το Συµβούλιο, για µια ακόµη φορά, δεν κατόρθωσε να
ολοκληρώσει το θέµα, ενώ έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τις πρώτες συζητήσεις του, και
µάλιστα σε µια στιγµή που οι αµερικανικές εταιρίες ξεπερνούν τις κοινοτικές κατά 4 προς 1 στον
αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ· αλλά
ακόµη και στην ίδια την Ένωση, οι αµερικανικές εταιρίες προηγούνται (170 έναντι 161).

Εκεί που έχουµε θεσπίσει ευρωπαϊκά πλαίσια δράσης, η υλοποίηση και η επιβολή σε εθνικό
επίπεδο είναι απογοητευτικές. Περίπου το 40% των οδηγιών της ΕΕ εξακολουθούν να µην
µεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο µέσα στην προθεσµία που τίθεται. Τα τρία θεσµικά µας όργανα
πρέπει να καταβάλουν συλλογική προσπάθεια στον τοµέα αυτό: η Επιτροπή πρέπει να µεριµνά για
την επιβολή· οι κυβερνήσεις των κρατών µελών θα έπρεπε να προωθούν πιο τακτικά πρωτοβουλίες
στα εθνικά τους κοινοβούλια στα θέµατα της Ατζέντας της Λισσαβώνας, ενώ το Κοινοβούλιο θα
µπορούσε να αξιοποιήσει το διάλογό του µε τα εθνικά κοινοβούλια για να αναδεικνύει ζητήµατα
προτεραιότητας όπου η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο υστερεί ή όπου πρέπει να ενισχυθεί η επιβολή
των διατάξεων.
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Η ποιότητα της νοµοθεσίας µας είναι θεµελιώδες ζήτηµα. Πρέπει βέβαια να νοµοθετούµε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λιγότερο και καλύτερα. Τώρα πρέπει να εφαρµόσουµε τη συµφωνία που
συνάψαµε τον περασµένο ∆εκέµβριο σχετικά µε την καλύτερη νοµοθέτηση. Πρέπει να συµφωνηθεί
κοινό πρόγραµµα των τριών θεσµικών οργάνων για την απλούστευση της νοµοθεσίας, µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τους επόµενους έξι µήνες, για τον επόµενο χρόνο και για την
επόµενη πενταετή περίοδο και επίσης πρέπει να τηρήσουµε τη δέσµευσή µας και να αξιολογούµε
καλύτερα τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων µας από πλευράς θέσεων εργασίας,
ανταγωνιστικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας αντικειµενικές µελέτες
επεκτεταµένου αντικτύπου, και πάλι σύµφωνα µε κοινό πρόγραµµα που θα έχει συµφωνηθεί από τα
τρία θεσµικά όργανα και θα υπακούει σε κοινά κριτήρια.

Στο σχέδιο συµπερασµάτων, η Προεδρία δικαίως τονίζει τη σηµασία της έρευνας και ανάπτυξης,
όπου οι επιδόσεις µας όσον αφορά τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα είναι κακές. Υποστηρίζουµε
πλήρως την ιδέα της βελτίωσης των συνθηκών για την ιδιωτική έρευνα και ανάπτυξη και τη
στοχοθετηµένη δηµόσια στήριξη. Όσο για το δικό µας ευρωπαϊκό πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και
ανάπτυξης, ασφαλώς πρέπει να απλουστευθεί, ιδίως όσον αφορά τις µικρές και τις µεσαίες
επιχειρήσεις. Απαραίτητη όµως είναι και η επιπλέον χρηµατοδότηση, µε περισσότερα χρήµατα για
τη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα. Αυτή η υψηλή προτεραιότητα στη µελλοντική
χρηµατοδότηση πρέπει να αντανακλάται στις προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές τις οποίες θα
αρχίσουµε να συζητούµε το φθινόπωρο.

Η επιστηµονική µας κοινότητα, που όλο και περισσότερο δέχεται ελκυστικές προτάσεις εκτός
Ένωσης, πρέπει να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί γύρω από ορισµένα µεγάλα ευρωπαϊκά
έργα, τα οποία παρουσιάζουν δυναµικό οικονοµικής βιωσιµότητας και µπορούν να δώσουν µια
ευρωπαϊκή εστίαση στις προσπάθειές µας.

Οι εργασίες της οµάδας της οποίας ηγείται ο Wim Kok και άλλοι έχουν συνεισφέρει στο να
κατανοήσουµε τι είναι αναγκαίο και να µπορέσουµε να διδαχθούµε από την παρελθούσα πρακτική
των κρατών µελών, έτσι ώστε να ενθαρρύνουµε περισσότερους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,
να επιβραβεύουµε όσους εργάζονται και να προσφέρουµε ένα φιλικό περιβάλλον για τις νέες
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες.

Αλλά δεν αρκεί η οξύτερη ανάλυση των τεκταινοµένων στην ευρωπαϊκή οικονοµία· πρέπει να
συνοδεύεται από την επανόρθωση των αδυναµιών. Εδώ, το βάρος πέφτει σε σας, τους αρχηγούς
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, αλλά τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα µπορούν και πρέπει να
παίξουν το ρόλο τους.

Η Ιρλανδική Προεδρία κατόρθωσε να ενοποιήσει τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης: για πρώτη
φορά, πρόκειται να εκδώσετε ένα κείµενο σαφές και κατανοητό. Ελπίζουµε ότι τα λιγότερα
συµπεράσµατα θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερα αποτελέσµατα.
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Εξωτερικές σχέσεις

Κύπρος

Χαιρετίζω την παρουσία εδώ του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Καραµανλή, και τον
ευχαριστώ που αφιέρωσε το χρόνο να µε συναντήσει στην Αθήνα στις αρχές αυτής της εβδοµάδας.
Του εύχοµαι κάθε καλό, όπως και στον Πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. Παπαδόπουλο, και ελπίζω για
επιτυχή περάτωση, µέσα στις επόµενες µέρες, των συνοµιλιών για επίτευξη λύσης στο κυπριακό
ζήτηµα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και εσείς, παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία που
εξελίσσεται στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών Kofi Annan. ∆ιακαής ελπίδα µας είναι ότι οι ηγέτες και των δύο κοινοτήτων θα βρουν τη
σοφία και την πολιτική βούληση έτσι ώστε να µετατρέψουν σε δυνατότητα και σε πραγµατικότητα
την ένταξη µιας συµφιλιωµένης και συµφιλιωτικής Κύπρου.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές, αλλά αυτή εδώ µπορεί στ' αλήθεια να είναι "η τελευταία ευκαιρία".

Πιστεύω ότι, καθώς θα προχωρούµε στη φάση µιας πρότασης που θα συµφωνηθεί και θα τεθεί
ενώπιον των εκλογέων και των δύο κοινοτήτων στις 20 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να αναλάβει ενεργό ρόλο.

Πρέπει να δείξουµε καθαρά την ένταση της προσήλωσής µας στην επίτευξη λύσης, τόσο µε
επίκαιρες, εποικοδοµητικές πολιτικές δηλώσεις όλων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων υπέρ της
επίτευξης λύσης, όσο και σε σχέση µε το µέγεθος µιας ενδεχόµενης δηµοσιονοµικής συνεισφοράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια ∆ιάσκεψη Χορηγών στις 15 Απριλίου. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση
µπορέσει να υποσχεθεί µια αξιόλογη συνεισφορά που θα συµβάλει αισθητά στο να δοθούν
διαβεβαιώσεις στους πολίτες για πρακτικά ζητήµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους, όπως οι
µετεγκαταστάσεις, η ανοικοδόµηση και τα παρόµοια, αν µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε την
ενεργητική υποστήριξη της ΕΤΕπ, τότε θα έχουµε θετικό αντίκτυπο στο αποτέλεσµα που όλοι εµείς
που βρισκόµαστε γύρω από αυτό το τραπέζι σήµερα ελπίζουµε και επιθυµούµε.

Κοσσυφοπέδιο

Το ξέσπασµα της βίας στο Κοσσυφοπέδιο τις τελευταίες µέρες ήταν µια σκληρή υπενθύµιση των
συσσωρευµένων εντάσεων, της ρευστότητας και των κινδύνων για τη σταθερότητα που ακόµη
χαρακτηρίζουν τα ∆υτικά Βαλκάνια. Τα γεγονότα της 17ης Μαρτίου αποτελούν σοβαρή αρνητική
εξέλιξη, όχι µόνο επειδή προκάλεσαν έναν ακόµη πιο έντονο εκ των πραγµάτων διαχωρισµό των
εθνοτικών οµάδων, αλλά και επειδή έσπειραν νέες αµφιβολίες σχετικά µε το µέλλον του
Κοσσυφοπεδίου ως ειρηνικής και πολυεθνοτικής οντότητας.

