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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ _ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 

 
 
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων: 
 
Κάθε ένα από τα έξι χρόνια που πέρασαν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη 
Λισσαβώνα, τον Μάρτιο του 2000, η ανάπτυξη της οικονοµίας της ευρωζώνης παρέµεινε κάτω από 
το 2%. 
 
Απέχουµε πολύ από το να είµαστε η πιο δυναµική οικονοµία στον κόσµο.  
 
Οι προοπτικές φαίνονται σήµερα καλύτερες, στη διάρκεια όµως αυτών των αναιµικών ετών 
χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας. Η ανάκτησή τους επείγει.  
 
Οι πολίτες δεν θα αισθανθούν συµµέτοχοι στην πορεία για την οικοδόµηση της Ευρώπης, εκτός εάν 
η ΕΕ αποδειχθεί ικανή να προωθήσει µια αλληλέγγυα και βιώσιµη ανάπτυξη.  
 
Αυτό όµως απαιτεί µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που θα είναι πιό δραστήριες και καλύτερα 
συντονισµένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Μία από τις πολιτικές αυτές είναι και εκείνη της ενέργειας, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο των 
συζητήσεών σας. 
 
Το ΕΚ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, την οποία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προώθησε την περασµένη 
άνοιξη, λαµβάνει συγκεκριµένη µορφή µε τα εθνικά σχέδια δράσης. 
 
Πρόκειται για ένα σηµαντικό, αν και ανεπαρκές, βήµα προόδου. 
 
Είναι σηµαντικό γιατί αποσαφηνίζονται έτσι οι επιµέρους αρµοδιότητες σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχίζει έτσι να διορθώνεται η απουσία εθνικής και κοινωνικής διαµόρφωσης 
της στρατηγικής αυτής, ενώ γίνεται καλύτερα κατανοητή η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία της  
 
Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα συζητούσατε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για πολιτικές οι οποίες, στο 
µεγαλύτερο µέρος τους, αποτελούν εθνική αρµοδιότητα.  
 
Είναι όµως και ανεπαρκές, γιατί συνεχίζει να µοιάζει περισσότερο µε ένα ενδεικτικό "business 
plan", παρά µε µια προοπτική για την ευρωπαϊκή κοινωνία.  
 
Από τα εθνικά µεταρρυθµιστικά σχέδια λείπουν οι ποσοτικά προσδιορισµένοι στόχοι, αλλά και τα 
συγκεκριµένα µέσα για την επίτευξή τους. Επιπλέον, µόνο 11 από τα 25 κράτη µέλη είναι 
διατεθειµένα να ορίσουν έναν εθνικό υπεύθυνο για αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. 
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Εκτός από ανεπαρκές είναι και αντιφατικό, εφόσον οι δεσµεύσεις προς τα πεδία δράσης τα οποία η 
Επιτροπή θεωρεί τοµείς προτεραιότητας, είναι ασύµβατες µε το σχέδιο των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 2007-2013. 
 
Η Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της για τις περικοπές που επηρεάζουν βασικά 
προγράµµατα της στρατηγικής αυτής: 
 
- έρευνα & ανάπτυξη: 20 δισεκατοµµύρια ευρώ 
- καινοτοµία: 1 δισεκατοµµύριο ευρώ 
- εκπαίδευση και κατάρτιση: 50% µείωση 
- µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις: 40% µείωση 
- ενέργεια: καθόλου πρόσθετοι πόροι 
- εξωτερικές δράσεις: 21% µείωση 
- διευρωπαϊκά δίκτυα: σαφής ανεπάρκεια, κ.λπ. κ.λπ. … 
 
∆ιαπιστώνοντας αυτή την ασυνέπεια σε σχέση µε τους στόχους που εσείς οι ίδιοι είχατε θέσει, το 
ΕΚ απέρριψε την πρότασή σας µε µεγάλη πλειοψηφία.  
 
Την δέχθηκε, όµως, ως βάση διοργανικών διαπραγµατεύσεων.  
 
Ωστόσο, αυτές οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αποµένει µία τελευταία 
συνάντηση στο πλαίσιο του τριµερούς διαλόγου, υπάρχουν όµως σηµαντικές διαφορές απόψεων 
όσον αφορά την ευελιξία και τους αναγκαίους πόρους για ορισµένες πολιτικές δαπανών µε 
ευρωπαϊκή σηµασία.  
 
Ο λόγος για τον οποίο αποδίδουµε τόση σηµασία στο ζήτηµα αυτό είναι διότι είµαστε αντιµέτωποι 
µε ένα πρόβληµα αξιοπιστίας. Η ΕΕ ορίζει συνεχώς νέους στόχους και πεδία δράσης, τόσο σε 
εσωτερικό επίπεδο - για παράδειγµα, έρευνα ή ενέργεια - όσο και σε σχέση µε τον ρόλο της σε 
παγκόσµιο επίπεδο, χωρίς να εφοδιάζεται µε τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. 
 
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων:  
 
Σας ζητώ να αποτρέψετε την αύξηση της απογοήτευσης σε σχέση µε το ευρωπαϊκό όραµα. Ας µη 
δηµιουργήσουµε νέες προσδοκίες που δεν θα µπορέσουν να γίνουν πραγµατικότητα. Ας επιτύχουµε 
µια συµφωνία η οποία θα µας επιτρέψει να υλοποιήσουµε τις προσδοκίες που ήδη έχουµε 
δηµιουργήσει. 
 
Σας υπενθυµίζω ότι η όποια ενδιάµεση αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών απαιτεί τη 
συµφωνία του ΕΚ.  
 
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων:  
 
Το ΕΚ πιστεύει ότι έχει καίρια σηµασία η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών.  
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Χαιρετίζει λοιπόν την απόφαση που έλαβαν ορισµένα κράτη µέλη να καταργήσουν τη µεταβατική 
περίοδο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων από τα νέα κράτη µέλη.  
 
Το Κοινοβούλιο καλεί όσους δεν το έχουν πράξει ακόµη, να µιµηθούν την ενέργεια αυτή το 
ταχύτερο δυνατόν. 
 
Ακόµη, και µετά από µακρές διαβουλεύσεις, το Κοινοβούλιο κατάφερε να αµβλύνει την ένταση 
που είχε προκληθεί από το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες. 
 
Πολλές από τις παρεξηγήσεις που είχαν δηµιουργηθεί σε σχέση µε το σχέδιο αυτό, 
ξεκαθαρίστηκαν. Ορισµένες χώρες είχαν διακρίνει στην οδηγία µια ευκαιρία να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική αγορά. Άλλες πίστευαν ότι υπήρχε κίνδυνος κοινωνικού 
ντάµπιγκ. Η σύγχυση ανάµεσα στην παροχή υπηρεσιών και τη µόνιµη εγκατάσταση πρόσθεσε 
ασάφεια στο διάλογο. 
 
Το Κοινοβούλιο κατάφερε την υπέρβαση αυτής της αντιδικίας, περιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας, διαγράφοντας την αµφιλεγόµενη διάταξη για τη χώρα καταγωγής, διαµορφώνοντας 
µια πλειοψηφούσα πολιτική συναίνεση και αποφεύγοντας την αντιπαράθεση µεταξύ παλαιών και 
νέων κρατών µελών.  
 
Η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να υποβάλει στο Συµβούλιο µια αναθεωρηµένη πρόταση.  
 
Σας καλώ να µην υπονοµεύσετε µια τόσο λεπτοµερειακά διαµορφωµένη συµφωνία, µε την οποία 
θα γίνει δυνατή η λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, µε ταυτόχρονο σεβασµό των 
κοινωνικών συστηµάτων των κρατών µελών.  
 
Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση να σέβεται 
αυστηρά την ισορροπία µεταξύ ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής διάστασης. 
 
Η ισορροπία αυτή είναι θεµελιώδους σηµασίας για την εξασφάλιση της συµµετοχής των πολιτών 
και για τον αγώνα κατά της φτώχειας, ενός προβλήµατος που έχει εισχωρήσει βαθιά στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία και αφορά ήδη το 15% του πληθυσµού, αλλά έχει ουσιαστικά εξαφανισθεί 
από τις προτάσεις της Επιτροπής.  
 
Ο συνδυασµός ευελιξίας και ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την καταπολέµηση του 
διαδεδοµένου αισθήµατος ανασφάλειας - πραγµατικότητα για ορισµένους και φόβος για άλλους - 
που παίρνει διαρκώς µεγαλύτερες διαστάσεις µεταξύ των Ευρωπαίων.  
 
Οι µεταρρυθµίσεις αντιµετωπίζονται συχνά συνώνυµο χαµηλών µισθών και ακόµη µεγαλύτερης 
εργασιακής ανασφάλειας. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να ενισχύσει την τάση προς την 
ιδιώτευση, που είναι αντίθετη από τον επιδιωκόµενο στόχο του ανοίγµατος και της προσαρµογής 
στον κόσµο.  
 
Ο αγώνας κατά της εργασιακής ανασφάλειας, µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, θα πρέπει να 
λειτουργήσει κυρίως προς όφελος των λιγότερο ειδικευµένων εργαζόµενων.  
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Ωστόσο, οι εκθέσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι αυτό δεν συµβαίνει. Το ποσοστό των εργαζοµένων 
µε λίγα προσόντα που έχουν πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά φθάνει µόλις το 45% και, σε 
ορισµένες χώρες, δεν ξεπερνά το 20%. 
 
Πρόκειται να συζητήσετε µια σηµαντικότατη πρόταση της αυστριακής προεδρίας και της 
Επιτροπής: να είναι δυνατή η προσφορά, από το 2007, σε όλους τους νέους, µιας θέσης εργασίας, 
µαθητείας ή κατάρτισης, που θα επιτρέψει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  
 
Εάν στα συµπεράσµατά σας, των οποίων το µέγεθος τα κάνει συχνά δυσνόητα, θα έπρεπε να 
αναφέρεται ένας µόνο στόχος, είναι αυτός ακριβώς. Η απλή αναφορά του, όµως, δεν είναι αρκετή. 
Φτάνει πιά µε τους ευσεβείς πόθους. Πρέπει επίσης να προσδιορίζετε πώς και πότε προτίθεστε να 
το επιτύχετε, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα παρακολουθείτε την επίτευξη των 
αποτελεσµάτων σε κάθε χώρα..  
 
Θυµηθείτε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το 2002. Για την υποστήριξη της 
γεννητικότητας, αποφασίσατε τότε την αύξηση των θέσεων σε παιδικούς σταθµούς κατά 33% για 
τα παιδία κάτω των 3 ετών και τον διπλασιασµό των θέσεων για παιδιά από 3 ετών µέχρι τη 
σχολική ηλικία..  
 
Τι συνέβη µε τη δέσµευση αυτή; Το γνωρίζει κανείς; Τουλάχιστον, θυµάται κανείς ότι 
αποφασίσατε να το επιτύχετε;  
 
Ας µη συµβεί το ίδιο τώρα µε νέους στόχους, εξίσου αξιέπαινους, οι οποίοι, αφού ξεχασθούν 
γρήγορα, θα έχουν καταφέρει µόνο να αυξήσουν τον σκεπτικισµό των Ευρωπαίων.  
 
Το ΕΚ πιστεύει ότι η οικονοµική ανάπτυξη χρειάζεται το κατάλληλο µακροοικονοµικό πλαίσιο. 
Ζητεί, συνεπώς, να σταµατήσει η προώθηση κατακερµατισµένων αναπτυξιακών στρατηγικών και 
να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισµός των οικονοµικών, δηµοσιονοµικών και φορολογικών 
πολιτικών. 
 
Πρέπει να αποφύγουµε τον φορολογικό ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών, ο οποίος θα 
υπονόµευε τις βάσεις της κοινωνικής συνοχής.  
 
Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει να µπορούν να κατανοήσουν τους κανόνες όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων στην ΕΕ. 
 
∆ιότι αλλιώς πώς θέλετε να αντιληφθούν οι πολίτες ότι προκειµένου να καθορισθεί το είδος του 
ΦΠΑ επί µη εξαγώγιµων αγαθών, όπως η λειτουργία εστιατορίων ή η οικοδοµή, είναι απαραίτητη 
η οµόφωνη συµφωνία των κρατών µελών, ενώ η φορολογία επί του κεφαλαίου, καθοριστικός 
παράγων της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, να καθορίζεται ελευθέρως από το κάθε κράτος 
χωρίς η ΕΕ  να έχει καµία δυνατότητα παρέµβασης; 
 
Στο θέµα της γήρανσης του πληθυσµού και των δηµογραφικών προκλήσεων, το ΕΚ υπογραµµίζει 
την ιδιαίτερη σηµασία της µεταναστευτικής πολιτικής. ∆εν είναι δυνατόν να σχεδιαστεί στρατηγική 
στον τοµέα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής χωρίς να ληφθεί πολύ 
σοβαρά η µεταναστευτική πολιτική. 
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Επτά έτη µετά το Τάµπερε (1999), σε τι έχουµε σηµειώσει συγκεκριµένη πρόοδο στην ευρωπαϊκή 
αυτή µεταναστευτική πολιτική, την ανάγκη της οποίας υπογραµµίσαµε τόσες φορές; 
 
Σε ελάχιστα σηµεία. Στην ουσία η Ευρώπη εξακολουθεί να ασκεί µια πολιτική µη-µετανάστευσης. 
Αντιµετωπίζουµε την µετανάστευση, απωθώντας το πρόβληµα πέραν των συνόρων µας, τη στιγµή 
που παρεµποδίζεται απολύτως η λήψη αποφάσεων στο Συµβούλιο "∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές 
Υποθέσεις". 
 
Η µετανάστευση, ή η µη-µετανάστευση, πρέπει να εναρµονίζονται µε την κοινωνική ένταξη στις 
χώρες προορισµού και την αναπτυξιακή συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης. Θα ήταν 
σοβαρότατο λάθος να την αντιµετωπίσουµε αποκλειστικά ως θέµα σχετιζόµενο µε την ασφάλεια ή 
να την εκλάβουµε ως λύση για το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού µας. 
 