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουµε καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας προσέγγιση που
συνίσταται στο να επιµένουµε να υπάρξουν πρώτα πρότυπα και µετά να αποφασισθεί το καθεστώς.
Τα πρότυπα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν την δυνατότητα πολιτικής δράσης. Στα πρότυπα αυτά
δεν υπάρχει ανοχή στη βία, ούτε στην πραγµάτωση πολιτικών στόχων µε βίαια µέσα.
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Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να αναβάλλουµε άλλο τον σοβαρό προβληµατισµό
σχετικά µε την πιο µακροπρόθεσµη διευθέτηση του ζητήµατος του Κοσσυφοπεδίου. Τα περιθώρια
της πολιτικής µας αρχίζουν να εξαντλούνται. Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο έχει το δυναµικό να
βυθίσει στο χάος ολόκληρη την περιοχή και να αναστήσει φαντάσµατα του πρόσφατου
παρελθόντος. Χωρίς περιττές καθυστερήσεις πρέπει να ετοιµάσουµε το έδαφος για µελλοντική
δράση, που να οδηγεί σε δίκαιη, βιώσιµη και έντιµη λύση που να µπορεί να γίνει αποδεκτή από τις
δύο κοινότητες και να προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις και στις δύο.

Όσοι διακηρύσσουν την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει επίσης να είναι
έτοιµοι να συνοµιλήσουν µε τους γείτονές τους. ∆εν µπορεί να υπάρξει πρόοδος προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διάλογο ή χωρίς ειρηνική και εποικοδοµητική δέσµευση.

Μέση Ανατολή

Η εξωδικαστική θανάτωση του Σεΐχη Ahmed Yassin στις 21 Μαρτίου, την οποία καταδίκασε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν διευκόλυνε ούτε την υπόθεση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή ούτε
την εξίσου ζωτική υπόθεση της καταπολέµησης της διεθνούς τροµοκρατίας.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουµε το δικαίωµα του κράτους του Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του
και τους πολίτες του από τροµοκρατικές επιθέσεις και καταδικάζουµε ανεπιφύλακτα τις
τροµοκρατικές φρικαλεότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Χαµάς. Τώρα και οι δύο πλευρές της
σύγκρουσης πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να τερµατίσουν το φαύλο κύκλο της βίας,
διαλέγοντας επιτέλους το δύσκολο αλλά απαραίτητο δρόµο του διαλόγου.

Την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή συνεχίζει να οξύνεται, η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να
δώσει την εντύπωση ότι νίπτει τας χείρας της για την κρίση. Αν επιτραπεί στην ισραηλινή
κυβέρνηση να προχωρήσει ανεµπόδιστα τόσο στο µονοµερές, χωρίς διαπραγµατεύσεις πρόγραµµα
για απαγκίστρωση της από τη Γάζα, όσο και στην ανέγερση του τείχους ασφαλείας, υπάρχει
κίνδυνος να δηµιουργηθούν στην περιοχή νέες πραγµατικότητες που θα παρεµποδίζουν µια
βιώσιµη µακροπρόθεσµη λύση αντί να την προωθούν.

Πιστεύω ότι απαιτείται µια πολύ βαθύτερη εποικοδοµητική δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έτσι ώστε να εµφυσήσουµε νέα αίσθηση επείγοντος στο έργο µας από κοινού µε τα Ηνωµένα Έθνη
και τις Ηνωµένες Πολιτείες, να αναζωογονήσουµε τις προσπάθειες για διευθέτηση και να
αξιοποιήσουµε την πρόοδο που είχε σηµειώσει το χάρτης πορείας της Τετράδας.

Πρέπει να δώσουµε µια προοπτική στην περιοχή και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τη νέα,
περιφερειακή προσέγγιση της Προεδρίας, µε την οποία αυξάνεται το επίπεδο της δέσµευσης της ΕΕ
µέσω της ανάπτυξης µιας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ µε τη Μεσόγειο και τη Μέση
Ανατολή.
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Την περασµένη ∆ευτέρα, ο Πρόεδρος Μουµπάρακ ακύρωσε την επίσκεψη αντιπροσωπείας στην
Κνεσέτ για τον εορτασµό της 25ης επετείου της Συνθήκης Ειρήνης Ισραήλ-Αιγύπτου. Την ίδια
µέρα, κατά την έναρξη των εργασιών της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης,
εκλέξαµε οµόφωνα, και µε την ψήφο του εκπροσώπου της Κνεσέτ, τον Πρόεδρο του αιγυπτιακού
κοινοβουλίου ως πρώτο Πρόεδρο της Συνέλευσης. Κατανοώ ότι η Προεδρία και η Επιτροπή είχαν
ανειληµµένες υποχρεώσεις για την προετοιµασία της σηµερινής συνεδρίασης. Ένα µόνο έχω να πω:
µην υποτιµάτε τη δύναµη του δηµοκρατικού κοινοβουλευτισµού. Η Ευρωµεσογειακή
Κοινοβουλευτική Συνέλευση µπορεί να αποτελέσει βάση για την προώθηση των κοινών
στρατηγικών στόχων µας για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

*
*     *

Πρόκειται για την τελευταία προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν
από τις ευρωπαϊκές εκλογές στις 10-13 Ιουνίου, οπότε φαντάζοµαι ότι θα περιµένετε να σας πω
λίγα λόγια για τη σηµασία τους.

Θα ήθελα κατ' αρχάς να αναφερθώ στην κλίµακα αυτών των εκλογών: 348.824.000 άνθρωποι στα
25 κράτη µέλη θα κληθούν να ψηφίσουν στις 10 έως 13 Ιουνίου. Θα είναι οι πρώτες ηπειρωτικής
κλίµακας εκλογές στην ιστορία της Ευρώπης.

Επιπλέον, οι εκλογές αυτές διεξάγονται σε µια χρονιά επανακαθορισµού και ανανέωσης της
Ένωσής µας και µέσα σε µοναδικές συνθήκες: είναι οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές µετά τη
διεύρυνση, υπάρχει η δελεαστική προοπτική της συµφωνίας για την πολυαναµενόµενη
Συνταγµατική Συνθήκη της Ευρώπης, ενώ σε λίγους µήνες θα ορισθεί νέα Επιτροπή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διεύρυνσης αποδεικνύει την αµείωτη ζωτικότητα της Ένωσής µας και
την αλάνθαστη ικανότητά µας να παίρνουµε τελικά τις σωστές αποφάσεις στα ζητήµατα
θεµελιακής σηµασίας.

Εκεί που µέχρι στιγµής έχουµε φανεί λιγότερο αποτελεσµατικοί είναι στην ικανότητά µας να
µεταδώσουµε στο κοινό το συλλογικό µας µήνυµα. να µεταφέρουµε στους ευρωπαίους συµπολίτες
µας τα επιτεύγµατα της Ένωσης και τη σηµασία της για τη ζωή τους.

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έχουν πολλά να κερδίσουν από µια ριπή φρέσκου αέρα και έχουν
ανάγκη το οξυγόνο της πραγµατικής δηµοκρατίας. Ποια ευκαιρία θα ήταν καλύτερη από αυτές τις
ευρωπαϊκές εκλογές, αυτήν εδώ την εξαιρετική χρονιά, ώστε να εξασφαλισθεί µια πραγµατικά
ευρωπαϊκή διάσταση στην προεκλογική εκστρατεία των επόµενων µηνών;

Φυσικά, η εγχώρια πολιτική και τα ζητήµατα προσωπικότητας θα διαδραµατίζουν πάντοτε το ρόλο
τους στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αν όµως θέλουµε οι πολίτες να µπορέσουν κάποτε να συνδεθούν
σωστά µε τις δραστηριότητες της ΕΕ, χρειαζόµαστε µια ευρεία, ανοικτή και δηµόσια συζήτηση για
ευρωπαϊκά ζητήµατα.
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Η ηµερήσια διάταξη της παρούσας Συνόδου Κορυφής αναδεικνύει ακριβώς το είδος των
ζητηµάτων που θα πρέπει να συζητηθούν στην προεκλογική εκστρατεία. Θα συζητήσετε � για να
απλουστεύσω λίγο τα πράγµατα � τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη,
την προστασία των πολιτών µας από τη µάστιγα της διεθνούς τροµοκρατίας, την απόφαση, µέσω
της νέας Συνθήκης, για τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων στην ΕΕ για λογαριασµό των πολιτών,
καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσµο.