Και δεν είναι δυνατόν να αφήσουµε την λύση του προβλήµατος µόνον στις νότιες µεσογειακές 
χώρες, τις χώρες διέλευσης ή τις χώρες που ευρίσκονται στην πρώτη γραµµή των αφίξεων. 
 
Η µετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα. 
 
Και το επείγον αυτό πρόβληµα χτυπά την πόρτα µας µε ολοένα και δραµατικότερο τρόπο. Σε 45 
µέρες, 1200 έως 1700 µετανάστες πνίγηκαν µε σαπιοκάικα στον Ατλαντικό µεταξύ Μαυριτανίας 
και Καναρίων Νήσων, καθ' οδόν προς το ευρωπαϊκό Ελντοράντο. 
 
Η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει τους καινούργιους δουλεµπόρους της εποχής µας µε κατάλληλες και 
αποφασιστικές πολιτικές. 
 
Κυρίες και κύριοι, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Hampton Court προωθήσατε την ιδέα µιας ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής. 
 
Στη συνέχεια, η ρωσο-ουκρανική κρίση του φυσικού αερίου κατέδειξε την επισφαλή κατάσταση 
στην οποία βρισκόµαστε λόγω της ενεργειακής µας εξάρτησης. 
 
Οι Ευρωπαίοι αντελήφθησαν την θέση αδυναµίας στην οποία βρίσκονται από ενεργειακή άποψη. 
Οι αλλεπάλληλες συµφωνίες οικονοµικής εταιρικής σχέσης υπογράµµισαν την στρατηγική 
διάσταση της ενέργειας σε σχέση µε την εθνική κυριαρχία. 
 
Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής έχει τεθεί επί τάπητος. Πρέπει να ενεργήσουµε γρήγορα. 
 
Η ενέργεια είναι η ίδια η έκφραση των αντιφάσεων µε τις οποίες ζει η ΕΕ.  
 
Πώς είναι δυνατόν να συνδυαστεί η εθνική κυριαρχία των κρατών µελών µε τις απαραίτητες 
απαντήσεις που πρέπει να δοθούν σε κοινά προβλήµατα; 
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Τι πρέπει να κάνουµε; 
 
Καταρχήν, η ενέργεια πρέπει να καταστεί βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. 
Το ΕΚ είναι απολύτως σύµφωνο επ' αυτού προκειµένου να συµβάλει στην εξασφάλιση του 
ανεφοδιασµού. 
 
Πρέπει να ενεργήσουµε αποφασιστικά προκειµένου να βελτιώσουµε την ενεργειακή 
αποτελεσµατικότητα που θα µας επιτρέψει να εξοικονοµήσουµε το 20 % της κατανάλωσης. Τούτο 
όµως απαιτεί πολλές αλλαγές στις σχετικές τιµές και τις κοινωνικές συνήθειες. 
 
Πρέπει επίσης να συζητηθεί η σύνθεση του συνδυασµού των ενεργειακών πηγών- "energy mix"-, 
θέµα ιδιαίτερα λεπτό το οποίο επίσης βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος των εθνικών 
κυριαρχιών. 
 
Κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η µακροπρόθεσµη ενεργειακή ασφάλεια είναι αδύνατη χωρίς 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι τεχνολογικές µας δυνατότητες στον τοµέα αυτό, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν στην ανάπτυξη των χωρών µε ανερχόµενη οικονοµία η οποία θα µεταβάλει τον 
παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη. 
 
Ταυτοχρόνως, το ΕΚ αναγνωρίζει τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας για την ασφάλεια του 
εφοδιασµού σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Η πυρηνική ενέργεια συµβάλλει στην µείωση της εκποµπής CO2, µολονότι δηµιουργεί άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Πρέπει να αρχίσουµε την συζήτηση αυτή χωρίς ταµπού. 
 
Το ενεργειακό ζήτηµα όµως αντιµετωπίζει και ένα κρίσιµο πρόβληµα: στην ουσία, δεν υφίσταται 
ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά µια πολιτική ανταγωνισµού µε εφαρµογή στον 
τοµέα της ενέργειας. 
 
Και η πολιτική αυτή του ανταγωνισµού εφαρµόζεται σε µια µη ολοκληρωµένη αγορά, η οποία 
στερείται των διαµεθοριακών διασυνδέσεων και στην οποία η ελευθέρωση της παραγωγής 
ηλεκτρισµού δεν αποδίδει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
Οι καταναλωτές δεν επωφελήθηκαν από χαµηλότερες τιµές ούτε από την βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή οικονοµία, στο σύνολό της, δεν κατέστη περισσότερο ανταγωνιστική 
ούτε και µειώθηκαν οι τιµές.  
 
Τα παλαιά µονοπώλια εξακολουθούν να κυριαρχούν στις αγορές, ο διαµεθοριακός ανταγωνισµός 
δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, οι νέοι οικονοµικοί παράγοντες δεν κατορθώνουν να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες  δυνατότητες διέλευσης για το φυσικό αέριο ή τον ηλεκτρισµό, οι διασυνδέσεις 
είναι ανεπαρκείς και οι µεγάλοι καταναλωτές παραµένουν συχνά δεσµευµένοι µε µακροπρόθεσµες 
συµβάσεις οι οποίες συνήφθησαν προ της ελευθέρωσης. 
 
Έτσι, δεν είναι περίεργο που η Ευρώπη της µεγάλης αγοράς µετατρέπεται σε εθνικιστικό 
ανταγωνισµό µεταξύ χωρών που αντιλαµβάνονται µεν την ενέργεια ως στρατηγικό πρόβληµα σε 
εθνική όµως µόνο κλίµακα. 
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Με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξεδήλωσε την ανησυχία του για τα µέτρα 
προστατευτισµού των κυβερνήσεων που ελήφθησαν εις βάρος της κινητικότητας του κεφαλαίου 
και του δικαιώµατος εγκατάστασης. Και το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να ενεργήσει 
αποφασιστικά για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, και στον τοµέα της ενέργειας και των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
 
Η Επιτροπή ζητεί περισσότερους ανταγωνιστές ώστε να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισµός. Στην 
πραγµατικότητα όµως, είτε µας αρέσει είτε όχι, η διαδικασία των συγχωνεύσεων θα συνεχισθεί. 
 
Το θέµα είναι εάν οι συγχωνεύσεις θα γίνονται σε εθνική ή ευρωπαϊκή κλίµακα καθώς και ποιο 
είναι το κατάλληλο πλαίσιο ρύθµισης. 
Ποιον ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει ο ανταγωνισµός στον τοµέα του ηλεκτρισµού και ποιος είναι 
ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών; 
 
Σήµερα αρχίζετε µια συζήτηση τεράστιας σηµασίας για το µέλλον της Ευρώπης. Το ΕΚ θα 
συµµετάσχει δραστήρια στη συζήτηση αυτή, διότι για µια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 
απαιτείται πολύ σηµαντική πολιτική ενέργεια. 
 

* * * 
 
∆εν µπορώ να κλείσω την παρέµβαση αυτή χωρίς να αναφερθώ ακροθιγώς στην Μέση Ανατολή 
υπό την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης η οποία 
συνέρχεται στις Βρυξέλλες στο τέλος της εβδοµάδος. 
 
Κυρίες και κύριοι, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 
 
Η σχετική µας αποτυχία να συνεχίσουµε την σύναψη εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες της 
Μεσογείου άνοιξε το δρόµο σε εκείνους που προωθούν την "σύγκρουση των πολιτισµών". Και, εάν 
κρίνουµε από τα εκλογικά αποτελέσµατα στον αραβικό κόσµο τους τελευταίους µήνες, είναι 
πολλοί αυτοί οι οποίοι προωθούν την σύγκρουση αυτή στην Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, το Ιράκ και 
ενδεχοµένως σύντοµα και σε άλλες χώρες. 
 
Η δήλωση του Προεδρείου τα της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στις 6 
Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη κοινή δήλωση σχετικά µε το θέµα των γελοιογραφιών και απέδειξε 
την χρησιµότητα της Ευρωµεσογειακής Συνέλευσης, ως οργάνου διαλόγου και συνεργασίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό όµως, η απόσυρση των διεθνών παρατηρητών και η επίθεση εναντίον των 
φυλακών της Ιεριχούς που ακολούθησε, και η οποία δεν επέτρεψε στον Πρόεδρο Αµπάς να 
οµιλήσει ενώπιον του ΕΚ, προσέφερε στους Ισλαµιστές της περιοχής και άλλες εικόνες 
προκειµένου να στηρίξουν επ' αυτών τις ιδέες τους. 
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Την προσεχή ∆ευτέρα, ως βουλευτές της Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου, θα 
καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια προκειµένου να δηµιουργήσουµε µια ατµόσφαιρα διαλόγου. Προς 
τούτο είναι απαραίτητο να επανορθωθούν οι δηµοσιονοµικές περικοπές των προγραµµάτων 
MEDA. Μετά την εικόνα της Βαρκελώνης 2005, ήτοι µιας εταιρικής σχέσης χωρίς "εταίρους", η 
περικοπή αυτή µπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την αξιοπιστία της ευρωµεσογειακής 
διαδικασίας. 
 
Η αρωγή του Συµβουλίου και της Επιτροπής, στο κατάλληλο επίπεδο, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη 
για το σκοπό αυτό και θα ενίσχυε την διοργανική συνεργασία που προσφέρει εκ νέου το ΕΚ στο 
Συµβούλιο. 
 
Σας ευχαριστώ θερµώς που µε ακούσατε και εύχοµαι οι εργασίες σας να είναι εποικοδοµητικές. 
 
 

__________ 
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1. Της συνεδριάσεως προηγήθηκε παρέµβαση του κ. Josep Borrell, Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων µε τον κ. Jean-Claude 

Trichet, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κ. Ernest-Antoine Seillière, 

Πρόεδρο της UNICE (Ένωσης Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης), 

και τον κ. Cándido Méndez Rodriguez, Πρόεδρο της ETUC (Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας 

Συνδικάτων), παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενηµέρωση εκ µέρους του 

Ισπανού Πρωθυπουργού σχετικά µε την αναγγελία µόνιµης κατάπαυσης του πυρός από την 

τροµοκρατική οργάνωση ΕΤΑ. 

 

o 

o o 

 

 

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου του 2005, αντλώντας από την πενταετή εµπειρία 

εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας, αποφάσισε µια ουσιαστική επανενεργοποίησή 

της και συµφώνησε να επανεστιάσει τις προτεραιότητες σε απασχόληση και ανάπτυξη που να 

συνάδουν µε τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, µέσω µεγαλύτερης κινητοποίησης 

όλων των κατάλληλων εθνικών και κοινοτικών πόρων. Συµφώνησε επίσης για ένα νέο κύκλο 

διακυβέρνησης που θα βασίζεται στην εταιρική σχέση και την αυτενέργεια. 

 

5. Στο Hampton Court οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως έδωσαν µεγαλύτερη πολιτική 

ώθηση στην επανενεργοποιηµένη στρατηγική, υπογραµµίζοντας ειδικότερα τον τρόπο µε τον 

οποίο οι ευρωπαϊκές αξίες µπορούν να στηρίξουν τον εκσυγχρονισµό των οικονοµιών και 

των κοινωνιών µας στον παγκοσµιοποιηµένο πλανήτη. 
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6. Τέλος, η συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

∆εκεµβρίου 2005 για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 αποτελεί σηµαντικό βήµα 
προόδου, παρέχοντας στην Ένωση τα µέσα για την εφαρµογή των πολιτικών της, 
περιλαµβανοµένων εκείνων που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εφαρµογή της 
ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της όσο το δυνατόν ταχύτερης σύναψης της νέας διοργανικής 
συµφωνίας για την εφαρµογή της συµφωνίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 
του 2005 και της ταχείας θέσπισης των απαραίτητων νοµικών πράξεων. 

 
7. Το ευρωπαϊκό τοπίο χαρακτηρίζεται από τον έντονο εξωτερικό ανταγωνισµό, τη γήρανση του 

πληθυσµού, υψηλότερες ενεργειακές τιµές και την ανάγκη διασφάλισης του ενεργειακού 
εφοδιασµού. Από τα τέλη του 2005 έχει ξεκινήσει σταδιακή οικονοµική ανάκαµψη, µε τη 
ανάπτυξη να αναµένεται να πλησιάσει περισσότερο τις δυνατότητες της οικονοµίας το 2006. 
Η ΕΕ αναµένεται να δηµιουργήσει έξι εκατοµµύρια νέες θέσεις απασχόλησης κατά την 
τριετή περίοδο 2005-2007, συµβάλλοντας στη µείωση της ανεργίας από το ανώτατο ποσοστό 
του 9% στα τέλη του 2004 κατά 1% περίπου το 2007. Ωστόσο, βασικές προκλήσεις για την 
Ένωση παραµένουν η περαιτέρω µείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και 
η αύξηση του αναπτυξιακού δυναµικού. 

 
8. Η προετοιµασία για την αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού και η φιλοδοξία πλήρους 

αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων της παγκοσµιοποίησης θα αποτελέσουν τους δύο κύριους 
µοχλούς των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Θα απαιτηθούν περαιτέρω διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και τη διατήρηση της 
ανάπτυξης, ώστε να διευκολυνθούν η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. Ταυτοχρόνως οι κατάλληλες µακροοικονοµικές πολιτικές θα είναι 
ουσιώδεις για την πλήρη αξιοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων από την άποψη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η βελτίωση της επιχειρηµατικής και της καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης θα συµβάλει στο να επιτευχθούν τα δυνητικά επίπεδα της ανάπτυξης σε βάθος 
χρόνου. Η αποφασιστική δηµοσιονοµική εξυγίανση θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνθήκες 
δηµιουργίας απασχόλησης και ανάπτυξης. 
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9. Η οικονοµική ανάκαµψη προσφέρει µεγάλη ευκαιρία για τη σύντονη συνέχιση των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων καθώς 
και για την ενισχυµένη δηµοσιονοµική εξυγίανση σύµφωνα µε το ανανεωµένο Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι συγκεκριµένοι στόχοι και χρονοδιαγράµµατα αποτελούν εν 
προκειµένω χρήσιµα εργαλεία για την επιτάχυνση της εφαρµογής των µελετώµενων 
µεταρρυθµίσεων και για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων από την άποψη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

 
10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ώρα να 

ανεβάσουµε ταχύτητα», τις εργασίες του Συµβουλίου και το γεγονός ότι όλα τα κράτη µέλη 
εκπόνησαν ταχέως τα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) βάσει των 
ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών. Τα ΕΠΜ είναι προσαρµοσµένα στις πραγµατικές 
ανάγκες και τις επιµέρους καταστάσεις κάθε κράτους µέλους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
χαιρετίζει επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς το κοινοτικό Πρόγραµµα της 
Λισσαβώνας. 