Όσο σοφές και περιεκτικές αν είναι οι αποφάσεις που θα πάρετε σήµερα εδώ, η συζήτηση δεν
πρέπει να τερµατισθεί στις Βρυξέλλες. Απευθύνω έκκληση σε όλους σας, τις προσεχείς εβδοµάδες
και µήνες να προπαγανδίσετε ενεργητικά όλα αυτά τα ζητήµατα και για την κοινή µας υπόθεση �
για µακροπρόθεσµη ειρήνη, ευηµερία και σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρό µας.

Τα πέντε προηγούµενα χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του και εκπλήρωσε σε
µεγάλο βαθµό το θεσµικό καθήκον του, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσµατική και υπεύθυνη
άσκηση των νοµοθετικών εξουσιών του και την ενθουσιώδη και αµέριστη υποστήριξη στη
διαδικασία της διεύρυνσης.

Θα ήθελα λοιπόν τώρα να τονίσω, καθώς προχωρούµε προς αυτές τις µοναδικές ευρωπαϊκές
εκλογές, ότι έχει έλθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης να τιµήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος
της συµφωνίας µε τους εκλογείς της Ευρώπης. Σε αυτό το βαρυσήµαντο ορόσηµο της ιστορίας της
Ευρώπης, µε σεβασµό ζητώ από όλους σας να βγείτε στον κόσµο και να κινητοποιηθείτε για το
δηµοκρατικό µέλλον της Ευρώπης.

_____________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βρυξέλλες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

25 και 26 Μαρτίου 2004
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1. Στις 25/26 Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις Βρυξέλλες για την ετήσια
σύνοδό του σχετικά µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας και την οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική κατάσταση στην Ένωση. Επίσης σηµείωσε έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε
τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, ενέκρινε δήλωση για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και
ασχολήθηκε µε διάφορα σηµεία που προέκυψαν από τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή.

2. Πριν από τη σύνοδο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox, εξέθεσε
ορισµένα θέµατα, ακολούθησε δε ανταλλαγή απόψεων ως προς τα κύρια σηµεία της
ηµερήσιας διάταξης.

Ι. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε
τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά τις προοπτικές προόδου.
Επιβεβαίωσε τη βούλησή του για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τη Συνταγµατική
Συνθήκη, η οποία θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκρίνεται καλύτερα στα αιτήµατα των
πολιτών της και να διαδραµατίζει ουσιαστικότερο ρόλο ανά τον κόσµο. Συµφώνησε ως προς
τη σηµασία της διατήρησης της δυναµικής που έχει προκύψει από τη Συνέλευση και από τις
έως τώρα εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.

4. Βάσει συστάσεως της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Προεδρία να
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της και να µεριµνήσει ώστε να αρχίσουν και πάλι το
συντοµότερο δυνατό οι επίσηµες διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης. Αποφάσισε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τη Συνταγµατική
Συνθήκη έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου.

ΙΙ. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη συµπαράσταση και την αλληλεγγύη του στα θύµατα
των τροµοκρατικών επιθέσεων στη Μαδρίτη, στις οικογένειές τους και τον ισπανικό λαό.
Ενέκρινε τη δήλωση για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ : ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

6. Η εκπλήρωση των προσδοκιών του ευρωπαϊκού πληθυσµού για καλύτερο βιοτικό επίπεδο και
καλύτερη ποιότητα ζωής απαιτεί οικονοµική µεγέθυνση και δηµιουργία θέσεων εργασίας, σε
συνδυασµό µε υψηλό βαθµό κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 29.03.2004 - EL - PE 344.006

18

7. Η Ένωση έθεσε φιλόδοξους στόχους το Μάρτιο του 2000. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η
εικόνα παρουσιάζει ανοµοιογένεια. Έχει σηµειωθεί αξιόλογη πρόοδος, το δε Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η διαδικασία και οι στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν. Παρ�
όλ� αυτά, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2010, οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να
ακολουθήσουν γοργότερο ρυθµό, πράγµα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει
δεσµευθεί να επιδείξει πολιτική βούληση.

8. Το µήνυµα που θα δώσει το παρόν Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνίσταται σε αποφασιστικότητα
και αυτοπεποίθηση. Μολονότι οι µελλοντικές προκλήσεις είναι τεράστιες, η Ευρώπη έχει τη
βούληση και την ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο το οικονοµικό της δυναµικό. Η
διεύρυνση θα τονώσει την ευρωπαϊκή οικονοµία, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για όλους και
προωθώντας τη σύγκλιση των προσχωρούντων κρατών. Η διαδικασία της Λισσαβώνας θα
αντλήσει όφελος από την πείρα και τη συµβολή των νέων κρατών µελών.

Επίτευξη των στόχων

9. Η Ατζέντα της Λισσαβώνας στηρίζεται σε µια συγκροτηµένη προσέγγιση : µεταξύ των
δράσεων της Ένωσης και εκείνων των κρατών µελών καθώς και µεταξύ των διαφόρων
τοµέων πολιτικής � οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού. Τα επιµέρους µέτρα θα
πρέπει να αλληλοενισχύονται, οι δε µεταρρυθµίσεις να συνεχισθούν σε όλους ανεξαιρέτως
τους τοµείς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικρότησε τα βασικά µηνύµατα όλων των αρµόδιων
συνθέσεων του Συµβουλίου και έλαβε πλήρως υπόψη του κατά τις συζητήσεις τη
συγκεφαλαιωτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς τις επί µέρους δράσεις που αναλαµβάνονται για να προχωρήσει η υλοποίηση
σε όλους τους τοµείς.

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι το επίµαχο ζήτηµα είναι πλέον πώς θα υλοποιηθούν
καλύτερα οι δεσµεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί. Η αξιοπιστία της διαδικασίας απαιτεί να
αυξηθεί η ταχύτητα των µεταρρυθµίσεων σε επίπεδο κρατών µελών. Χρειάζεται ενισχυµένη
παρακολούθηση των εθνικών επιδόσεων καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών για ό,τι αφορά
τις βέλτιστες πρακτικές. Η µετατροπή των συµφωνιών σε συγκεκριµένα µέτρα και η
διαµόρφωση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να επισπευσθούν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπογραµµίζει την ανάγκη να αντιµετωπισθεί η απαράδεκτα µεγάλη υστέρηση που εµφανίζει
η µεταφορά των συµφωνηµένων µέτρων στην εθνική νοµοθεσία και να ολοκληρωθεί το
νοµοθετικό πρόγραµµα που απορρέει από την Ατζέντα της Λισσαβώνας.

11. Τα σπουδαιότερα ζητήµατα πολιτικής, από την επίλυση των οποίων θα προκύψουν
µεγαλύτερη οικονοµική µεγέθυνση και περισσότερες θέσεις απασχόλησης, πρέπει να έχουν
το προβάδισµα. Ως εκ τούτου, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εγκύψει εφέτος σε δύο
ζητήµατα : την αειφόρο ανάπτυξη και τις περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(i) Υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές

12. Η κυριότερη οικονοµική πρόκληση που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονοµικής µεγέθυνσης. Η οικονοµική ανάκαµψη που άρχισε
το δεύτερο εξάµηνο του 2003 έχει αρχίσει να επιταχύνεται. Η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει
την κεκτηµένη αυτή ταχύτητα στις εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές. Πρέπει να
εκµεταλλευθεί την ευκαιρία για επιτάχυνση της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων στο εσωτερικό
της. Το µεγαλύτερο άνοιγµα προς τα έξω παγκοσµίως και η βελτιωµένη δυναµική της
οικονοµικής σχέσης µεταξύ εµπορικών εταίρων θα ενισχύσουν τις προοπτικές οικονοµικής
µεγέθυνσης.

13. Η επίτευξη ή διατήρηση υγιών δηµοσιονοµικών θέσεων σύµφωνα µε το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς και η σταθερότητα των τιµών είναι οι δύο κύριες βάσεις
που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Τα κράτη µέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των
δεσµεύσεών τους για δηµοσιονοµική εξυγίανση.

14. Έχει σηµασία να εξασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη αειφορία των δηµόσιων οικονοµικών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει ένθερµα τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τις
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού µέσω της µείωσης του δηµόσιου
χρέους και της ενίσχυσης των µεταρρυθµίσεων στους τοµείς της απασχόλησης, της υγείας και
των συντάξεων.

15. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες και ευεργετικές � απαραίτητες στο
πλαίσιο της συνεχώς µεγαλύτερης παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και ευεργετικές διότι
συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης,
µέσω του θετικού αντικτύπου τους στην εµπιστοσύνη και της προώθησης µιας καλύτερης
κατανοµής των πόρων.