 
11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ευρεία σύγκλιση απόψεων που διαπιστώνεται στα 

ΕΠΜ ως προς τις βασικές προκλήσεις. Σηµειώνει επίσης ότι τα ΕΠΜ περιέχουν σειρά πολλά 
υποσχόµενων πολιτικών, που έχουν ενδιαφέρον για όλους και από τις οποίες µπορούµε όλοι 
να διδαχθούµε. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ταυτόχρονα την άποψη της 
Επιτροπής ότι κάποια από τα ΕΠΜ θα µπορούσαν να περιέχουν πιο συγκεκριµένους στόχους 
και χρονοδιαγράµµατα και ότι θα µπορούσαν επίσης να είναι λεπτοµερέστερα όσον αφορά 
τον ανταγωνισµό και την άρση των εµποδίων της πρόσβασης στην αγορά. Πρόκειται να 
παρασχεθούν περαιτέρω λεπτοµέρειες ως προς τις δηµοσιονοµικές πτυχές των µελετώµενων 
µεταρρυθµίσεων. 

 
12. Τα κράτη µέλη κατέβαλαν ουσιαστικές προσπάθειες για τη συµµετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων και των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη των ΕΠΜ. 
Χαιρετίζει επίσης τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των 
Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για αύξηση της 
αυτενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο. Ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να συνεχίσουν τις εργασίες τους και τους ζητεί 
να εκπονήσουν στις αρχές του 2008 συνοπτικές εκθέσεις προς στήριξη της εταιρικής σχέσης 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
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13. Είναι αναγκαίο να συµµετέχουν ενεργότερα στη διαδικασία οι ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να 

µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς θα συµβάλουν οι έγκαιρες και ορθά εφαρµοσµένες 
µεταρρυθµίσεις σε µεγαλύτερη και καλύτερα κατανεµηµένη ευηµερία. Μια ουσιαστική 
ανανεωµένη εταιρική σχέση για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα απαιτήσει την ενεργό 
συµµετοχή και ευθύνη των κοινωνικών εταίρων. Το προσφάτως συµφωνηθέν κοινό πολυετές 
πρόγραµµα εργασιών θα αποτελέσει εν προκειµένω πολύτιµο εργαλείο. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της φινλανδικής Προεδρίας να συγκαλέσει τριµερή 
κοινωνική σύνοδο κορυφής. 

 
14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ειδική σηµασία της ενίσχυσης των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων στα κράτη µέλη της ευρωζώνης και υπογραµµίζει την ανάγκη για έναν 
αποτελεσµατικό συντονισµό των πολιτικών εντός της εν λόγω ζώνης ως απαίτηση µεταξύ 
άλλων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της ασύµµετρης οικονοµικής ανάπτυξης 
στα πλαίσια της νοµισµατικής ένωσης. 

 
15. Τώρα που έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται τα ΕΠΜ, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η 

δυναµική µε τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής, έγκαιρης και συνολικής εφαρµογής τους 
και εν ανάγκη µε την ενίσχυση των µέτρων που προβλέπονται στα ΕΠΜ, σύµφωνα µε το 
πλαίσιο, τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις περί υποβολής εκθέσεων που καθόρισε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005 και τις κατευθυντήριες γραµµές που εγκρίθηκαν 
τον Ιούνιο του 2005. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο : 

 
− καλεί τα κράτη µέλη να υποβάλουν το φθινόπωρο του 2006 έκθεση όσον αφορά τα µέτρα 

που έχουν λάβει για την εφαρµογή των ΕΠΜ, βάσει των προτεραιοτήτων τους, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής και του Συµβουλίου στο 
πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας καθώς και τις συµφωνηµένες δράσεις 
προτεραιότητας που αναφέρονται κατωτέρω, και να λάβουν υπόψη τους τα ΕΠΜ κατά 
την εκπόνηση των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς για τη συνοχή, 

 
− καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να οργανώσουν κατά πρακτικό τρόπο 

την ανταλλαγή εµπειριών και την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, στην έκθεσή 
της προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 σχετικά µε την πρόοδο της 
εφαρµογής των ΕΠΜ, στις δράσεις προτεραιότητας, προτείνοντας ενδεχοµένως τα 
απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα. 
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16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ολοκληρωµένες 
κατευθυντήριες γραµµές 2005-2008 για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό 
συµφωνεί ως προς τα εξής : 

 
− ειδικοί τοµείς δράσεων προτεραιότητας όσον αφορά την επένδυση στη γνώση και 

την καινοτοµία, το επιχειρηµατικό δυναµικό, ιδίως των ΜΜΕ, και την απασχόληση των 
κατηγοριών προτεραιότητας (βλ. πρώτο µέρος), καθώς και τον καθορισµό µιας 
Ενεργειακής Πολιτικής για την Ευρώπη (βλ. δεύτερο µέρος), 

 
− οριζόντια µέτρα για τη διατήρηση της δυναµικής σε όλους τους πυλώνες της 

εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση (βλ. τρίτο µέρος). 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ως προς τους κατωτέρω ειδικούς τοµείς δράσεων 

προτεραιότητας που θα πρέπει να εφαρµοσθούν έως το τέλος του 2007 στο πλαίσιο της 
ανανεωµένης εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 
(α) Μεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία 
 
18. Λόγω της σηµασίας της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για τη µελλοντική οικονοµική 

ανάπτυξη καθώς και για την επίλυση πολλών από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
κοινωνία µας σήµερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευση που διατύπωσε 
στη Βαρκελώνη, χαιρετίζει την επιτευχθείσα πρόοδο προς τον καθορισµό επιµέρους εθνικών 
στόχων και καλεί όλα τα κράτη µέλη να προωθήσουν πολιτικές και δράσεις που θα 
επιδιώκουν την υλοποίηση του καθορισµένου γενικού στόχου του 3% έως το 2010, 
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών σηµείων εκκίνησης των κρατών µελών (πρβ. 
Παράρτηµα Ι). Τα κράτη µέλη, προκειµένου να παράσχουν περισσότερους και 
ποιοτικότερους πόρους στην έρευνα και την καινοτοµία, θα πρέπει να 
επαναπροσανατολίσουν τις δηµόσιες δαπάνες τους στην έρευνα και την καινοτοµία και να 
προωθήσουν την Ε&Α του ιδιωτικού τοµέα, βελτιώνοντας ειδικότερα το συνδυασµό των 
µέσων στήριξης. 

 
19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχεία έγκριση του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για 

την έρευνα και την ανάπτυξη και του νέου προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας. Ζητεί την ταχεία σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, µε βάση 
κριτήρια που θα αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της αριστείας των καλύτερων 
ερευνητικών οµάδων της Ευρώπης. Οι δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα µε άλλες 
ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις για την προώθηση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα, περιλαµβανοµένων των διακυβερνητικών πρωτοβουλιών όπως το 
Eureka. 
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20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την ΕΤΕπ να στηρίξει την καινοτοµία και να ενισχύσει τις 

δράσεις της στην Ε&Α µέσω χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού των κινδύνων που 
θα πρέπει να υλοποιηθεί το συντοµότερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει την 
άντληση ποσού ύψους έως 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και 
εγγυηµένα τραπεζικά δάνεια χάρη στα νέα χρηµατοδοτικά µέσα µε βάση τη 
συγχρηµατοδότηση του προϋπολογισµού της ΕΤΕπ και της ΕΕ για την περίοδο µέχρι το 2013 
και τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. 

 
21. Πρέπει να αναπτυχθεί ένα δυναµικό περιβάλλον µε τη δηµιουργία ελκυστικών 

συσπειρώσεων. Καλούνται τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν µια ενιαία, ανοικτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τους ερευνητές, υπερπηδώντας ιδίως τα 
τελευταία εµπόδια της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητας και βελτιώνοντας τις 
συνθήκες απασχόλησης και εργασίας για τους ερευνητές καθώς και προσελκύοντας στην 
ερευνητική σταδιοδροµία προικισµένους νέους ερευνητές. Πρέπει να ενισχυθούν η 
συνεργασία και η µεταφορά τεχνολογίας µεταξύ δηµόσιας έρευνας και βιοµηχανίας, τόσο 
εντός των εθνικών συνόρων όσο και διασυνοριακά, καθώς και µε τη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων για την πρόσληψη ερευνητών στη βιοµηχανία. 

 
22. Μια συνολική προσέγγιση της πολιτικής για την καινοτοµία µπορεί να επιτευχθεί µε στήριξη 

των αγορών καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών και της αριστείας όσον αφορά την έρευνα 
στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, περιλαµβανοµένων των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των οικολογικών καινοτοµιών. Αυτό θα σήµαινε µεταξύ 
άλλων τον εντοπισµό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές καινοτοµίας, που 
θα παρουσίαζαν το µεγαλύτερο δυναµικό για τη δηµιουργία πραγµατικής προστιθέµενης 
αξίας και για την προώθηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
δεσµοί µεταξύ Ε&Α, συστηµάτων καινοτοµίας και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, για να 
βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας της καινοτοµίας και να µειωθεί ο χρόνος 
που απαιτείται για την ωρίµανση της καινοτοµίας και τη µετεξέλιξή της σε εµπορικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί συνεπώς να διαµορφωθεί µια 
ευρωπαϊκή στρατηγική ευρείας βάσης στον τοµέα της καινοτοµίας, ώστε οι επενδύσεις σε 
γνώση να µετεξελίσσονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει 
εν προκειµένω τη σπουδαιότητα της έκθεσης Aho «∆ηµιουργία µιας καινοτόµου Ευρώπης» 
και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν και την 
επόµενη Προεδρία να υποβάλει έκθεση προόδου πριν από το τέλος του 2006. 
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23. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιµους παράγοντες ανάπτυξης του 

µακροπρόθεσµου δυναµικού της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα αλλά και κοινωνική συνοχή. 
Είναι ουσιώδης η αναζήτηση αριστείας και καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ειδικότερα µέσω καλύτερων δεσµών µεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις για να 
διασφαλισθούν εκπαιδευτικά συστήµατα υψηλής ποιότητας, που να είναι τόσο 
αποτελεσµατικά όσο και δίκαια. Οι εθνικές στρατηγικές της δια βίου µάθησης θα πρέπει να 
παρέχουν σε όλους τους πολίτες τις ικανότητες και τα τυπικά προσόντα που έχουν ανάγκη, µε 
όλο και µεγαλύτερη συνδροµή σε κοινοτικό επίπεδο από εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
προγράµµατα κατάρτισης όπως το Erasmus και το Leonardo. Για τη στήριξη της µεγαλύτερης 
κινητικότητας και µιας αποτελεσµατικής αγοράς εργασίας, θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος 
ως προς τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). 

 
24. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση παράγουν υψηλές αποδόσεις που 

υπερκαλύπτουν το κόστος και υπερβαίνουν τον ορίζοντα του 2010. Οι επενδύσεις πρέπει να 

στοχεύουν τις περιοχές όπου οι οικονοµικές και κοινωνικές αποδόσεις είναι υψηλές. Η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση οφείλουν να καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο θεµατολόγιο 

µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει το 

πρόγραµµα της δια βίου µάθησης 2007-2013. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη 

να διευκολύνουν, σύµφωνα µε τις εθνικές τους πρακτικές, την πρόσβαση των πανεπιστηµίων 

σε συµπληρωµατικούς πόρους χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένων και των ιδιωτικών, και 

να άρουν τα εµπόδια στις συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα µε τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, υπογραµµίζει το σηµαντικό ρόλο των πανεπιστηµίων και του ερευνητικού τους 

προσωπικού στη διάδοση και µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην 

επιχειρηµατική κοινότητα και, κατά συνέπεια, την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενδιαφεροµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει 

στην έκθεση της Επιτροπής για την ανώτατη εκπαίδευση, που θα εξετάσει ειδικότερα το 

τρίγωνο εκπαίδευση-έρευνα-καινοτοµία καθώς και τους δεσµούς µεταξύ πανεπιστηµίων και 

επιχειρηµατικής κοινότητας. 
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25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη σηµασία της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε 

το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και θα εξετάσει περαιτέρω την ιδέα προκειµένου να 

ενισχυθούν, µαζί µε άλλες δράσεις, η δικτύωση και οι συνέργειες µεταξύ των άριστων 

κοινοτήτων έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει 

ότι ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που θα βασίζεται σε κορυφαία δίκτυα ανοικτά σε 

όλα τα κράτη µέλη θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για την κάλυψη του υφιστάµενου 

χάσµατος µεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, σε συνδυασµό µε άλλες 

δράσεις για την ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργειών µεταξύ των άριστων κοινοτήτων 

έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας θα πρέπει να 

διαδραµατίσει εν προκειµένω καθοδηγητικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει πρόταση όσον αφορά τις περαιτέρω ενέργειες έως τα µέσα Ιουνίου 

2006. 