16. Η Ευρωπαϊκή ∆ράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση θεσπίζει έναν «οδικό χάρτη» για
περισσότερες επενδύσεις σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο προς συµπλήρωση της
διαρθρωτικής µεταρρύθµισης· οι βασικές αρχές για την υλοποίησή της εκτίθενται στα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2003.
Το «Πρόγραµµα Ταχείας Εκκίνησης» είναι ένα ανοικτό και δυναµικό πρόγραµµα που
περιλαµβάνει έργα τα οποία πληρούν καθορισµένα κριτήρια σε ένα φάσµα τοµέων :
µεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, έρευνα, καινοτοµία και ανάπτυξη. Απαιτείται σοβαρή
δέσµευση από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη καθώς και από τους αναδόχους
των διαφόρων έργων, µε στόχο τη σταθερή και έγκαιρη ανάληψη των έργων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη συνεχούς στήριξης και παρακολούθησης της ∆ράσης
για την Οικονοµική Μεγέθυνση και του «Προγράµµατος Ταχείας Εκκίνησης», θα προβεί δε
σε επισκόπηση της προόδου κατά την εαρινή του σύνοδο του 2005. Κατά την επισκόπηση
αυτή θα εξεταστεί και η προοπτική να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε σχέδια Ε&Α
επικεντρωµένα σε καίριες τεχνολογίες οικονοµικής µεγέθυνσης.
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(ii) Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτοµία και η προώθηση
του επιχειρηµατικού πνεύµατος αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την οικονοµική
µεγέθυνση, απαραίτητες για την οικονοµία ως σύνολο και ιδιαίτερα σηµαντικές για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς άλλοι παγκόσµιοι πρωταγωνιστές προχωρούν αλµατωδώς,
η Ένωση πρέπει να ενεργήσει πιο αποφασιστικά για να διατηρήσει την ικανότητα να στηρίζει
το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο κατά τα επόµενα χρόνια. Η αποβιοµηχανοποίηση συνεχίζει
να αποτελεί κίνδυνο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο περιµένει να λάβει από την Επιτροπή
ουσιαστική έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγκεντρώνει την προσοχή του σε τέσσερις συγκεκριµένες
προτεραιότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας : ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς, καλύτερο ρυθµιστικό πλαίσιο, περισσότερη Ε&Α και αποτελεσµατικές
θεσµικές ρυθµίσεις.

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

19. Το δυναµικό της εσωτερικής αγοράς δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη πλήρως. Πρέπει να
συνεχισθούν οι προσπάθειες ώστε να εξοµαλυνθεί ακόµη περισσότερο η λειτουργία των
αγορών προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργασίας. Η Ένωση πρέπει να αντιµετωπίσει
εγκαίρως τις νέες προκλήσεις : στο ζωτικό χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λ.χ., η ΕΕ
πρέπει να διατηρηθεί στην πρωτοπορία εφαρµόζοντας νέες στρατηγικές για τις κινητές και
ευρυζωνικές επικοινωνίες. Στον τοµέα των υπηρεσιών, όπου εξακολουθεί να υφίσταται
µεγάλος κατακερµατισµός, για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, να αυξηθούν η παραγωγή και
η απασχόληση και να ωφεληθούν οι καταναλωτές, χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισµός. Η
επεξεργασία του σχεδίου οδηγίας για τις υπηρεσίες πρέπει να αποτελέσει θέµα υψηλής
προτεραιότητας στο πλαίσιο του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος.

20. Μια πραγµατικά ενιαία αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα προµηθεύσει περισσότερα
και φθηνότερα κεφάλαια καθώς και τα τόσο αναγκαία επιχειρηµατικά κεφάλαια. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί οριστικοποίηση των στοιχείων του Προγράµµατος ∆ράσης για
τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες που εναποµένουν - των προτεινόµενων οδηγιών για τις
επενδύσεις και για τη διαφάνεια - πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής
περιόδου. Υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

21. Η πρόσφατη συµφωνία σχετικά µε την ενίσχυση της εφαρµογής των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας γίνεται δεκτή µε ικανοποίηση. Ωστόσο, η συµφωνία σχετικά µε το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει καθυστερήσει σηµαντικά και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών εν
προκειµένω.

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την
αντιµετώπιση των επιβλαβών φορολογικών µέτρων και την άρση των εµποδίων της
εσωτερικής αγοράς τα οποία δηµιουργούνται µέσω του φορολογικού συστήµατος.
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Καλύτερο ρυθµιστικό πλαίσιο

23. Με καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα
αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει
την πρόσφατη πρωτοβουλία τεσσάρων προεδριών για καλύτερο ρυθµιστικό πλαίσιο και καλεί
το Συµβούλιο να εφαρµόσει πρόγραµµα δράσεων για την προώθηση του θέµατος κατά τη
διάρκεια του επόµενου έτους. Σηµειώνει µε ικανοποίηση τη δέσµευση της Επιτροπής να
επεξεργασθεί περαιτέρω την ολοκληρωµένη διαδικασία εκτίµησης του αντικτύπου,
συνεργαζόµενη µε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της
∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση
της διάστασης της ανταγωνιστικότητας, και να αναπτύξει σε συνεργασία µε το Συµβούλιο
µέθοδο καταµέτρησης του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις του Συµβουλίου όσον αφορά
τους τοµείς προτεραιότητας και τα χρονοδιαγράµµατα της απλούστευσης. Καλεί επίσης τα
κράτη µέλη να δεσµευθούν ότι θα αναλάβουν το συντοµότερο δυνατόν εθνικές πρωτοβουλίες
ρυθµιστικών µεταρρυθµίσεων. Το θέµα του καλύτερου ρυθµιστικού πλαισίου θα εξετασθεί εκ
νέου κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Νοεµβρίου 2004.

Επίτευξη του στόχου για την Ε&Α

24. Πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου
γνώσεων. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει η ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην
Ε&Α. Σε σύγκριση µε τις επιδόσεις που παρατηρούνται αλλού, η σχετική ανεπάρκεια των
επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στην Ε&Α εντός της Ένωσης είναι εντυπωσιακή. Μέρος της
απάντησης είναι να εξασφαλισθεί ότι οι δηµόσιες επενδύσεις σ� αυτόν τον τοµέα
διασφαλίζουν µεγαλύτερη µόχλευση για τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις γενικές συνθήκες για τις επενδύσεις Ε&Α και να
µελετήσουν στοχοθετηµένα µέτρα στήριξης και κίνητρα για να ενθαρρύνουν την αύξηση των
επενδύσεων των επιχειρήσεων.

25. Ο γενικότερος σκοπός της Ευρώπης πρέπει να είναι η κατοχύρωση µιας ισχυρής
επιστηµονικής και ερευνητικής ικανότητας και η επιτάχυνση των επενδύσεων του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα στην Ε&Α. Χρειάζεται ένα ευρύ φάσµα αλληλοενισχυόµενων
δράσεων. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ
δηµόσιων ερευνητικών φορέων και της βιοµηχανίας. Η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
συµβάλλει ουσιαστικά στη γενική ανταγωνιστικότητα. Οι ανθρώπινοι πόροι έχουν
αποφασιστική σηµασία για την Ε&Α, και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
εκπαίδευση, τη συγκράτηση και την κινητικότητα των ερευνητών. Ο ανταγωνισµός στον
τοµέα της έρευνας θα πρέπει να ενισχυθεί προκειµένου να προαχθεί η επιστηµονική αριστεία.
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26. Το σηµαντικότερο ευρωπαϊκό µέσο στον τοµέα της έρευνας είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα-
Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Αυτό το πρόγραµµα πρέπει να απλουστευθεί για
να γίνει πιο εύχρηστο, ειδικότερα για τις µικροµεσαίες και τις νέες επιχειρήσεις. Ως
προτεραιότητα πρέπει να τεθεί η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και
έρευνας, η προώθηση των µελλοντικών τεχνολογιών, και η υποστήριξη της βασικής και της
εφαρµοσµένης έρευνας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί σκόπιµο να ενισχυθεί η στήριξη
της βασικής έρευνας άριστης ποιότητας, θα εξετασθεί δε η δυνατότητα ειδικής
χρηµατοδότησης. Αναµένει µε ενδιαφέρον πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
µπορεί να περιλαµβάνει τη δυνατότητα δηµιουργίας Συµβουλίου Έρευνας.

27. Επαναβεβαιώνοντας την οµόφωνη υποστήριξη της «ευρωπαϊκής προσφοράς», το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει δραστήρια τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το
σχέδιο ITER, ενόψει της ταχείας έναρξής του στην ευρωπαϊκή υποψήφια τοποθεσία.

Θεσµικές ρυθµίσεις

28. Το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας καθιερώθηκε ως µέρος της δέσµης µεταρρυθµίσεων που
συµφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης. Θα πρέπει τώρα να καταβάλει
σηµαντικές προσπάθειες ώστε να προαγάγει την ανταγωνιστικότητα και να δώσει µια σαφή
και ολοκληρωµένη απάντηση στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ένωση στον τοµέα αυτόν.
Όταν συγκροτηθεί η επόµενη Επιτροπή, ο νέος Πρόεδρος θα πρέπει να εξετάσει µε ποιον
τρόπο θα µπορέσει να προωθηθεί αποτελεσµατικά το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα.

(iii) H κοινωνική συνοχή πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο

29. Το υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής αποτελεί κεντρικό στοιχείο της Ατζέντας της
Λισσαβώνας. Πρέπει να ενισχυθούν οι στρατηγικές που έχουν αποφασιστική επίδραση στον
κοινωνικό αποκλεισµό και στην εξάλειψη της φτώχειας· η προστασία των ασθενέστερων
µελών της κοινωνίας αποτελεί βασική πτυχή της ευρύτερης προσέγγισης. Ο εκσυγχρονισµός
των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, ιδίως δε των συστηµάτων συντάξεων και υγείας,
και η ολοκλήρωση της ατζέντας για την κοινωνική ενσωµάτωση µε την υλοποίηση των
εθνικών προγραµµάτων δράσης διαδραµατίζουν επίσης βασικό ρόλο. Οι πολιτικές για την
ισότητα των φύλων συνιστούν εργαλεία κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης.

(iv) Περιβαλλοντικώς βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση

30. Η οικονοµική µεγέθυνση, για να είναι αειφόρος, θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικώς υγιής.
Η οικονοµική µεγέθυνση πρέπει να αποσυνδεθεί από τις περιβαλλοντικώς αρνητικές
επιπτώσεις, µέσω µεγαλύτερης ολοκλήρωσης των διαφόρων πολιτικών και βιωσιµότερων
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής.

31. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αυξηµένη χρήση ανανεώσιµων ενεργειακών
πηγών έχει καίρια σηµασία για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα· ο ενδεικτικός
στόχος για ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, όπως υποστηρίζεται το
Συµβούλιο, θα συµβάλει ιδιαίτερα στην επικέντρωση των προσπαθειών.
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32. Θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω αποδοτικοί τρόποι εφαρµογής των αποφάσεων της ΕΕ
στο πεδίο των κλιµατικών µεταβολών καθώς και το πιθανό κόστος της αδράνειας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βεβαιώνει και πάλι ότι η Ένωση έχει δεσµευθεί για την επίτευξη των
στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Υπογραµµίζοντας τη σηµασία που αποδίδει η Ένωση
στη διαδικασία επικύρωσης του Πρωτοκόλλου και την ταχεία έναρξη εφαρµογής του, καλεί
τις χώρες που δεν έχουν ακόµη επικυρώσει το Πρωτόκολλο, συµπεριλαµβανοµένης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας, να προβούν στην επικύρωσή του το ταχύτερο δυνατόν. Ως συµβολή
στις συνολικές προσπάθειες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην εξέταση
µεσοπρόθεσµων και πλέον µακροπρόθεσµων στρατηγικών µείωσης των εκποµπών, καθώς
και στόχων, κατά το εαρινό Συµβούλιο του 2005. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας των
σχετικών συζητήσεων, καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ανάλυση κόστους/οφέλους που να
λαµβάνει υπόψη τόσο το περιβάλλον όσο και την ανταγωνιστικότητα.

33. Οι καθαρές τεχνολογίες έχουν ζωτική σηµασία για την πλήρη αξιοποίηση των διαφόρων
συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων και περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί το
πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και ζητεί τη γοργή υλοποίησή του.
Καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αναζητήσουν τρόπους κινητοποίησης του φάσµατος
χρηµατοδοτικών µέσων για την προβολή των τεχνολογιών αυτών. Θα εξετάσει κατά το
εαρινό Συµβούλιο του ερχόµενου έτους έκθεση της Επιτροπής µε θέµα τη γενική πρόοδο του
προγράµµατος δράσης και άλλες ευκαιρίες να προωθήσει η Ένωση επωφελείς για όλους
ευκαιρίες, όπου η βελτίωση του περιβάλλοντος µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των
οικονοµικών και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

34. Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας είναι το πιο επείγον ζήτηµα
που πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά το επόµενο έτος. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης
είναι κρίσιµα για την επίτευξη της οικονοµικής µεγέθυνσης και, λόγω της στενής σχέσης
µεταξύ ανεργίας και φτώχειας, για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης. Επιβάλλεται η
µείωση του απαράδεκτα υψηλού συνολικού ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται αυτή τη
στιγµή στην ΕΕ.

35. Τα κράτη µέλη πρέπει να ανανεώσουν τη δέσµευσή τους για την υλοποίηση των στόχων της
Λισσαβώνας όσον αφορά την απασχόληση· εν προκειµένω, η δράση παρακολούθησης έχει
ζωτική σηµασία για την εφαρµογή των συστάσεων της Ειδικής Οµάδας για την Απασχόληση,
της οποίας προεδρεύει ο κ. Wim Kok. Η ενσωµάτωση των µηνυµάτων της Ειδικής Οµάδας
στην Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση συνιστά επαινετή ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη να αναλάβουν τα κράτη µέλη αποφασιστική δράση
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που συνιστά η Ειδική Οµάδα, εντός του πλαισίου των
Γενικών Προσανατολισµών των Οικονοµικών Πολιτικών και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Απασχόληση.

36. Στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής για την απασχόληση, τα κράτη µέλη πρέπει να
στρέψουν επειγόντως την προσοχή τους σε τέσσερις ιδιαίτερες διαρθρωτικές προκλήσεις :
προσαρµοστικότητα, προσέλκυση περισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας, βελτίωση της
ποιότητας της απασχόλησης και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
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37. Η προσαρµοστικότητα απαιτεί µείωση, όπου απαιτείται, του µη µισθολογικού κόστους της
εργασίας, καλύτερη αντιστοιχία µισθού προς παραγωγικότητα και προώθηση των ευέλικτων
µορφών εργασίας, µε ταυτόχρονη επιδίωξη ασφάλειας για τους εργαζοµένους.

38. Η προσέλκυση και η συγκράτηση περισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας σηµαίνει ότι
πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου η αλληλεπίδραση µεταξύ φόρων και παροχών να είναι
τέτοια ώστε η εργασία να αποφέρει σαφές οικονοµικό όφελος. Σηµαίνει επίσης ότι πρέπει να
αναπτυχθούν συγκεκριµένες στρατηγικές για να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών και των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση του
θέµατος της ισότητας των φύλων θα συµβάλει στην επίτευξη του συνόλου των στόχων της
Λισσαβώνας· η ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
απαιτεί τη σταδιακή άµβλυνση των µισθολογικών ανισοτήτων µεταξύ των φύλων και τη
δηµιουργία περισσότερων χώρων εργασίας φιλικών προς την οικογένεια. Η παραµονή των
πιο ηλικιωµένων εργαζόµενων στην εργασία απαιτεί τα σωστά νοµικά και οικονοµικά
κίνητρα.

39. Οι περισσότερες και αποδοτικότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι κρίσιµες για
την οικονοµική µεγέθυνση και την παραγωγικότητα, καθώς και για την προαγωγή της
κοινωνικής ενσωµάτωσης και ένταξης. Προκειµένου να γίνει η ΕΕ η κυριότερη, βασισµένη
στη γνώση, οικονοµία στον κόσµο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα διαδραµατίσουν ζωτικό
ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων
στους κύριους τοµείς της κοινωνίας της γνώσης. Αναγνωρίζει επίσης ότι η διά βίου
εκπαίδευση έχει θετικά αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα και την προσφορά εργατικού
δυναµικού· τάσσεται υπέρ της έγκρισης ολοκληρωµένου προγράµµατος της ΕΕ κατά τη
διάρκεια του 2005 και της εφαρµογής εθνικών στρατηγικών σε όλα τα κράτη µέλη έως το
2006.