 

(β) Απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού, ιδίως των ΜΜΕ 
 
26. Υπάρχει συναίνεση όσον αφορά τη γενική σηµασία µιας ισχυρής και ανταγωνιστικής 

βιοµηχανικής βάσης στην Ευρώπη και συνεπώς της ανάγκης να διαµορφωθεί µια σύγχρονη 
και συνεκτική ιδέα για την κατασκευαστική βιοµηχανία της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
τονίζει ότι είναι σκόπιµο να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία µεταξύ οριζόντιων και τοµεακών 
προσεγγίσεων και αναφέρεται στην ανάγκη βελτίωσης της συνεκτικότητας των πολιτικών 
ώστε να µπορούν να αντλούνται οφέλη σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις δυνατότητες 
συνεργειών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν, κατά τρόπο 
πρωτόβουλο, εθνικές στρατηγικές και να εφαρµόσουν µέτρα για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της παραγωγικότητας µέσω πολιτικών σχετικών µε 
την κοινωνική διάσταση και τις ανάγκες των ατόµων κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης και 
διαρθρωτικής αλλαγής. 
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27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ύψιστη σηµασία της δηµιουργίας ευνοϊκότερου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ειδικότερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που 
αποτελούν το στυλοβάτη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Σε κοινοτικό επίπεδο έχει επιτευχθεί 
σηµαντική πρόοδος, ιδίως µέσω των εκτενών και ισορροπηµένων αξιολογήσεων του 
αντικτύπου των νέων προτάσεων από την Επιτροπή και της ενισχυµένης διάστασης της 
ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζουν, καθώς και του κυλιόµενου προγράµµατος 
απλούστευσης. Για να συµπληρωθεί η προσέγγιση αυτή σε εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να µεταφέρουν, να εκτελούν και να εφαρµόζουν πλήρως την 
κοινοτική νοµοθεσία, ώστε να µπορούν οι καταναλωτές, οι εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις 
να επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς.  

 
28. Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη δηµιουργία ανάπτυξης και καλύτερων θέσεων 

απασχόλησης στην Ευρώπη. Απαιτείται να αναπτυχθούν συνεκτικές πολιτικές στήριξης για 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ καθώς και ένα απλό, διαφανές και εύκολα εφαρµόσιµο 
ρυθµιστικό περιβάλλον. Η αρχή «Σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» πρέπει να εφαρµόζεται 
συστηµατικά και να καθοδηγεί όλα τα οικεία νοµοθετικά µέτρα σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει ειδικές 
διατάξεις για την προώθηση της ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης των ΜΜΕ, που να 
προβλέπουν, λ.χ., µεγαλύτερες µεταβατικές περιόδους, µειωµένα τέλη, απλουστευµένες 
διαδικασίες υποβολής στοιχείων και απαλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει επίσης 
από την Επιτροπή να συνδράµει περαιτέρω τα κράτη µέλη στην προσαρµογή των πολιτικών 
τους για τις ΜΜΕ και να προωθήσει περαιτέρω το διάλογο µε όλους τους ενδιαφεροµένους. 
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29. Καλείται η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία υπολογισµού των διοικητικών επιβαρύνσεων που 

συνδέονται µε κανόνες της ΕΕ σε συγκεκριµένους τοµείς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ΜΜΕ και στον προσδιορισµό των επιβαρύνσεων που απορρέουν άµεσα από τη νοµοθεσία 

της ΕΕ και εκείνων που απορρέουν από τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους τα 

κράτη µέλη µεταφέρουν στη νοµοθεσία τους τους κανόνες της ΕΕ. Οι σχετικές εργασίες θα 

πρέπει να συντονισθούν µε τις εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ήδη. Βάσει των 

ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή να καθορίσει µετρήσιµους στόχους σε συγκεκριµένους τοµείς 

για τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και να υποβάλει έκθεση προόδου στο 

Συµβούλιο έως τα τέλη του 2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τη δέσµευση της Επιτροπής να µειώσει περαιτέρω τη στατιστική επιβάρυνση των ΜΜΕ. 

 

30. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθιερώσουν έως το 2007 µια «µονοθυριδική» πρόσβαση ή 

ρύθµιση ισοδύναµου αποτελέσµατος για τη σύσταση εταιρίας µε ταχύ και απλό τρόπο. Τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα µέτρα ώστε να µειωθεί σηµαντικά ο µέσος 

χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση µιας επιχείρησης, ιδίως µικρής ή µεσαίας, µε στόχο 

έως τα τέλη του 2007 να είναι δυνατή εντός µιας εβδοµάδας σε οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ. 

Οι δαπάνες έναρξης πρέπει να είναι οι χαµηλότερες δυνατές και για την πρόσληψη του 

πρώτου εργαζοµένου πρέπει να αρκεί η επίσκεψη σε ένα µόνο σηµείο επαφής της δηµόσιας 

διοίκησης. 
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31. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από περισσότερους επιχειρηµατίες µε τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε 

να µπορούν να συµµετάσχουν ανταγωνιστικά στις αγορές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

υπογραµµίζει συνεπώς την ανάγκη δηµιουργίας ενός γενικού θετικού επιχειρηµατικού 

κλίµατος και των κατάλληλων γενικών προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν και θα 

ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα. Καλεί ως εκ τούτου τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τα 

αντίστοιχα µέτρα, µεταξύ άλλων µέσω επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 

ενδεδειγµένο επίπεδο σπουδών. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας καθώς και η 

πολιτιστική βιοµηχανία εν γένει µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην 

προώθηση της επιχειρηµατικότητας και στην ενθάρρυνση των πολιτών να ακολουθήσουν 

επιχειρηµατική σταδιοδροµία. Στα ΕΠΜ καθώς και στις εκθέσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ρητώς µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ και για την 

ενθάρρυνση των πολιτών, κυρίως των γυναικών και των νέων, να ακολουθήσουν τον 

προσανατολισµό αυτό. 

 
32. Μια πλήρως ολοκληρωµένη χρηµατοοικονοµική αγορά και η επαρκής πρόσβαση σε 

οικονοµικούς πόρους είναι κεφαλαιώδεις για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Εάν δεν αντιµετωπισθεί δεόντως η έλλειψη πόρων, θα εξακολουθήσει να παρεµποδίζει την 
καινοτοµία στις ΜΜΕ. Σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να διατεθούν οικονοµικοί πόροι από τα 
χρηµατοδοτικά µέσα των µελλοντικών κοινοτικών προγραµµάτων και ειδικότερα του 7ου 
προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτοµία (ΠΑΚ). Επιπροσθέτως το Συµβούλιο καλεί όλα τα κράτη µέλη να 
εκµεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες των διαρθρωτικών ταµείων, µέσω παραδοσιακών 
και νέων χρηµατοδοτικών µέσων, όπως το JEREMIE. Εξάλλου, το δυναµικό των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή. Επιπλέον, η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές θα βελτιωθεί µε τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις 
αγορές κρατικών προµηθειών και την τυποποίηση καθώς και µε την υποστήριξη της 
διεθνοποίησής τους. 
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33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να 

λάβει πλήρως υπόψη της την ανάγκη να εξετασθούν η ενδεχόµενη τροποποίηση των 
ισχυόντων κανόνων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τις ΜΜΕ, καθώς και η 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, µεταξύ άλλων µε την παροχή ευρύτερων 
απαλλαγών κατά κατηγορία, ενώ θα διατηρηθεί το κριτήριο της µικρότερης και ευστοχότερης 
διάθεσης κρατικών ενισχύσεων. Στη συνάρτηση αυτή, σηµειώνει τις δυνατότητες για 
ενισχύσεις στον τοµέα των επενδύσεων και της απασχόλησης µέχρι ποσού 15 εκατοµµ. ευρώ 
για τις ΜΜΕ χωρίς την ανάγκη κοινοποίησης. Χαιρετίζει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής 
να εξετάσει τη δυνατότητα διπλασιασµού του ποσού του ελάχιστου ορίου, λαµβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τις συνεχιζόµενες διαβουλεύσεις και σε συµφωνία µε τη συνθήκη 
και την υφιστάµενη νοµολογία. Γενικότερα, λαµβανοµένων υπόψη των εξωτερικών πλευρών 
της ανταγωνιστικότητας, θεωρεί ότι η αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην Ευρώπη και να καταστήσει την Ευρώπη 
ελκυστική για τις µελλοντικές επενδύσεις. 

 
(γ) Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις κατηγορίες προτεραιότητας  
 
34. Η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη παραµένει µια από τις κορυφαίες 

µεταρρυθµιστικές προτεραιότητες. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας που έχουν 
αναληφθεί κατά τα τελευταία έτη έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς. Βασικός στόχος 
είναι να αυξηθεί η συµµετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως των νέων, των γυναικών, των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, των προσώπων µε αναπηρία και των νοµίµων 
µεταναστών και µειονοτήτων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί απαιτούνται προσπάθειες 
σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

 
35. Με υπόβαθρο τις βελτιωµένες οικονοµικές προοπτικές της Ευρώπης για τη δηµιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των τριών 
προτεραιοτήτων δράσης : προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόµων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας, βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και 
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων. Η καλύτερη οργάνωση της εργασίας, η ποιότητα των συνθηκών εργασίας και η 
συνεχής επικαιροποίηση των προσόντων των εργαζοµένων είναι παράγοντες οι οποίοι θα 
πρέπει να αναλυθούν προκειµένου να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα της εργασίας. 
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36. ∆εδοµένης της συντελούµενης σταδιακής οικονοµικής ανάκαµψης, απαιτούνται περαιτέρω 
δραστήρια µέτρα που θα δηµιουργήσουν αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη 
τουλάχιστον κατά 2 εκατοµµύρια θέσεις ετησίως έως το 2010, ως ένα ακόµη βήµα για την 
επίτευξη των στόχων απασχόλησης της εταιρικής σχέσης για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη. 

 
37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη : 
 

− να αναπτύξουν µια προσέγγιση κύκλου ζωής απέναντι στην εργασία, διευκολύνοντας 
απρόσκοπτες αλλαγές απασχόλησης σε όλη την επαγγελµατική ζωή και οδηγώντας σε 
αύξηση του συνολικού αριθµού εργατοωρών στην οικονοµία και σε βελτίωση της 
απόδοσης της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 

 
− να συνεχίσουν τη µετάβαση προς ενεργητικές και προληπτικές πολιτικές, ενθαρρύνοντας 

και βοηθώντας τα άτοµα στην αναζήτηση έµµισθης απασχόλησης, 
 

− να επικεντρώσουν καλύτερα τα µέτρα σε όσους έχουν χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων και 
χαµηλή αµοιβή, ιδίως δε σε όσους βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. 

 
38. Είναι επείγον να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας και να µειωθεί 

σηµαντικά η ανεργία των νέων. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι, 
σύµφωνα µε το συµφωνηµένο στόχο για το 2010, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε 
να µειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στο 10% και να εξασφαλισθεί ότι 
τουλάχιστον το 85% των νέων ηλικίας 22 ετών θα έχει συµπληρώσει το δεύτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έως το τέλος του 2007, σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το 
σχολείο και είναι άνεργος θα πρέπει να προσφέρεται εργασία, µαθητεία, συµπληρωµατική 
επιµόρφωση ή άλλο µέτρο απασχολησιµότητας εντός έξι µηνών, ενώ έως το 2010 η 
προθεσµία αυτή θα πρέπει να µειωθεί 4 µήνες. 

 

39. Προκειµένου να καταστεί ελκυστικότερη η περαιτέρω παραµονή των εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να 
εφαρµοσθούν στρατηγικές παράτασης του επαγγελµατικού βίου. Εν προκειµένω θα πρέπει να 
εξετασθούν η παροχή κινήτρων για την παράταση του επαγγελµατικού βίου, η σταδιακή 
συνταξιοδότηση και η µερική απασχόληση, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τα 
στοχοθετηµένα κίνητρα ώστε ο αριθµός των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα επιµόρφωσης να αυξηθεί ταχύτερα από τον αριθµό του 
συνολικού εν ενεργεία πληθυσµού. 
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40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων είναι 
ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµερία και την ανταγωνιστικότητα, 
τονίζει ότι είναι καιρός να αναληφθεί ρητή δέσµευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
εφαρµογή πολιτικών υπέρ της προώθησης της απασχόλησης των γυναικών και για την 
εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. Προς το 
σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των 
Φύλων (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) και συµφωνεί ότι η παροχή παιδικής µέριµνας υψηλής ποιότητας 
θα πρέπει να αυξηθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς στόχους των κρατών µελών. 

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν συστηµατικότερα στα ΕΠΜ 
συνολικές στρατηγικές πολιτικής για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα κράτη µέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κύρια πρόκληση που ονοµάζεται «flexicurity» 
(εξισορρόπηση της ευελιξίας και της ασφάλειας). Η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τη 
θετική αλληλεξάρτηση µεταξύ ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και κοινωνικής 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη καλούνται να προωθήσουν, ανάλογα µε την 
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας εκάστου, µεταρρυθµίσεις στις πολιτικές της 
αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές βάσει µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης 
ευελιξίας και ασφάλειας, κατάλληλα προσαρµοσµένης στο εκάστοτε θεσµικό περιβάλλον και 
λαµβάνοντας υπόψη την κατάτµηση της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή από 
κοινού µε τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους θα διερευνήσει τη διαµόρφωση µιας 
δέσµης κοινών αρχών για τη «flexicurity». Οι αρχές αυτές µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµη 
αναφορά για την επίτευξη περισσότερο ανοικτών και ευπροσάρµοστων αγορών εργασίας και 
παραγωγικότερων χώρων εργασίας. 