40. Το ζητούµενο είναι να υπάρξει συνέχεια: πρέπει να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδος µε στόχο
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας κατά το επόµενο έτος. Κατά την εαρινή σύνοδο
του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που θα σηµειωθεί στη διάρκεια
του έτους· σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο βαθµό κατά τον οποίο οι εθνικές
δράσεις επέτειναν την πρόοδο προς τους στόχους απασχόλησης της Λισσαβώνας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν από κοινού µια
συνοπτική συγκεφαλαιωτική έκθεση, αξιοποιώντας την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση,
για αυτήν ειδικά τη συζήτηση. Η έκθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται ειδικότερα στην
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ειδικών συστάσεων για κάθε
χώρα στο πλαίσιο των Γενικών Προσανατολισµών των Οικονοµικών Πολιτικών και της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.

Ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων

41. Η ενιαία αγορά εργασίας, που ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, έχει
καίρια σηµασία για την ανάπτυξη της Ένωσης. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο σε ορισµένους τοµείς η οποία θα προωθήσει την
κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας θα τεθεί σε εφαρµογή τον Ιούνιο του
2004. Έως τον Ιούνιο του 2004 θα πρέπει να επιτευχθεί πολιτική συµφωνία για δύο µέτρα
που θα διευκολύνουν την αναγνώριση προσόντων σε ολόκληρη την Ένωση � την οδηγία για
την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και το Eυρωπαϊκό Βιβλιάριο.
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42. Η µεταρρύθµιση του κανονισµού αριθ. 1408/71, η οποία απλουστεύει και εκσυγχρονίζει τις
διατάξεις περί προστασίας των δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζόµενων που
διακινούνται εντός της Ένωσης, συνιστά αξιοσηµείωτο βήµα, το οποίο αναµένεται να
ολοκληρωθεί εντός της θητείας του σηµερινού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

43. Η υποστήριξη και η προαγωγή υπέρ της αλλαγής πρέπει να υπερβαίνει τα όρια των
κυβερνήσεων. Για να δηµιουργηθεί αυτή η υποστήριξη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα
κράτη µέλη να δηµιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για τη µεταρρύθµιση, µε συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των δηµοσίων αρχών, σύµφωνα µε τις
εθνικές ρυθµίσεις και παραδόσεις.

44. Αυτές οι εθνικές εταιρικές σχέσεις για τη µεταρρύθµιση θα πρέπει να προωθούν
συµπληρωµατικές στρατηγικές για την αλλαγή, καλύπτοντας το ευρύ φάσµα των τοµέων
πολιτικής � οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό � που συµπεριλαµβάνονται στην
ατζέντα της Λισσαβώνας. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε σαφείς
εθνικές πολιτικές και στόχους και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις κυβερνήσεις
κατά την προετοιµασία των συµβολών στην ενδιάµεση επανεξέταση της ατζέντας της
Λισσαβώνας.

45. Οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ συµµετέχουν ήδη στενά και εποικοδοµητικά στην
προώθηση των στόχων της Λισσαβώνας, µέσω της Τριµερούς Κοινωνικής Συνόδου
Κορυφής. Πρέπει πλέον να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για να ενισχυθεί ο ρόλος τους
στην προώθηση της στρατηγικής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δέσµευση των
κοινωνικών εταίρων να εµβαθύνουν τη συµµετοχή τους µέσω µιας ανανεωµένης Ευρωπαϊκής
Εταιρικής Σχέσης για την Αλλαγή, ώστε να προαχθεί η οικονοµική µεγέθυνση και να
επιταχυνθεί η απασχόληση και η παραγωγικότητα. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή να εξετάσει τρόπους και µέσα για την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ 2005

46. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η διαδικασία της Λισσαβώνας διατηρεί την εγκυρότητα και τη
χρησιµότητά της. Η επόµενη χρονιά - το µέσο της δεκαετίας - είναι η κατάλληλη στιγµή για
την εις βάθος επανεξέταση των αποτελεσµάτων της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι
η Επιτροπή προτίθεται να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη µε σκοπό την ενίσχυση της
στρατηγικής της Λισσαβώνας και τη βελτίωση της εφαρµογής της.

47. Η ενδιάµεση επανεξέταση θα πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να
επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της Λισσαβώνας, ιδίως υπό το φως της διεύρυνσης. Κατά
την προετοιµασία της προσεχούς επανεξέτασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η στρατηγική
αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ. Κατά την ενδιάµεση επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογηθούν
µεταξύ άλλων τα εξής :
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•  η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά συµπεφωνηµένους τοµεακούς στόχους,
καθώς και το σύνολο των διαρθρωτικών δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης που
χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του επιπέδου και του δυναµισµού των επιδόσεων
των κρατών µελών,

•  η µέτρηση των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε παγκόσµια κλίµακα,
•  ποιά µέτρα απαιτούνται στο πλαίσιο του νέου οικονοµικού και γεωπολιτικού
κλίµατος για την αύξηση της οικονοµικής µεγέθυνσης και για την επίτευξη του
στόχου που τέθηκε το Μάρτιο του 2000,

•  η διακυβέρνηση και τα λοιπά µέτρα και µέσα που διαθέτουν τα κράτη µέλη και η
ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των
εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παραγόντων οικονοµικής ανάπτυξης,
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης,

•  οι µηχανισµοί κοινοποίησης των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας και των
βέλτιστων πρακτικών των κρατών µελών στους καταναλωτές, τους πολίτες και τους
κύριους ενδιαφεροµένους,

•  οι ενδεχόµενοι τρόποι βελτίωσης της µεθόδου.

48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να συστήσει Οµάδα Υψηλού Επιπέδου υπό
τον κ. Wim Kok, για µια ανεξάρτητη επανεξέταση που θα συµβάλει στην επιτυχία του έργου
αυτού. Η Οµάδα θα πρέπει να προσδιορίζει στην έκθεσή της µέτρα που να διαµορφώνουν στο
σύνολό τους µια συγκροτηµένη στρατηγική για τις οικονοµίες µας προκειµένου να
επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι της Λισσαβώνας. Η Οµάδα πρέπει να αποτελείται από λίγα
και ιδιαίτερα έµπειρα άτοµα, ικανά να εκφράζουν τις απόψεις όλων των ενδιαφεροµένων.
Η έκθεσή της, η οποία θα δηµοσιοποιηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή έως την
1η Νοεµβρίου 2004. Μετά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
εξετάσουν από κοινού το περιεχόµενό της και θα προετοιµάσουν κατάλληλα το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005.

ΙV. ΚΥΠΡΟΣ

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη συνεχιζόµενη σθεναρή υποστήριξή του στις
προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, κ. Ανάν, να υποβοηθήσει τα
µέρη να αξιοποιήσουν αυτήν την ιστορική ευκαιρία για επίτευξη συνολικής λύσης του
Κυπριακού προβλήµατος σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ. Καλωσορίζει τη συνεχιζόµενη προθυµία της Επιτροπής να προσφέρει βοήθεια για
µια ταχεία λύση µέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου. Καλωσορίζει επίσης την
προσφορά της Επιτροπής να διοργανώσει µια υψηλού επιπέδου διεθνή διάσκεψη στις
Βρυξέλλες, στις 15 Απριλίου, για να προετοιµάσει µια διάσκεψη δωρητών. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο παραµένει πεπεισµένο ότι µια δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική λύση µπορεί να
επιτευχθεί µέχρι την 1η Μαΐου. Προτρέπει όλα τα µέρη να διατηρήσουν µια σταθερή
δέσµευση για την επιτυχή έκβαση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας µε τη συνεργασία των
Κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας.
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50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την έντονη προτίµησή του για την ένταξη µιας
ενωµένης Κύπρου στην ΕΕ και επαναλαµβάνει την ετοιµότητά του να λάβει υπόψη του τους
όρους ενός τέτοιου διακανονισµού σύµφωνα µε τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ.

V. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στη Μέση
Ανατολή και την επιδείνωση της σύγκρουσης µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ιδίως
µετά την άνευ δίκης εκτέλεση του ηγέτη της Χαµάς Σεΐχη Αχµέτ Γιασίν. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει µεν καταδικάσει επανειληµµένως τα τροµοκρατικά εγκλήµατα κατά Ισραηλινών
και αναγνωρίσει το δικαίωµα του Ισραήλ να προστατεύει τους πολίτες του από
τροµοκρατικές ενέργειες, αντιτάσσεται όµως σταθερά στις άνευ δίκης εκτελέσεις που
αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Ο σηµερινός κύκλος βίαιων αντιποίνων έχει προκαλέσει
µεγάλα δεινά και απώλειες ζωής, έχει οξύνει την κατάσταση και αποµακρύνει ακόµη
περισσότερο τα µέρη από τη διαπραγµάτευση λύσης.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι συµπάσχει µε όλους εκείνους, από όλες τις πλευρές,
που υφίστανται τις συνέπειες της βίας ή που η ζωή τους αναστατώνεται λόγω της
σύγκρουσης. Κάλεσε την Παλαιστινιακή Αρχή να ασχοληθεί µε το ζήτηµα της ασφάλειας και
να καταπολεµήσει την τροµοκρατία και εξέφρασε ικανοποίηση για τα σχέδια που
ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή σχετικά µε τη βελτίωση των επιδόσεων της
παλαιστινιακής πλευράς όσον αφορά την ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους και
σωστής εφαρµογής. Σηµείωσε µε ιδιαίτερη ανησυχία την τραγική, από ανθρωπιστική άποψη,
κατάσταση στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη και κάλεσε την Κυβέρνηση του Ισραήλ να
λάβει µέτρα για να αµβλύνει τα δεινοπαθήµατα των Παλαιστινίων, αίροντας τις απαγορεύσεις
κυκλοφορίας, αντιστρέφοντας την πολιτική εποικισµού του και κατεδαφίζοντας τους
οικισµούς που οικοδοµήθηκαν µετά τον Μάρτιο 2001, και αντιστρέφοντας την πολιτική
κατασκευής του λεγόµενου περιβόλου ασφαλείας σε παλαιστινιακό έδαφος.