42. Σηµειώνει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενός Ταµείου Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση, προσιτού σε όλα τα κράτη µέλη, προκειµένου να παρασχεθεί 
πρόσθετη στήριξη στους εργαζοµένους που απολύονται λόγω σηµαντικών διαρθρωτικών 
µεταβολών των ροών του παγκόσµιου εµπορίου και προκειµένου να βοηθηθούν στην 
απόκτηση νέας κατάρτισης και την αναζήτηση απασχόλησης, καλεί δε το Συµβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα ούτως ώστε το 
Ταµείο να είναι σε θέση να λειτουργήσει το συντοµότερο δυνατόν και κατά προτίµηση την 
1η Ιανουαρίου 2007. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΠΕ) 

 
43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές και διάφορες 

προκλήσεις στον τοµέα της ενέργειας: συνεχιζόµενες δυσχέρειες στην αγορά πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, αυξανόµενη εξάρτηση από τις εισαγωγές και περιορισµένη µέχρι στιγµής 
διαφοροποίηση, υψηλές τιµές καυσίµων µε απρόβλεπτες αιχµές, αύξηση της παγκόσµιας 
ενεργειακής ζήτησης, κινδύνους ως προς την ασφάλεια για τις χώρες παραγωγής και 
διέλευσης καθώς και για τις οδούς µεταφοράς, αύξηση της απειλής κλιµατικών αλλαγών, 
αργή πρόοδο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, ανάγκη περισσότερης διαφάνειας στις αγορές ενεργείας και περαιτέρω ενοποίησης 
και διασύνδεσης των εθνικών αγορών ενέργειας ενόψει της ολοκλήρωσης της ελευθέρωσης 
της αγοράς ενέργειας (Ιούλιος 2007), περιορισµένο συντονισµό µεταξύ των φορέων του 
ενεργειακού τοµέα τη στιγµή που απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις στις υποδοµές του εν 
λόγω τοµέα. Η µη αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων έχει άµεσες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον της ΕΕ καθώς και στην απασχόληση και το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης. 

 
44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ανταποκρινόµενο σε αυτές τις προκλήσεις και µε βάση την 

κατάλληλα διαρθρωµένη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 
αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια» και τη συµβολή του Συµβουλίου, απευθύνει 
προτροπή για τη χάραξη µιας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη, µε στόχο 
αποτελεσµατική κοινοτική πολιτική, συνοχή µεταξύ των κρατών µελών και συνέπεια των 
δράσεων στους διάφορους τοµείς άσκησης πολιτικής και ισόρροπη επιδίωξη των τριών 
στόχων, δηλ. ασφάλεια εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα και περιβαλλοντική αειφορία. 

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι για να επιτευχθεί αυτή η συνέπεια τόσο στις 
εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα αιτήµατα πολλών τοµέων πολιτικής. Στο πλαίσιο µιας στρατηγικής 
οικονοµικής ανάπτυξης και µέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, προάγει τις 
επενδύσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη, το εσωτερικό και εξωτερικό εµπόριο. Συνδέεται 
στενά µε την πολιτική για το περιβάλλον καθώς και µε την πολιτική για την απασχόληση, την 
περιφερειακή πολιτική και προπάντων την πολιτική µεταφορών. Επιπλέον, οι πτυχές της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής αποκτούν αυξανόµενη σηµασία για την 
προώθηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής µε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει προς ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των συναφών 
συνθέσεων του Συµβουλίου και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαµβάνει υπόψη τις αρχές 
της «βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων» κατά την εκπόνηση περαιτέρω δράσεων. 
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46. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αναπτυχθεί µε βάση επαρκή γνώση και 
κατανόηση των ενεργειακών αναγκών και πολιτικών των κρατών µελών, έχοντας πάντα κατά 
νου τον στρατηγικό ρόλο του ενεργειακού τοµέα. Η πολιτική αυτή θα πρέπει λοιπόν να 
βασίζεται σε κοινές προοπτικές όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη προσφορά και ζήτηση και σε 
αντικειµενική και διαφανή αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων όλων των 
ενεργειακών πηγών και να συµβάλλει ισόρροπα σε τρεις κύριους στόχους: 

 
(α) αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω: 

 

• της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική προς 
υποστήριξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής, και της προώθησης του 
ενεργειακού διαλόγου µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της αφενός και των 
βασικών εταίρων τους, δηλ. χωρών παραγωγής, διέλευσης ή κατανάλωσης 
αφετέρου, σε συνέργεια µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς 

• αυξηµένης διαφοροποίησης όσον αφορά τόσο τις εξωτερικές όσο και τις 
εσωτερικές πηγές, τους προµηθευτές και τις διαδροµές µεταφοράς, 
υποστηριζόµενης από επενδύσεις στις αναγκαίες υποδοµές, περιλαµβανοµένων 
των εγκαταστάσεων υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

• της εξασφάλισης κοινών επιχειρησιακών προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων κρίσης, υπό πνεύµα αλληλεγγύης, λαµβανοµένης υπόψη της 
επικουρικότητας 

 
(β) εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµιών και της δυνατότητας 

ενεργειακού εφοδιασµού τόσο των επιχειρηµατιών όσο και των καταναλωτών, σε 
προσιτές τιµές στο πλαίσιο σταθερού ρυθµιστικού περιβάλλοντος, µέσω: 

 

• της εργασίας από κοινού µε τα κράτη µέλη για ολοκλήρωση του ανοίγµατος της 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισµού και αερίου ως τα µέσα του 2007, ενώ θα 

γίνονται παραδεκτές οι ειδικές περιστάσεις ορισµένων µικρών και αποµονωµένων 

κρατών µελών 

• της εξασφάλισης πλήρους, αποτελεσµατικής και διαφανούς εφαρµογής της 
νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο στην 
ασφάλεια εφοδιασµού 
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• της προώθησης ανάλογων προσεγγίσεων στις γειτονικές χώρες και της ενίσχυσης 
του συντονισµού και του ρόλου των ρυθµιστικών αρχών ενέργειας 

• της ταχύτερης ανάπτυξης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στο 
εσωτερικό της ΕΕ, διευκολύνοντας τη συνολοκλήρωση των περιφερειακών 
αγορών και την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, µε 
ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες και περιοχές που είναι πολύ αποµονωµένες από την 
ενεργειακή αγορά της ΕΕ 

• της προώθησης της ταχείας και συνεκτικής ανάπτυξης των δυνατοτήτων 
αποθήκευσης και των υποδοµών, ιδίως δε των διασυνδέσεων αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε στόχο, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
τουλάχιστον το 10% του εγκατεστηµένου δυναµικού παραγωγής των κρατών 
µελών, και όπως συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του 
2002, η απαιτούµενη χρηµατοδότηση θα πρέπει να καλυφθεί κυρίως από τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

• της αναθεώρησης των υφισταµένων οδηγιών και του υπάρχοντος νοµοθετικού 
πλαισίου προκειµένου να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης 
και να αναπτυχθεί ρυθµιστικό περιβάλλον που να ευνοεί περισσότερο τις 
επενδυτικές πρωτοβουλίες 

 
(γ) προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας µέσω : 
 

• της ενίσχυσης του ηγετικού ρόλου της ΕΕ µε τη θέσπιση ενός φιλόδοξου και 
ρεαλιστικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, µε γνώµονα την 
ικανότητα της Ένωσης να εξοικονοµήσει ποσοστό 20% της ενέργειας έως 
το 2020, κατά τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, και λαµβανοµένων υπόψη των 
µέτρων που ήδη εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη 
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• της ενίσχυσης του ηγετικού ρόλου της ΕΕ µε τη συνέχιση της ανάπτυξης των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο σύνολο της ΕΕ (χάρτης πορείας) µε βάση την 
ανάλυση της Επιτροπής για τον τρόπο επίτευξης των υφισταµένων στόχων (2010) 
και για τον τρόπο οικονοµικά αποτελεσµατικής υποστήριξης των διεξαγοµένων 
προσπαθειών µακροπρόθεσµα, π.χ. εξετάζοντας το ενδεχόµενο να αυξηθούν, 
µέχρι το 2015, το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε πιθανό στόχο το 
15%, και η αναλογία των βιοκαυσίµων, µε πιθανό στόχο το 8%, και της 
διαµόρφωσης µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τη µείωση 
της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας κατά τρόπο σύµφωνο µε τους 
στόχους της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, λαµβανοµένων 
υπόψη των προβληµάτων νήσων ή περιοχών σε µεγάλο βαθµό αποµονωµένων σε 
σχέση µε την ενεργειακή αγορά της ΕΕ 

• της εφαρµογής του σχεδίου δράσης για τη βιοµάζα 
• στο πλαίσιο της ανάπτυξης µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης στρατηγικής 

της ΕΕ για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, της ολοκλήρωσης της 
επανεξέτασης του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής 
αερίων θερµοκηπίου ως µέσου για την επίτευξη στόχων σχετικών µε την αλλαγή 
του κλίµατος κατά οικονοµικό τρόπο, µε παροχή µεσοπρόθεσµης και 
µακροπρόθεσµης ασφάλεια στους επενδυτές, και της αξιολόγησης των 
δυνατοτήτων διαφόρων τοµέων όσον αφορά αυτούς τους στόχους 

• της εξασφάλισης κατάλληλης στήριξης από εθνικά και κοινοτικά µέσα ΕΑ&Ε για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις αειφόρους µορφές ενέργειας και τεχνολογίες 
χαµηλής εκποµπής 

 
47. Για την επίτευξη αυτών των κύριων στόχων, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει: 
 

• να εξασφαλίζει διαφάνεια και αποφυγή διακρίσεων στις αγορές 
• να είναι συµβατή µε τους κανόνες ανταγωνισµού 
• να είναι συµβατή µε τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 
• να σέβεται πλήρως την κυριαρχία των κρατών µελών επί των πρωτογενών πηγών 

ενέργειας και το κυριαρχικό τους δικαίωµα ν’ αποφασίζουν τις µορφές ενέργειας που 
χρησιµοποιούν και τις σχετικές αναλογίες. 

 
48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ΄Υπατο 

Εκπρόσωπο να συνεργασθούν στενά για το σηµαντικό θέµα των εξωτερικών σχέσεων στον 
τοµέα της ενέργειας και να προσφέρουν τα πρώτα στοιχεία µιας στρατηγικής της ΄Ενωσης 
ώστε να συζητηθούν κατά την επόµενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 
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49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις για 

τις στρατηγικές ενεργείας σε τακτά διαστήµατα, ξεκινώντας από το 2007, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στους στόχους και τις δράσεις που απαιτούνται για την εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Με την ευκαιρία αυτών των εκθέσεων, τα 
κράτη µέλη µπορούν να αναφέρουν δράσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
προπαρασκευαστικές συζητήσεις θα πρέπει να διεξαχθούν στο δεύτερο εξάµηνο του 2006. 

 
50. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται σειρά πιθανών δράσεων που µπορούν να συµβάλλουν στην 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Οι αποφάσεις σχετικά µε νέες δράσεις µπορούν να 
λαµβάνονται σε συνέργεια µε το έργο που διεξάγεται από τα υφιστάµενα διεθνή θεσµικά 
όργανα και φορείς, µηχανισµούς και διαδικασίες. Με το σκεπτικό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εκπονήσουν σειρά δράσεων µε σαφές 
χρονοδιάγραµµα ώστε να εγκριθεί σχέδιο δράσης µε ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την άνοιξη του 2007. 

 
51. ∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα των προκλήσεων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 

Επιτροπή να λάβει πρώτα τα ακόλουθα µέτρα: 

− Υποβολή σχεδίου δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα έως τα µέσα του 2006,  

− Εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για τη βιοµάζα, 

− Εκπόνηση επείγοντος σχεδίου διασύνδεσης και διευκόλυνση της κατά προτεραιότητα 
εκτέλεσης έργων υποδοµής που να συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του εφοδιασµού 
και την ενσωµάτωση των περιφερειακών αγορών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, µε 
έµφαση στον πρωταρχικό ρόλο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν, 

− Αποτελεσµατικότερο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά την επικύρωση 
του Ενεργειακού Χάρτη και τη σύναψη του Πρωτοκόλλου ∆ιέλευσης κατά τη θητεία 
της Ρωσίας στην Προεδρία της G8, 

− Ανάπτυξη στρατηγικής για την εξαγωγή της προσέγγισης περί εσωτερικής ενεργειακής 

αγοράς στις γείτονες χώρες, 

− Εξασφάλιση προτεραιότητας της ενέργειας στο 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο, 

− Έναρξη ανάλυσης των µακροπρόθεσµων προοπτικών προσφοράς και ζήτησης, 

− Βελτίωση της διαφάνειας στην ενεργειακή αγορά, ιδίως δε όσον αφορά τα στοιχεία για 

τη δυναµικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου και για τα αποθέµατα πετρελαίου. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

 
(α) Εξασφάλιση υγιών και βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών 
 
52. Επί του παρόντος, 12 κράτη µέλη της ΕΕ παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειµµα, ενώ τα 

επίπεδα χρέους υπερβαίνουν το 60% του ΑΕγχΠ σε αρκετά κράτη µέλη. Με αυτά τα 

στοιχεία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εκµεταλλευθούν την ευκαιρία της 

σηµειούµενης οικονοµικής ανάκαµψης για να επιτύχουν δηµοσιονοµική εξυγίανση σύµφωνα 

µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής 

ανάκαµψης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτελέσουν ταχεία πρόοδο προς την επίτευξη του 

µεσοπρόθεσµου στόχου τους, όσα δε παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειµµα θα πρέπει να 

επιδιώξουν µια φιλόδοξη δηµοσιονοµική εξυγίανση προκειµένου το υπερβολικό έλλειµµά 

τους να τερµατισθεί το ταχύτερο δυνατόν. 

 

53. Σε πολλά κράτη µέλη απαιτούνται περαιτέρω συνολικές µεταρρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και για την αντιµετώπιση των 

οικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσµού. Εν προκειµένω, 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έκθεση για τον αντίκτυπο της γήρανσης του 

πληθυσµού στις δηµόσιες δαπάνες και επιβεβαιώνει την τρισχιδή στρατηγική µε στόχους τον 

ταχύτερο ρυθµό µείωσης του χρέους, την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και της 

παραγωγικότητας και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων συνταξιοδότησης και 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Θα πρέπει να προωθηθούν µέτρα που να αποθαρρύνουν 

την πρόωρη αποχώρηση από το εργατικό δυναµικό ή να µειώνουν τις συνταξιοδοτικές 

δαπάνες. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προβεί σε συνολική 

αξιολόγηση της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών των κρατών µελών έως το τέλος 

του 2006, µε βάση το από κοινού συµφωνηθέν πλαίσιο, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί εν 

συνεχεία από το Συµβούλιο. 
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54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη να βελτιωθούν περαιτέρω η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών και των φόρων, 

προκειµένου να βελτιωθούν τα δηµόσια οικονοµικά και να επαναπροσανατολισθούν προς 

δραστηριότητες ενισχυτικές της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

55. Η νοµισµατική ενοποίηση προκαλεί εντονότερες αλληλοεπιδράσεις µεταξύ των µελών. Η 

συµµετοχή στη ζώνη του ευρώ προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στον αποτελεσµατικό συντονισµό 

των πολιτικών για την επίτευξη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και ευελιξίας στην αντιµετώπιση 

ασυµµετρικών κρίσεων, και στη συνέχιση των αναγκαίων διαρθρωτικών προσαρµογών για 

την αντιµετώπιση αποκλινουσών τάσεων στην παραγωγικότητα. Για το λόγο αυτό, η 

περαιτέρω δηµοσιονοµική εξυγίανση και η ενίσχυση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στις 

αγορές προϊόντων, υπηρεσιών, εργασίας και ακινήτων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τα κράτη 

µέλη της ευρωζώνης και απαιτούν αποτελεσµατικό συντονισµό των πολιτικών εντός του 

χώρου αυτού. 

 

(β) Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και προώθηση των επενδύσεων  

 

56. Η επέκταση και εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την 

επίτευξη των στόχων της ανανεωµένης στρατηγικής. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ζητεί τα εξής : 

 

− τελική συµφωνία για τη δέσµη προτάσεων REACH πριν από το τέλος του 2006 καθώς 

και - εάν µπορέσει να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση - για το συναφή κανονισµό σχετικά µε την 

ταξινόµηση και την επισήµανση επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων ουσιών, 

 

− εφαρµογή αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου, και σε επίπεδο ΕΕ και διεθνές επίπεδο, 

για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

Bulletin 27.03.2006 - EL - PE 371.052 
33 

 

− περαιτέρω πρόοδο προς την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 

ΦΠΑ και του τελωνειακού συστήµατος, 

 

− προαγωγή µιας πλήρως ενοποιηµένης και εύρυθµα λειτουργούσας χρηµατοοικονοµικής 

αγοράς και καλύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, ιδίως µε την υλοποίηση των 

µέτρων Π∆ΧΥ και του προγράµµατος εργασιών της Επιτροπής, όπως παρουσιάζεται 

στη Λευκή Βίβλο Πολιτικής για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (2005-2010), την 

πρόοδο όσον αφορά το συµψηφισµό και διακανονισµό των συναλλαγών επί τίτλων, τη 

δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωµών στην ΕΕ, την ενίσχυση του πλαισίου για τη 

διασυνοριακή εποπτεία και διαχείριση κρίσεων στους χρηµατοοικονοµικούς τοµείς και 

την αµοιβαία αναγνώριση των λογιστικών προτύπων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. 

 

57. Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2005 και τα 

συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 13ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, τονίζει ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών πρέπει να γίνει πλήρως λειτουργική, µε 

παράλληλη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µέσω της εξασφάλισης ευρείας 

συναίνεσης για την οδηγία «υπηρεσίες». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την έκβαση της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

προσβλέπει στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να βασίσει σε µεγάλο βαθµό την 

τροποποιητική της πρόταση στα αποτελέσµατα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και εκφράζει την ελπίδα ότι τα θεσµικά όργανα θα µπορέσουν να 

ολοκληρώσουν σύντοµα τη νοµοθετική διαδικασία. 

 

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά 

µε τη λειτουργία των µεταβατικών ρυθµίσεων για την ελευθερία κυκλοφορίας και σηµειώνει 

την αξιολόγηση που περιέχεται σε αυτήν. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και βάσει της κτηθείσας 

πείρας τα κράτη µέλη θα ανακοινώσουν στην Επιτροπή τις προθέσεις τους όσον αφορά τις 

σχετικές διατάξεις της Συµφωνίας Προσχώρησης του 2003. 
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59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να µεταφέρουν, να εκτελούν και να 

εφαρµόζουν πλήρως την κοινοτική νοµοθεσία, ώστε να µπορούν οι καταναλωτές, οι 

εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατα των 

ανταγωνιστικών αγορών χωρίς σύνορα. 

 

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει το πρόγραµµα της Χάγης του Νοεµβρίου 2004, κατά 

το οποίο η νόµιµη µετανάστευση θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της οικονοµίας της γνώσης στην Ευρώπη και στην προώθηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης, συµβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το σχέδιο πολιτικής της Επιτροπής για 

τη νόµιµη µετανάστευση, το οποίο υποβλήθηκε το ∆εκέµβριο του 2005. 

 

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη του τις αρχές της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας και τη σηµασία της τήρησης του κοινοτικού κεκτηµένου, 

υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο ως βασικού στοιχείου για την επίτευξη των στόχων της εταιρικής 

σχέσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και προτρέπει όλα τα θεσµικά όργανα και τα 

κράτη µέλη να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους, µεταξύ άλλων µέσω της στέρεης και 

ισορροπηµένης αξιολόγησης του αντικτύπου µε υπολογισµό του διοικητικού κόστους, 

παρέχοντας το κυλιόµενο πρόγραµµα απλούστευσης για τα θέµατα προτεραιότητας των 

τοµέων των αποβλήτων, των οικοδοµικών κατασκευών και της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Τα 

περιττά γραφειοκρατικά βάρη παρακωλύουν τον επιχειρηµατικό δυναµισµό και θέτουν 

σηµαντικό φραγµό σε µια οικονοµία που θα βασίζεται περισσότερο στην καινοτοµία και στην 

ένταση γνώσης. Τα βάρη αυτά βλάπτουν ιδιαιτέρως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

καλύπτουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. 
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62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ανάλυση για 

την µέχρι τούδε πρόοδο καθώς και για τους τοµείς όπου απαιτείται περαιτέρω έργο ώστε να 

σηµειωθεί πρόοδος σε όλους τους τοµείς της βελτίωσης της νοµοθεσίας: απλούστευση, 

εκτίµηση των επιπτώσεων, κατάργηση και απόσυρση νοµοθετικών πράξεων, κωδικοποίηση, 

ανάλυση κατά τοµείς, ελάττωση της διοικητικής επιβάρυνσης, συµµετοχή των επιχειρήσεων, 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η 

βελτίωση της νοµοθεσίας είναι ένα θέµα που τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν και 

στην εσωτερική νοµοπαρασκευαστική τους πρακτική και στη µεταφορά της κοινοτικής 

νοµοθεσίας, και επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του για την επίτευξη προόδου σε όλους αυτούς 

τους τοµείς. 

 

63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία µιας πρωτόβουλης πολιτικής 

ανταγωνισµού, ενός ρυθµιστικού πλαισίου που να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά και 

της µεταρρύθµισης των κρατικών ενισχύσεων ως βασικών µέσων πολιτικής για την 

αποτελεσµατική θέσπιση κινήτρων για την καινοτοµία και την κατανοµή παραγωγικών 

πόρων. Αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο του ανταγωνισµού για την εξασφάλιση της καλής 

απόδοσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δικτύου και καλεί τα κράτη µέλη να αναλάβουν 

σχετικές δράσεις. 

 
64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την καίρια σηµασία που έχει για τη στρατηγική της 

εταιρικής σχέσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη η παραγωγικότερη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και τους διοικητικούς 
οργανισµούς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εστιασµένες, αποτελεσµατικές και 
ολοκληρωµένες πολιτικές ΤΠΕ τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι 
ουσιώδους σηµασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για οικονοµική ανάπτυξη 
και παραγωγικότητα. Εν προκειµένω, επισηµαίνει τη σηµασία της µείωσης των τελών 
περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν σθεναρά τη νέα στρατηγική i2010. ∆εδοµένης 
της σπουδαιότητας των ΤΠΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την επόµενη Προεδρία να 
επανέλθει στο θέµα πριν το τέλος του 2006. 
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65. Προς στήριξη της ολοκλήρωσης και της εµβάθυνσης της εσωτερικής αγοράς απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες, ώστε να σηµειωθεί πρόοδος στην επέκταση, βελτίωση, διασύνδεση 
και διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών υποδοµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι 
έχει σηµασία να εκτελεσθούν τα σχέδια ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στους τοµείς των µεταφορών 
και της ενέργειας και να θεσπίσουν τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 
κατάλληλα κίνητρα για επενδύσεις υποδοµών. 

 
66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συµβολή της οµάδας ΕΤΕπ στην 

προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η οποία, βάσει της Ευρωπαϊκής ∆ράσης για 
την Ανάπτυξη αλλά προβλέποντας και νέα χρηµατοδοτικά µέσα που συνδυάζουν πολυετείς 
πόρους της ΕΕ και της ΕΤΕπ, θα προσανατολίσει την ποιότητα των ενεργειών της Τράπεζας 
προς µεγαλύτερη προστιθεµένη αξία και κίνδυνο, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα των 
ιδιωτικών κεφαλαίων για την ουσιαστική αύξηση της διαθέσιµης χρηµατοδότησης 
επενδύσεων που προωθούν την ανάπτυξη στους τοµείς της Ε&Α, των ΜΜΕ, των υποδοµών 
και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. 

 
67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους σχετικούς παράγοντες να λάβουν χωρίς καθυστέρηση 

τα αναγκαία µέτρα παρακολούθησης, λαµβάνοντας υπόψη την τελική συµφωνία για τις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές και τηρώντας το συµφωνηµένο πλαίσιο για το κεφάλαιο της 
ΕΤΕπ (δηλαδή µη αύξηση του κεφαλαίου πριν από το 2010 και αυτοχρηµατοδότηση µέσω 
των αποθεµατικών) και την ανάγκη εκπλήρωσης των καθηκόντων που της αναθέτει η 
Συνθήκη. Υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη στενής συνεργασίας µεταξύ της ΕΤΕπ και της 
Επιτροπής καθώς και µεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως ο ρόλος 
τους ως καταλυτών για την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 
68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει περαιτέρω τη σηµασία του να εξασφαλισθούν 

ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης. Μια φιλόδοξη και 
ισορροπηµένη έκβαση των διαπραγµατεύσεων ΠΟΕ /Αναπτυξιακού θεµατολογίου της Ντόχα 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντική συµβολή στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 
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γ) Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
 
69. Η νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη παρέχει ένα πλαίσιο όπου η 

οικονοµική και κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης ενισχύονται αµοιβαία, 
εξασφαλίζοντας την παράλληλη πρόοδο στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές αξίες. 
Προκειµένου το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο να παραµείνει βιώσιµο, η Ευρώπη χρειάζεται 
να επιταχύνει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί η οικονοµική ανάπτυξη, να επιτευχθεί 
υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης και παραγωγικότητας και παράλληλα να ενδυναµωθούν η 
κοινωνική ένταξη και προστασία, βάσει των στόχων που προβλέπονται στο κοινωνικό 
θεµατολόγιο. 

 
70. Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005 δήλωσε κατά την ενδιάµεση 

αναθεώρηση της στρατηγικής ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση βρίσκονται στην υπηρεσία 
της κοινωνικής συνοχής. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε 
ικανοποίηση την κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη και 
τους νέους στόχους και µεθόδους εργασίας στον τοµέα αυτό, ζητεί δε από τα κράτη µέλη να 
υποβάλουν έως το Σεπτέµβριο του 2006 εθνικές στρατηγικές για την κοινωνική προστασία 
και την κοινωνική ένταξη για το 2006-2008. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα ενηµερώνουν 
το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε την κοινή έκθεση για την πρόοδο στον τοµέα της 
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει 
επίσης την ενδεχόµενη συµβολή των επιχειρήσεων µέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
το θέµα αυτό. 

 
71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι οι πολιτικές για την κοινωνική προστασία και την 

κοινωνική ένταξη πρέπει να είναι στενά συντονισµένες µε την εταιρική σχέση για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η θετική αλληλεπίδραση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης και η κοινωνική προστασία να θεωρείται ως παραγωγικός 
συντελεστής. 
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72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει το στόχο της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να ληφθούν µέτρα µε αποφασιστικό 
αντίκτυπο στη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού έως το 2010. Η Ένωση 
και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης µε πολύµορφη 
προσέγγιση, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία σε οµάδες στόχους όπως τα φτωχά παιδιά. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την ταχεία 
και σηµαντική µείωση της παιδικής φτώχειας και για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα 
παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση. 

 
73. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι, λόγω της δηµογραφικής µεταβολής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης και να προαχθεί ο συνδυασµός της 
επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Για να αντιµετωπισθούν αυτές οι δηµογραφικές 
προκλήσεις, θα χρειασθεί να υποστηριχθούν πολιτικές που να επιτρέπουν το συνδυασµό της 
επαγγελµατικής ζωής µε τα παιδιά και την οικογενειακή ζωή, να προωθηθούν οι ίσες 
ευκαιρίες, να προωθηθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, να προαχθεί η υγεία, να 
βελτιωθεί η οικονοµικά προσιτή µέριµνα για τα παιδιά και όσους άλλους χρήζουν µέριµνας, 
να επιδιωχθούν η δια βίου µάθηση και αυξηµένο ποσοστό απασχόλησης των νέων, των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και των µειονεκτουσών οµάδων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. 