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη βαθιά πεποίθησή του ότι ο Οδικός Χάρτης της
Τετραµερούς ∆ιάσκεψης, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 1515 του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ειρηνικής
διευθέτησης. Κάλεσε όλα τα µέρη να αποφύγουν την περαιτέρω κλιµάκωση και να λάβουν τα
απαιτούµενα µέτρα για την έναρξη της εφαρµογής του Οδικού Χάρτη. Το σηµαντικότερο
βήµα είναι να παύσουν όλα τα µέρη να προβαίνουν σε περαιτέρω βίαιες ενέργειες.

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου την προσήλωσή του στη διαπραγµάτευση
συµφωνίας που να οδηγεί σε δύο βιώσιµα, κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη, του Ισραήλ και
της Παλαιστίνης, µε βάση τα σύνορα του 1967, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και
ασφάλεια, στο πλαίσιο µιας συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, όπως προβλέπεται στον
Οδικό Χάρτη που εκπονήθηκε από την Τετραµερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει
καµία αλλαγή των προ του 1967 συνόρων, πλην όσων συµφωνήσουν τα µέρη.
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55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τις προτάσεις για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη
λωρίδα της Γάζας. Η αποχώρηση αυτή θα µπορούσε να αντιπροσωπεύσει σηµαντικό βήµα
προς την εφαρµογή του Οδικού Χάρτη, µε την προϋπόθεση ότι, σύµφωνα µε τις
διαβουλεύσεις του Συµβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου :

- θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του οδικού χάρτη·
- θα αποτελέσει βήµα προς τη λύση των δύο κρατών·
- δεν θα έχει ως συνέπεια τη µεταφορά εποικιστικής δραστηριότητας στη ∆υτική
Όχθη·

- θα µεταβιβασθούν ευθύνες στην Παλαιστινιακή Αρχή κατά τρόπο οργανωµένο και
κατόπιν διαπραγµατεύσεων·

- και το Ισραήλ θα διευκολύνει την ανασυγκρότηση και ανοικοδόµηση της Γάζας.

56. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να υποστηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή όσον αφορά την
ανάληψη ευθύνης για την τάξη και την ασφάλεια, και ειδικότερα για τη βελτίωση της
ικανότητάς της για µη στρατιωτική αστυνόµευση και για την επιβολή του νόµου γενικά. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέθεσε στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ, σε επαφή µε την Επιτροπή,
να εξετάσει τις ανάγκες της Παλαιστινιακής Αρχής σ� αυτόν τον τοµέα και να υποβάλει
συστάσεις παροχής βοήθειας.

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τον λαό του Ισραήλ και τον παλαιστινιακό λαό να
επιδείξουν την πολιτική βούληση που είναι απαραίτητη για να υπερπηδηθεί το σηµερινό
αδιέξοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Μόνον µε ειρήνη και συµφιλίωση θα υλοποιήσουν
Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι το πλήρες δυναµικό τους.

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την ανάγκη να αντιµετωπισθούν όλες οι κρίσεις
της περιοχής µέσα στο πλαίσιο µίας σφαιρικής προσέγγισης, της µόνης που µπορεί να
εξασφαλίσει µακροπρόθεσµα την ασφάλεια στην περιοχή. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕ θα
κινητοποιήσει όλα τα µέσα που διαθέτει και θα αναπτύξει την θεώρησή της περί
σταθερότητας στην περιοχή µέσω της στρατηγικής εταιρικής σχέσης την οποία επιδιώκει να
εγκαθιδρύσει µε τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ µε τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την ενδιάµεση έκθεση µε τίτλο
«Στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», την
οποία εκπόνησαν η Προεδρία, η Γραµµατεία του Συµβουλίου και η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία των εντατικών διαβουλεύσεων µε τις σχετικές χώρες και
χαιρέτισε την προσεχή συµµετοχή της Προεδρίας και του Ύπατου Εκπροσώπου στη Σύνοδο
Κορυφής του Συνδέσµου των Αραβικών Κρατών ως σαφή απόδειξη της βούλησης της
Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη αυτής της ζωτικής συνεργασίας.

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει ότι θα του υποβληθεί τελική έκθεση κατά τη σύνοδο του
Ιουνίου 2004.
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61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυµη να εργασθεί µε τις ΗΠΑ και
άλλους εταίρους κατά τη συνεργασία µε την περιοχή αυτή.

Ιράκ

62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις πρόσφατες θετικές πολιτικές
εξελίξεις στο Ιράκ.

63. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τη συναίνεση που επιτεύχθηκε
από τα διάφορα µέρη στο Ιράκ και τη συνακόλουθη υπογραφή του νέου µεταβατικού
διοικητικού νόµου στις 8 Μαρτίου. Ελπίζει ότι η ενθαρρυντική αυτή εξέλιξη θα συµβάλει
στην επιτάχυνση της διαδικασίας µετάβασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης την
ελπίδα ότι το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την επανένταξη του Ιράκ στη διεθνή
κοινότητα ως χώρας κυρίαρχης, ανεξάρτητης, δηµοκρατικής και ειρηνικής, µε ανέπαφη την
εδαφική της ακεραιότητα.

64. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης την απόφαση του Συµβουλίου διακυβέρνησης του
Ιράκ µε την οποία καλούνται τα ΗΕ να βοηθήσουν στη µεταβίβαση της κυριαρχίας στο τέλος
Ιουνίου και στη διενέργεια των µελλοντικών εθνικών εκλογών, καθώς και την αποδοχή της
πρόσκλησης αυτής από το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, κ. Κόφι Ανάν.
Σύµφωνα µε τις εντολές που ενέκρινε το Συµβούλιο Ασφαλείας και τη δέσµευση των ΗΕ να
βοηθήσουν το λαό του Ιράκ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την απόφαση των ΗΕ να
βοηθήσουν στον σχηµατισµό προσωρινής κυβέρνησης στην οποία θα µεταβιβασθεί η
κυριαρχία την 30ή Ιουνίου 2004 και στην προετοιµασία άµεσων εκλογών που θα διεξαχθούν
πριν από τα τέλη Ιανουαρίου 2005. Ο ισχυρός ρόλος των ΗΕ στην διαδικασία πολιτικής
µετάβασης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
χαιρετίζει τη δήλωση της Προεδρίας του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 23ης Μαρτίου
2004, την οποία θεωρεί ένδειξη διεθνούς συναίνεσης, και ελπίζει ότι τα ΗΕ θα
διαδραµατίσουν ζωτικό και όλο και σηµαντικότερο ρόλο, που θα στηρίζεται από το
Συµβούλιο Ασφαλείας, κατά τη διαδικασία µέχρι τη µετάβαση και µετά.

65. Η ΕΕ σηµειώνει ότι η κατάσταση της ασφάλειας στο Ιράκ παραµένει το µεγαλύτερο εµπόδιο
στην επιτυχία της πολιτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ανασυγκρότησης. ∆ηλώνει εκ
νέου ότι καταδικάζει τις τροµοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν τόσους θανάτους.

66. Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο εναντίον του ίδιου του λαού
του Ιράκ, αποτελούν αδίστακτη προσπάθεια να διακοπεί η διαδικασία αποκατάστασης της
κυριαρχίας και σταθερότητας στο Ιράκ. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός το ότι οι πρόσφατες
επιθέσεις είχαν ως στόχο τον µέγιστο δυνατό αριθµό θυµάτων µεταξύ του άµαχου
πληθυσµού, καθώς και τις θρησκευτικές τελετές, µε πρόθεση να ενισχυθεί η µισαλλόδοξη
βία. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι οι δράστες δεν σέβονται τη ζωή και την ευηµερία του
ιρακινού λαού, ούτε την ενότητα της χώρας και την εδραίωση της δηµοκρατίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη στο Ιράκ να παράσχουν τη µεγαλύτερη δυνατή
βοήθεια προκειµένου να αποφεύγονται οι επιθέσεις κατά των διεθνών οργανισµών, οι οποίοι
βρίσκονται στο Ιράκ µόνον για να βοηθήσουν τον ιρακινό λαό.
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67. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να βοηθήσει τον ιρακινό λαό στη νέα εποχή που
διανύει η ιστορία της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι κάλεσε τον Ύπατο
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εκπονήσουν µεσοπρόθεσµη στρατηγική για τις σχέσεις της
ΕΕ µε το Ιράκ, καθώς και ενδεχόµενα µέτρα προς το σκοπό αυτό.

Αφγανιστάν

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της Γερµανίας να φιλοξενήσει στο
Βερολίνο, την 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου, τη διεθνή διάσκεψη για το Αφγανιστάν. Η
διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει άλλο ένα βήµα προόδου ώστε να εξασφαλισθεί για το λαό του
Αφγανιστάν ένα µέλλον όπου θα κυριαρχούν οι αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δίκαιης πολιτικής εκπροσώπησης.

69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διενέργεια ελεύθερων
και αδιάβλητων εκλογών στο Αφγανιστάν κατά το τρέχον έτος. Εκφράζει ικανοποίηση για τη
βοήθεια που προσφέρουν στις αρχές της χώρας για την προετοιµασία των εκλογών η
Αποστολή βοήθειας των ΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) και άλλοι, καθώς και για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν το ΝΑΤΟ, ο Συνασπισµός και τα κράτη µέλη της ΕΕ
προκειµένου να βοηθήσουν την αφγανική κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες
συνθήκες ασφάλειας για τη διενέργεια των εκλογών.

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει και πάλι τη σταθερή δέσµευσή του για ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες υποσχέσεις
προσφορών των κρατών µελών στους τοµείς της ανασυγκρότησης και ασφάλειας.

Σερβία και Μαυροβούνιο / Κοσσυφοπέδιο

71. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Σολάνα και ο επίτροπος κ. Patten υπέβαλαν έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την επίσκεψή τους στο Κοσσυφοπέδιο στις 24 Μαρτίου
2004.

72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδίκασε εντονότατα όλες τις πρόσφατες πράξεις βίας που
προξενούνται από εθνοτικές διαφορές, την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τις υλικές ζηµίες,
καθώς και την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς που αποτελεί
κοινή περιουσία όλων των Ευρωπαίων. Επίσης, καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των
στρατευµάτων της KFOR και του προσωπικού και των χώρων εγκατάστασης της Αποστολής
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε
όλους τους ηγέτες και ιδίως την αλβανική ηγεσία του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβουν την
ευθύνη της κατάστασης και να διασφαλίσουν, µέσω των ενεργειών και των δηλώσεών τους,
τον τερµατισµό των απειλών και της βίας. Όσοι ευθύνονται για τις βιαιοπραγίες πρέπει να
προσαχθούν στη δικαιοσύνη.
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73. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τον Προσωρινό Θεσµό Αυτοδιοίκησης (PISG) να
δεσµευθεί για ένα πολυεθνικό Κοσσυφοπέδιο. Ως άµεσο βήµα, το PISG θα πρέπει να
παράσχει πόρους και να αναλάβει την ευθύνη για ταχεία αποκατάσταση των υλικών ζηµιών,
περιλαµβανοµένων των τόπων λατρείας, ώστε να εξασφαλίσει τη συντοµότερη δυνατή
επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισµένων ατόµων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε επίσης
την ανάγκη να συνεργασθούν στενά οι πολιτικοί ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου µε την KFOR
και την UNMIK προκειµένου να εξασφαλισθούν η σωµατική ασφάλεια και η πλήρης
προστασία των δικαιωµάτων των µελών όλων των κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου.

74. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα αποτέλεσαν σηµαντική
οπισθοδρόµηση στο Κοσσυφοπέδιο και έθεσαν σε κίνδυνο την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα
τελευταία έτη. Επαναβεβαίωσε την έντονη υποστήριξή του στις προσπάθειες του Ειδικού
Αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα κ. Harri Holkeri, της UNMIK και της KFOR για τη
σταθεροποίηση της κατάστασης και την εξασφάλιση της εφαρµογής της απόφασης 1244 του
Συµβουλίου Ασφαλείας και της πολιτικής για επίτευξη των προϋποθέσεων πριν από το τελικό
καθεστώς. Επανέλαβε εν προκειµένω τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταθερό
µέλλον, µε στόχο ένα ασφαλές, δηµοκρατικό και πολυεθνικό Κοσσυφοπέδιο.

Ρωσία

75. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει τον Πρόεδρο Πούτιν για την επανεκλογή του και
αναµένει να συνεργαστεί µαζί του για την οικοδόµηση µίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Οµοσπονδίας βασισµένης στο σεβασµό
κοινών αξιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει ότι η Ένωση ενδιαφέρεται έντονα
και πραγµατικά να υπάρχει µια ανοικτή, σταθερή και δηµοκρατική Ρωσία. Συναφώς, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη ρητή δέσµευση του Προέδρου Πούτιν να οικοδοµήσει
και να ενισχύσει ένα πολυκοµµατικό σύστηµα, να αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών και
να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίσει την ελευθερία του τύπου.

76. Η επικείµενη ιστορική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει την ΕΕ και τη Ρωσία πιο
κοντά. Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεσσάρων χώρων και της συνεργασίας στον τοµέα της
ασφάλειας, ιδίως µέσω της καταπολέµησης νέων απειλών και της επίλυσης περιφερειακών
συγκρούσεων στην κοινή µας γειτονιά, θα βελτιώσει τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Η Συµφωνία
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
αυτής της σχέσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει ότι η συµφωνία αυτή θα ισχύει σε όλα
τα κράτη µέλη χωρίς προϋποθέσεις ή διακρίσεις από την 1η Μαΐου 2004. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ανοικτή να συζητήσει όλες τις θεµιτές ανησυχίες της Ρωσίας σχετικά µε τις
επιπτώσεις της διεύρυνσης, αλλά αυτό θα πρέπει να παραµείνει τελείως διακριτό από την
επέκταση της ΣΕΣΣ.

77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει σε µια παραγωγική συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
στις 21 Μαΐου. Επίσης χαιρετίζει την εναρκτήρια συνεδρίαση του Μόνιµου Συµβουλίου
Εταιρικής Σχέσης στις 26 και 27 Απριλίου 2004.
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Ακτή Ελεφαντοστού

78. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθειά λύπη για την όξυνση της βίας στην Ακτή
Ελεφαντοστού. Απευθύνει έκκληση στο αίσθηµα ευθύνης και των δύο πλευρών και καλεί
όλους τους ηγέτες να επιστρέψουν στην οδό του διαλόγου και της συµφιλίωσης. Η πλήρης
εφαρµογή των συµφωνιών Marcoussis είναι απαραίτητη για να επανέλθει η ειρήνη στη χώρα

VI. ∆ΙΑΦΟΡΑ

∆ηµοσιονοµικές προοπτικές

79. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την έναρξη των συζητήσεων όσον
αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013.
Καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες που διεξάγονται στο επίπεδο της Επιτροπής
των Μόνιµων Αντιπροσώπων όσον αφορά την ανακοίνωση, ώστε να καταρτισθεί αναλυτική
έκθεση πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2004. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπενθυµίζει το χρονοδιάγραµµα του Πολυετούς Προγράµµατος, που έχει ως στόχο την
επίτευξη πολιτικής συµφωνίας για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Ιουνίου 2005.

Residence Palace

80. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί µε την πρόταση της βελγικής κυβέρνησης να
χρησιµοποιεί για τις συνόδους του το τµήµα Α του κτιρίου Residence Palace, αφού
ανακαινισθεί, µε βάση το γενικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο σχετικά µε τις
δηµοσιονοµικές, υλικοτεχνικές και νοµικές πτυχές του σχεδίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί τη βελγική κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου να µετατρέψουν το
γενικό πλαίσιο σε επιχειρησιακό σχέδιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εν λόγω πλαίσιο.

81. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
εξέλιξη του σχεδίου και την εκτέλεσή του και, όπου απαιτείται, να λαµβάνει ενδεδειγµένες
αποφάσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση του σχεδίου συνάδει προς το πλαίσιο που
έχει συµφωνηθεί.

________________________
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