 
74. Περαιτέρω πρόοδος απαιτείται και όσον αφορά τα µέτρα για τη νεολαία, 

συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τους δεσµούς µεταξύ των 
πολιτικών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, της κοινωνικής 
ένταξης και της κινητικότητας, ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσµατικότερες διατοµεακές 
στρατηγικές. Ζητείται από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν τους νέους και 
τις οργανώσεις νέων όλων των βαθµίδων στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη 
Νεολαία. 
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δ) Περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη  
 
75. Μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική, πέρα από το ότι είναι σηµαντική αυτή καθεαυτή, 

µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη καθώς και να επηρεάσει 
θετικά σηµαντικούς τοµείς όπως η δηµόσια υγεία και το κόστος της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης και η κοινωνική ένταξη και συνοχή καθώς και στην ανάπτυξη Ενεργειακής 
Πολιτικής για την Ευρώπη, περιλαµβανοµένης ιδίως της προώθησης της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 
76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί µε τις ακόλουθες γραµµές δράσης : 
 

− δυναµική προώθηση και διάδοση των οικολογικών καινοτοµιών και των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, µεταξύ άλλων µέσω του σχεδίου δράσης για τις 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες, και ενδεχόµενος καθορισµός στόχων επιδόσεων, 

 

− ως συνέχεια του σχεδίου δράσης του Μόντρεαλ για το κλίµα, βάσει της συµβάσεως-

πλαισίου του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίµατος, ταχεία εκπόνηση εναλλακτικών 

λύσεων για το διακανονισµό που θα ισχύσει µετά το 2012 που να είναι συνεπείς µε την 

επίτευξη του στόχου των 2°C χωρίς καθυστέρηση µέσω εποικοδοµητικής συµµετοχής 

σε ευρύ διάλογο για την ανάληψη µακροπρόθεσµης συνεργατικής δράσης και, 

ταυτόχρονα, µέσω διαδικασίας δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, 

 

− επανεξέταση των περιβαλλοντικών διαρθρωτικών δεικτών προκειµένου να καλυφθεί 

συνολικότερα και συνεκτικότερα η περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής για την 

απασχόληση και την ανάπτυξη, 

 

− επείγουσα υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας έως το 2010, ιδίως µε την ενσωµάτωση των απαιτήσεών της σε όλες 

τις σχετικές πολιτικές του θεµατολογίου της Λισσαβώνας, περιλαµβανοµένης της 

διαµόρφωσης διαρθρωτικού δείκτη σχετικά µε τη βιοποικιλότητα, και µε την ταχεία 

υποβολή και συζήτηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα, 
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− διερεύνηση ενδεχόµενων ειδικών δράσεων για την επίτευξη πλέον βιώσιµων µορφών 

κατανάλωσης και παραγωγής στην ΕΕ και σε παγκόσµια κλίµακα, περιλαµβανοµένης 

της ανάπτυξης σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή 

(ΒΚΠ), και την προώθηση οικολογικών δηµόσιων προµηθειών, µεταξύ άλλων µε την 

προαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων και στόχων επιδόσεων, µε την ταχύτερη δυνατή 

εξέταση της πρότασης οδηγίας για την προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικών 

µεταφορών και µε την επίτευξη προόδου για την υλοποίηση µιας φιλόδοξης 

ευρωπαϊκής πολιτικής βασιζόµενης στις πηγές, 

 

− περαιτέρω διερεύνηση των κατάλληλων κινήτρων και αντικινήτρων και µεταρρύθµιση 

των επιδοτήσεων που έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και οι 

οποίες δεν είναι συµβατές µε την αειφόρο ανάπτυξη, ενόψει της σταδιακής κατάργησής 

τους. 

 
________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

∆απάνες Ε&Α (2004) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ και στόχοι που ορίζονται από τα κράτη µέλη 
στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων 
 

________________________ 

                                                 
1 Πηγή : Eurostat. Τα περισσότερα στοιχεία είναι προσωρινά. Τα στοιχεία για τις IT, ΛΞ και ΠΡ αφορούν το 2003. 
2 Πηγή : Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων· οι εκτιµήσεις της Επιτροπής βασίζονται στους στόχους που έδωσαν οι ΠΡ και 

Σ∆. 
 

Κράτος µέλος 20041 Στόχος για το 2010 
ή άλλα έτη2 

Παρατηρήσεις 

Βέλγιο 1,93 3,00  

Τσεχική ∆ηµοκρατία  1,28 2,06 Στόχος 1% δηµόσιας Ε&Α µε εκτιµώµενο 
ποσοστό 1,06% ιδιωτικών επενδύσεων 

∆ανία 2,61 3,00 Στόχος 1% δηµόσιας Ε&Α το 2010 

Γερµανία 2,49 3,00  

Eσθονία 0,91 1,90  

Ελλάδα 0,58 1,50  

Ισπανία 1,07 2,00  

Iρλανδία 1,20 2,50% του ΑΕγχΠ Στόχος για το 2013 

Γαλλία 2,16 3,00  

Iταλία 1,14 2,5  

Κύπρος 0,37 1,0  

Λετονία 0,42 1,50  

Λιθουανία 0,76 2,00  

Λουξεµβούργο 1,78 3,00  

Ουγγαρία 0,89 1,8 Με αυξηµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα

Mάλτα 0,273 0,75  

Κάτω Χώρες 1,77 3,00  

Aυστρία 2,26 3,00  

Πολωνία 0,58 1,65 Στόχος για το 2008 

Πορτογαλία 0,78 1,80 Στόχος 1% της δηµόσιας Ε&Α και 
τριπλασιασµός της ιδιωτικής Ε&Α 

Σλοβενία 1,61 3,00  

Σλοβακία 0,53 1,80  

Φινλανδία 3,51 4,00  

Σουηδία 3,74 4,00 Στόχος 1% της δηµόσιας Ε&Α και 
αµετάβλητη ιδιωτική Ε&Α 

ΗΒ 1,79 2,50 Στόχος για το 2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο : 
 
Εκτιµώντας τον οδικό χάρτη για την ισότητα των φύλων που πρότεινε η Επιτροπή και την ανάγκη : 
 
− να βοηθηθεί η πραγµάτωση των φιλοδοξιών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων όπως 

αναφέρεται στη Συνθήκη,  
− να γεφυρωθούν οι διαφορές µεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση και την κοινωνική 

προστασία, συµβάλλοντας έτσι στη πλήρη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού, 
− να βοηθηθεί η αντιµετώπιση των δηµογραφικών προκλήσεων µε την προαγωγή καλύτερης 

ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, 
 
ενέκρινε ένα Ευρωπαϊκό Σύµφωνο που ενθαρρύνει τη δράση σε επίπεδο κρατών µελών και Ένωσης 
στους ακόλουθους τοµείς : 
 

Μέτρα για τη γεφύρωση των διαφορών και την καταπολέµηση των στερεοτύπων που 
βασίζονται στο φύλο στην αγορά εργασίας  

 
– προώθηση της απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και 

µείωση των διαφορών µεταξύ των φύλων στην απασχόληση, µεταξύ άλλων µε την 
καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων, 

– ίση αµοιβή για ίση εργασία, 
– καταπολέµηση των στερεοτύπων που βασίζονται στο φύλο, ιδίως των σχετιζόµενων µε 

τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, 
– εξέταση τρόπων ώστε τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας να ευνοούν περισσότερο την 

απασχόληση των γυναικών, 
– προαγωγή της χειραφέτησης των γυναικών στην πολιτική και οικονοµική ζωή και 

προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος των γυναικών, 
– ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες υπέρ της ισότητας των φύλων και προαγωγή προγραµµάτων για την 
ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας, 

 – συνεκτίµηση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δηµόσιες 
δραστηριότητες, 
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 Μέτρα που προάγουν την καλύτερη ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής 

για όλους  
 

– επίτευξη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο 

του 2002 για την παροχή υποδοµών παιδικής µέριµνας, 

– βελτίωση των υποδοχών µέριµνας άλλων εξαρτώµενων ατόµων, 

– προώθηση της γονικής άδειας για γυναίκες και άντρες. 

 

Μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης µέσω συνεκτίµησης της διάστασης της ισότητας 

των φύλων και καλύτερης παρακολούθησης 

 

– µέριµνα ώστε τα αποτελέσµατα της ισότητας των φύλων να λαµβάνονται υπόψη κατά 

την αξιολόγηση του αντικτύπου των νέων πολιτικών της ΕΕ, 

– περαιτέρω ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών ανά φύλο, 

– πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την ισότητα των φύλων καθώς και η ετήσια έκθεση για την ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να ενσωµατωθούν στους καθιερωµένους µηχανισµούς 

παρακολούθησης της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, λαµβανοµένου 

υπόψη του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία, και να έχουν ως στόχο την προώθηση της 

συνεκτίµησης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις δράσεις που αναλαµβάνονται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής. Τα κράτη µέλη, κατά την υποβολή των εκθέσεών τους για την εφαρµογή 

των οικείων ΕΠΜ για την απασχόληση και την ανάπτυξη, ενθαρρύνονται να συµπεριλαµβάνουν 

την προοπτική της ισότητας των φύλων, ιδίως όσον αφορά την κατευθυντήρια γραµµή 18. Η 

Επιτροπή και το Συµβούλιο καλούνται να πράττουν το ίδιο στην ετήσια έκθεση προόδου σχετικά 

µε την εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

 
________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΠΕ) 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Οι ακόλουθες δράσεις αφορούν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής 

πολιτικής και µπορούν να συµβάλουν σε δύο ή και στους τρεις στόχους της. Η αναφορά σε 

συγκεκριµένη δράση δεν θίγει την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΚ και των κρατών µελών. 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Αντιµετώπιση διαταραχών του εφοδιασµού 

1. Παράλληλα µε την υπενθύµιση της πρωταρχικής ευθύνης των κρατών µελών όσον αφορά την 

εγχώρια ζήτηση και σε συνέργεια µε τους υπάρχοντες µηχανισµούς, εξασφάλιση της ύπαρξης 

αποτελεσµατικών µέτρων µετριασµού και µηχανισµών συντονισµού σε περίπτωση κρίσης 

του εφοδιασµού, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, π.χ. µέσω 

ενδεχόµενου ευέλικτου συνδυασµού των µέτρων που προβλέπει η οδηγία σχετικά µε τον 

εφοδιασµό σε αέριο, λαµβάνοντας υπόψη τα βελτιωµένα στοιχεία όσον αφορά τις 

δυνατότητες αποθήκευσης και τα αποθέµατα αερίου. 

2. Βελτίωση της διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης, ιδίως στους τοµείς της στέγης και 

των µεταφορών, για την επιτάχυνση της ανταπόκρισης της ζήτησης στις περιστάσεις. 

3. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αποθεµάτων αερίου και πετρελαίου. 

 

Ενισχυµένη διαφοροποίηση 

4. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις στρατηγικές διαφοροποίησής τους µε την 

ενδεχόµενη προοπτική της εκπόνησης κοινής προσέγγισης, είτε από άποψη προµηθευτριών 

χωρών είτε από άποψη οδών µεταφοράς. Θα πρέπει να ανοιχθούν νέες οδοί προµήθειας 

αερίου, ιδίως από την περιοχή της Κασπίας και τη Βόρεια Αφρική. Η διαφοροποίηση αυτή 

δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις εξωτερικές πηγές, αλλά να συµπεριλαµβάνει και την 

ανάπτυξη και την εκµετάλλευση του εγχώριου ενεργειακού δυναµικού και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 
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5. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής, και από Ανατολών προς 
∆υσµάς αλλά και κατά µήκος ενός άξονα Νότου-Βορρά, και των εγκαταστάσεων 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου που συµβάλλουν σε αυτή τη διαφοροποίηση, καθώς και να 
προωθηθούν ανταγωνιστικότερες αγορές υγροποιηµένου φυσικού αερίου. 

6. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ανταγωνισµού, η συµβολή των µακροπρόθεσµων 
συµβάσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί από την άποψη τόσο της ζήτησης όσο και της 
προσφοράς. 

 
Εξωτερική διάσταση της ασφάλειας του εφοδιασµού 
7. Ανάπτυξη κοινής στάσης υπέρ των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στις σχέσεις µε τρίτες 

χώρες, ώστε να προάγεται προσέγγιση πιο επικεντρωµένη στη συνεργασία όσον αφορά την 
πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους, η σταθερότητα στις χώρες διέλευσης και τις χώρες 
παραγωγής, και η ενεργειακή ασφάλεια. Σχετικά µε το θέµα αυτό η αύξηση της 
διαφοροποίησης που θα πρέπει να συνεχισθεί θα αυξήσει τα περιθώρια χειρισµών της ΕΕ στις 
σχέσεις της µε τρίτες χώρες. 

8. Εξασφάλιση της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα (µε τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) εντός του 2006 και εξέταση της ενδεχόµενης διεύρυνσης της 
συµµετοχής στη Συνθήκη αυτή ή της επέκτασης των αρχών της σε γειτονικές χώρες. 

9. Ανάπτυξη κοινού πλαισίου για νέες εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένων των χωρών διέλευσης, και βελτίωση των υφισταµένων εταιρικών 
σχέσεων. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζει τις γεωπολιτικές επιπτώσεις από τις εκ 
µέρους τρίτων χωρών προσεγγίσεις στο θέµα της ενέργειας. Θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 
εταιρικές σχέσεις «καταναλωτή - παραγωγού» µε εταιρικές σχέσεις «καταναλωτή - 
καταναλωτή». Θα πρέπει να αξιοποιηθούν δεόντως όλα τα φόρα για τη διεξαγωγή αυτών των 
διαλόγων, οι οποίοι µπορούν να διεξαχθούν σε περιφερειακό πλαίσιο (π.χ. µε τον ΟΠΕΚ, την 
Ευρωµεσογειακή ∆ιαδικασία ή το χώρο της Βόρειας ∆ιάστασης) εάν αυτό τους καθιστά 
αποτελεσµατικότερους, µεταξύ άλλων για την παροχή συνδροµής για διαµεσολάβηση σε 
περιπτώσεις διαφορών που θίγουν κράτη µέλη τα οποία παρέχουν εφοδιασµό και θα πρέπει 
να εκπροσωπούνται καταλλήλως σε αυτά τα φόρα, ιδίως στον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας. 

10. Για τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των διαλόγων αυτών, καθώς και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των αναπτυσσόµενων χωρών στην αειφόρο ενέργεια και τις συναφείς 
τεχνολογίες, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι συνέργιες µε διεθνείς οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 
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11. Ο ενεργειακός διάλογος µε τη Ρωσία θα πρέπει να αναζωογονηθεί και να καταστεί πιο 

ανοικτός και αποτελεσµατικός προς υποστήριξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ, βάσει της 
αµοιβαίας αλληλεξάρτησής µας σε θέµατα ενέργειας και, εποµένως, της ανάγκης ασφαλών 
και προβλέψιµων επενδυτικών συνθηκών τόσο για τις ενωσιακές όσο και για τις ρωσικές 
εταιρίες και αµοιβαιότητας από άποψη πρόσβασης στις αγορές και τις υποδοµές καθώς και 
της µη διακριτικής πρόσβασης τρίτων στους ρωσικούς αγωγούς, εξασφαλίζοντας ίσους όρους 
ανταγωνισµού από άποψη ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής ασφάλειας, και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για 
την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης του Πρωτοκόλλου του Χάρτη της Ενέργειας για τη 
∆ιέλευση και την εξασφάλιση της επικύρωσης της Συνθήκης του Χάρτη της Ενέργειας από 
τη Ρωσία. 

 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
Προώθηση της ενοποίησης της αγοράς προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών 
12. Βελτίωση των περιφερειακών διασυνοριακών ανταλλαγών και επιτάχυνση της ανάπτυξης 

περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, µε παράλληλη διευκόλυνση της συνολοκλήρωσης 
των περιφερειακών αγορών ενέργειας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και την περαιτέρω 
ανάπτυξή της, κυρίως µέσω κατάλληλων µέτρων διασύνδεσης. Προς τον σκοπό αυτόν η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ένα κατά προτεραιότητα σχέδιο διασυνδέσεων έως το τέλος 
του 2006 µε προσδιορισµό των µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται σε επίπεδο κράτους 
µέλους καθώς επίσης και σε κοινοτικό επίπεδο. Τα µέτρα αυτά θα συµβάλουν επίσης 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος ενός επιπέδου διασύνδεσης δικτύων ηλεκτρισµού 
ισοδύναµου µε το 10% τουλάχιστον του εγκατεστηµένου δυναµικού παραγωγής, όπως 
συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το 2002. 

13. Λειτουργία των επιµέρους δικτύων ως ένα ενιαίο δίκτυο από τη σκοπιά του τελικού χρήστη 
µε την ολοκλήρωση των τεχνικών κανόνων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ανταλλαγών ενέργειας, βελτίωση της λειτουργίας των µέσων ευελιξίας της 
αγοράς φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων αποθήκευσης, της 
πρόσβασης στα δίκτυα και της διαχείρισης της συµφόρησης στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αναµένεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το θέµα της πλήρους και µε διαφάνεια 
πρόσβασης στις υποδοµές στην έκθεσή της του 2006 σχετικά µε την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. 
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14. Εξασφάλιση πλήρους, αποτελεσµατικής και διαφανούς εφαρµογής των υφισταµένων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να συνάδει προς τις υποχρεώσεις 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας ότι η ελευθέρωση αποβαίνει ωφέλιµη και από 
άποψη οικονοµικά προσιτής πρόσβασης στην ενέργεια. Η διαδικασία αυτή 
φιλελευθεροποίησης θα πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη την κατάσταση στα κράτη µέλη 
από πλευράς διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασµού ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός 
έλεγχος από εξωτερικούς προµηθευτές. 

 
15. Ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ ρυθµιστών και διαχειριστών 

συστηµάτων σε περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ άλλων µέσω συντονισµένης ανταλλαγής 
πληροφοριών και σε κοινοτικό επίπεδο π.χ. µε βάση ήδη υφιστάµενους διοικητικούς φορείς 
όπως η Οµάδα Ευρωπαίων Ρυθµιστικών Φορέων για Ηλεκτρισµό και Φυσικό Αέριο 
(ERGEG). 

 
Προώθηση της συνεκτικής ανάπτυξης υποδοµής 
16. Βελτίωση των µεσοµακροπρόθεσµων διαδικασιών προγραµµατισµού και του συντονισµού 

των επενδύσεων, προπάντων όσον αφορά τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τις υποδοµές 
φυσικού αερίου, και τις εγκαταστάσεις υγροποιηµένου φυσικού αερίου καθώς επίσης και την 
παραγωγική ικανότητα, και εξασφάλιση επιχειρηµατικού κλίµατος πιο ευνοϊκού για 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις, µέσω µεγαλύτερης διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών 
βασισµένων στον εθνικό προγραµµατισµό των κρατών µελών. Τούτο θα πρέπει να συµβάλει 
στην χωρίς καθυστέρηση έναρξη εφαρµογής σχεδίων έργων ενεργειακής υποδοµής κατά 
προτεραιότητα.  

17. Πρόβλεψη ισόρροπου µηχανισµού για τις µακροπρόθεσµες συµβάσεις, ο οποίος θα ενισχύει 
τον ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τα επενδυτικά 
κίνητρα. 

18. Επανεξέταση υφισταµένων οδηγιών και συνθηκών νοµικού πλαισίου µε γνώµονα την ανάγκη 
σηµαντικής επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης αδειών µε παράλληλη 
τήρηση των προτύπων όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία, ιδίως µε το ενδεχόµενο 
καθορισµού χρονικών προθεσµιών όσον αφορά τις διαδικασίες. 
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ανανεώσιµες πηγές 
19. ∆ιεξαγωγή ανάλυσης από την Επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να επιτευχθούν 

οι υφιστάµενοι στόχοι (2010) για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να προωθηθούν 
περαιτέρω µε αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (οδικός 
χάρτης) µακροπροθέσµως, π.χ. µε ενδεχόµενη αύξηση του µεριδίου τους σε 15% έως το 
2015, και µε τον ίδιο τρόπο να προωθηθεί η χρήση βιοκαυσίµων στον τοµέα των µεταφορών 
µε ενδεχόµενη αύξηση της αναλογίας τους σε 8% έως το 2015, σε συνδυασµό µε 
εποικοδοµητικό διάλογο µε την πετρελαιοβιοµηχανία και παροχή µέγιστης υποστήριξης στην 
έρευνα και την ανάπτυξη βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς. Ο καθορισµός νέων στόχων θα 
δικαιολογείται µε βάση µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των δυνατοτήτων και της 
αποδοτικότητας των νέων µέτρων από πλευράς κόστους. 

20. Προώθηση της χρήσης της βιοµάζας µε την προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών 
προµήθειας καυσίµων της ΕΕ, της µείωσης των εκποµπών θερµοκηπίου και της προσφοράς 
νέων ευκαιριών εσόδων και απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές, µε την προώθηση 
προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιοµάζα και στους τρεις τοµείς του : 
θέρµανση και ψύξη, ηλεκτρική ενέργεια και µεταφορές. Τούτο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τη βιοενέργεια πέραν του 2010. 

21. Μετριασµός των νοµοθετικών και διοικητικών εµποδίων για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο δίκτυο, τη µείωση των 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων και την εξασφάλιση της διαφάνειας, της 
αποτελεσµατικότητας και της προβλεψιµότητας των πολιτικών στήριξης. 

 
Ενεργειακή αποδοτικότητα 
22. Έχοντας υπόψη τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας της ΕΕ της τάξης του 20% έως το 

2020, όπως εκτιµάται από την Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα φιλόδοξο και 
ρεαλιστικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, µε στόχο την ενίσχυση του 
ηγετικού ρόλου της ΕΕ, µε την προοπτική της έγκρισής του εντός του 2006, και να εξετάσει 
τον τρόπο ώστε να παρακινηθούν οι τρίτες χώρες να σηµειώσουν πρόοδο για την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα. 

23. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ιδίως στον τοµέα των µεταφορών δεδοµένου του 
σηµαντικού ρόλου που έχει να διαδραµατίσει ο τοµέας αυτός, µε τη χρήση οικονοµικώς 
αποδοτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των εθελούσιων συµφωνιών και των ορίων 
εκποµπών ρύπων. 
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24. Πλήρης υλοποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και την 

ενεργειακή αποδοτικότητα κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. 
25. Ουσιαστική ενίσχυση της απόδοσης των σταθµών παραγωγής ενέργειας, ιδίως µε την 

περαιτέρω προώθηση της χρήσης συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. 
 
Συµβολή στην πολιτική για την αλλαγή του κλίµατος 
26. Συµβολή στην εκπόνηση µεσοµακροπρόθεσµης στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση 

της αλλαγής του κλίµατος µετά το 2012 και την επίτευξη των υφισταµένων στόχων του 
Κυότο. 

27. Έγκαιρη ολοκλήρωση της επανεξέτασης του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής ως µέσου για την επίτευξη των στόχων στον τοµέα της αλλαγής του κλίµατος κατά 
τρόπο οικονοµικά αποδοτικό, λαµβανοµένου υπόψη του αντικτύπου του στους τρεις στόχους 
της ενεργειακής πολιτικής, τις αγορές ενέργειας, το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης και τη 
βιοµηχανική δοµή των κρατών µελών και την ανάγκη µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης 
προβλεψιµότητας. 

28. Στους ενεργειακούς διαλόγους της µε τρίτες χώρες, η ΕΕ πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη 
αειφόρων και αποτελεσµατικών ενεργειακών συστηµάτων και να υιοθετήσει µια πιο 
πρωτόβουλη προσέγγιση για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, µε την προαγωγή 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της εφαρµογής των µηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Χάραξη πολιτικών βάσει τεκµηρίων 
29. Ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης (διαµόρφωση ενεργειακών µοντέλων και περιφερειακών 

σεναρίων· δείκτες) και παρακολούθησης αγορών και αποθεµάτων, προκειµένου να αποκτήσει 
η ΕΕ µια κοινή άποψη των µακροπρόθεσµων προοπτικών προσφοράς και ζήτησης όσον 
αφορά την ΕΕ και τους εταίρους της, σε συνέργεια µε άλλους διεθνείς οργανισµούς. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή παροτρύνεται να σηµειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τα µέσα 
εξασφάλισης διαφάνειας και προβλεψιµότητας σχετικά µε τη ζήτηση και την προσφορά στις 
αγορές ενέργειας της ΕΕ και να συµπληρώσει το έργο του ∆ΟΕ, αποφεύγοντας συνάµα τις 
αλληλεπικαλύψεις. 

30. Αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων όλων των επιµέρους πηγών ενέργειας 
όσον αφορά τους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις διάφορες πηγές, από τις εγχώριες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα και το µελλοντικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ για 
όσα κράτη µέλη επιθυµούν να ακολουθήσουν αυτή την επιλογή. 
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Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη - Ανάπτυξη τεχνολογίας 
31. Αύξηση της προτεραιότητας της ενέργειας στο πλαίσιο των εθνικών και κοινοτικών 

προϋπολογισµών για την ΕΑ&Ε, ιδίως εντός του 7ου Προγράµµατος-Πλαισίου, µε εστίαση 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην αειφορία της ενέργειας και στις τεχνολογίες χαµηλής 
εκποµπής που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ. 

32. Στήριξη αυτών των τεχνολογιών µε ευρύτερες πλατφόρµες και συµπράξεις µε τρίτες χώρες 
και διευκόλυνση της υιοθέτησης των προκυπτουσών τεχνολογιών, µεταξύ άλλων µέσω 
συναφών κοινοτικών µέσων, ώστε να εδραιωθεί η ηγετική θέση της ΕΕ εν προκειµένω. 

Συντονισµός 
33. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεκτική υλοποίηση των προαναφερόµενων δράσεων 

προτεραιότητας, πρέπει να εκπονηθούν κοινοί γενικοί προσανατολισµοί σχετικά µε τα 
διάφορα στοιχεία της ενεργειακής πολιτικής που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, λαµβανοµένων 
δεόντως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κρατών µελών. 

________________________ 
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη µη συµµόρφωση των λευκορωσικών αρχών 

προς τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ για δηµοκρατικές εκλογές και εκτιµά ότι οι προεδρικές 

εκλογές στη Λευκορωσία στις 19 Μαρτίου σηµαδεύτηκαν από θεµελιώδεις παρατυπίες. Σε µια 

ήπειρο ανοιχτών και δηµοκρατικών κοινωνιών, η Λευκορωσία αποτελεί λυπηρή εξαίρεση. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι συνεπώς αποφασισµένο να επιβάλει περιορισµούς σε εκείνους που 

φέρουν ευθύνη σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο για τις παραβιάσεις των διεθνώς αποδεκτών 

εκλογικών προτύπων, σε στενό συντονισµό µε τους εταίρους µας. 

 

Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το µήνυµα ελπίδας που έφερε η δηµοκρατική 

αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Οι συνεχείς και θαρραλέες τους 

προσπάθειες να προωθήσουν το εγχείρηµα της δηµοκρατίας σε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες 

αξίζουν την πλήρη αναγνώριση και υποστήριξή µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη 

δέσµευσή της να προσεγγίσει την κοινωνία της Λευκορωσίας εντείνοντας τις επαφές µεταξύ των 

πολιτών και διευρύνοντας την πρόσβαση σε ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να επιτρέψουν στον πληθυσµό της 

χώρας να ασκήσει το δικαίωµα της ελεύθερης συνάθροισης και έκφρασης. Θα πρέπει να αφεθούν 

αµέσως ελεύθεροι όσοι κρατούνται λόγω άσκησης των πολιτικών τους δικαιωµάτων. Καλεί επίσης 

τους διεθνείς εταίρους της και ειδικότερα τις χώρες που γειτνιάζουν µε τη Λευκορωσία να 

υιοθετήσουν την ίδια στάση έναντι αυτής. 

 

________________________ 
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