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ΛΟΓΟΣ

 που εξεφώνησε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

κυρία Nicole FONTAINE

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

στις 23 Μαρτίου 2001

στη ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου,
Κυρίες και Κύριοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων,
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων στο άνοιγµα της
συνεδρίασής σας· αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά, αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ και Πρόεδρε του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, για την υποδοχή που µου επιφυλάξατε.

∆εδοµένου ότι η Συνθήκη της Νίκαιας έχει πλέον υπογραφεί, θα ήθελα πρώτα απ� όλα να επαινέσω
δηµόσια τις τρεις προεδρίες, τη φινλανδική, την πορτογαλική και στη συνέχεια τη γαλλική, η
επιµονή των οποίων επέτρεψε να καταλήξουµε σε ένα αποτέλεσµα το οποίο, αν και δεν προχωρεί
τόσο όσο θα επιθυµούσε κανείς, άνοιξε τις πύλες της διεύρυνσης και οδήγησε την Ένωση σε
προόδους σε πολλά άλλα µείζονα ζητήµατα.

Τώρα που τη σκυτάλη παρέλαβε η Σουηδία, αναλαµβάνοντας για πρώτη φορά την προεδρία της
Ένωσης, σας εκφράζω και πάλι, αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, όλες µου τις ευχές για απόλυτη
επιτυχία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εξετίµησε την ποιότητα των σχέσεων που φροντίσατε
εσείς και η κυρία υπουργός να αποκτήσετε µε τη συνέλευσή µας· σας ευχαριστώ γι� αυτό.

Σε αυτή τη σύνοδο που είναι κατά κύριο λόγο αφιερωµένη στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβώνας, θα εξετάσετε επίσης και ορισµένα ζητήµατα διεθνούς
πολιτικής. Θα ήθελα, εάν µου επιτρέπετε, να αναφερθώ σε δύο από αυτά, για τα οποία
ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα.

Το πρώτο αφορά την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
Μπορώ να σας πω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σύµφωνη µε τις θέσεις του
Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Κάθε αµφισβήτηση των σηµερινών συνόρων των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όχι µόνο
θα ήταν αντίθετη µε την απόφαση 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αλλά
και το µόνο που θα επετύγχανε θα ήταν να ανάψει τη θρυαλλίδα του πολέµου στην πυριτιδαποθήκη
των Βαλκανίων. Η ως άνω απόφαση πρέπει να εφαρµοσθεί αυστηρά σε όλα της τα στοιχεία.

Χαίροµαι που καλέσατε τον Πρόεδρο TRAJKOVSKI για να του εκφράσετε επίσηµα την
υποστήριξη της ΕΕ· πρόκειται να τον καλέσουµε και εµείς τον Ιούνιο.

Ασφαλώς τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών είναι εσωτερικό θέµα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και εποµένως η Ευρώπη δεν µπορεί παρά να ενεργεί µε περίσκεψη.
Υπάρχουν όµως εντελώς βάσιµοι φόβοι ότι οι προβοκατόρικες επιθέσεις τις οποίες εξαπολύουν
ορισµένοι φορώντας περιβραχιόνια του UCK έχουν ένα στόχο η διεθνής επίπτωση του οποίου,
ιδίως στο Κοσσυφοπέδιο, είναι προφανής.
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Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η KFOR οφείλει να παρεµβληθεί ώστε να
προστατεύσει τα σύνορα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας µε το
Κοσσυφοπέδιο. Η KFOR θα πρέπει επίσης να µπορεί να αντιταχθεί, εν ανάγκη και µε τη βία, στη
διείσδυση εκείνων που έχουν ως στόχο να εξεγείρουν τον αλβανικό πληθυσµό της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας προκειµένου να επιβάλουν ένα ανεξάρτητο κράτος
σχεδιασµένο σε αποκλειστικά εθνοτική βάση, κάτι το οποίο γνωρίζουµε πολύ καλά από την ιστορία
σε ποιές παρεκτροπές οδηγεί.

Εκτός αυτού, δεν επιτρέπεται να λησµονήσουµε την αλληλεγγύη και τη γενναιοδωρία µε την οποία
η χώρα αυτή άνοιξε τα σύνορά της στους πληθυσµούς αλβανικής καταγωγής που έφευγαν πριν από
λίγο καιρό από το Κοσσυφοπέδιο, µε κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει την εύθραυστη πολυεθνοτική
ισορροπία της χώρας, ισορροπία που τα τελευταία γεγονότα απέδειξαν σαφώς πόσο εύθραυστη
είναι.

Το Κοινοβούλιο εκτιµά τις προσπάθειες συντονισµού µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και
εκφράζει έπαινο ιδίως στον κ. SOLANA.

Αλλά ο συντονισµός αυτός πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί επί τόπου. Αν στην περίπτωση της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας επαναληφθούν οι δισταγµοί και η
αναβλητικότητα που παρέτειναν το µαρτύριο των πληθυσµών στη Βοσνία ή το Κοσσυφοπέδιο, πώς
θα µπορέσουµε να δικαιολογήσουµε ενώπιον των Ευρωπαίων την αντίφαση ανάµεσα στην θετική
απόφαση που ελήφθη στη Νίκαια να δηµιουργήσουµε µια καθαρά ευρωπαϊκή δύναµη ταχείας
επέµβασης, και στην ανικανότητα της Ευρώπης να αποµακρύνει εγκαίρως αυτό τον νέο κίνδυνο
που διαγράφεται υπό παρόµοιες συνθήκες; Προφανώς, επόµενο θα είναι να αµφισβητηθεί η
αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο πρόκειται επίσης να
επηρεάσει έντονα την εικόνα που θα σχηµατίσει η κοινή γνώµη των κρατών µελών µας για το
Συµβούλιο της Στοκχόλµης: εννοώ την έκτακτη συνάντηση µεταξύ του συνόλου των 15 αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης και του Προέδρου Βλαντιµίρ Πούτιν.

Το Κοινοβούλιο δεν µπορεί παρά να υποστηρίζει την ανάπτυξη οµαλών σχέσεων µε την
Οµοσπονδία της Ρωσίας η οποία, παρά τις δυσκολίες της, παραµένει πάντοτε µια από τις
µεγαλύτερες δυνάµεις του κόσµου και εξακολουθεί να κρατάει στα χέρια της το κλειδί της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας.

Γνωρίζετε όµως ότι η κατάσταση στην Τσετσενία, όσον αφορά τα δικαιώµατα του ανθρώπου,
ανησυχεί βαθύτατα την συνέλευσή µας. Θεωρούµε ότι η πλειοψηφία των δεσµεύσεων που ανέλαβε
η Μόσχα, είτε στο πλαίσιο της προσχώρησής της στο Συµβούλιο της Ευρώπης, είτε στο πλαίσιο
των συµφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µε την Ένωση, δεν τηρήθηκαν.

Σε όλα τα κράτη µέλη µας, το µέγεθος της ηθικής αποδοκιµασίας γίνεται ακόµη µεγαλύτερο επειδή
αυτή η τραγωδία εκτυλίσσεται σε συνθήκες αδιαφάνειας, δεδοµένου ότι ούτε οι ανθρωπιστικές
οργανώσεις ούτε ο διεθνής τύπος επιτρέπεται να εισέλθουν στην Τσετσενία.
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Παρά το ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να θεωρούν ότι η σύγκρουση στην Τσετσενία έχει
εσωτερικό χαρακτήρα, και ως εκ τούτου αποκλείουν κάθε παρέµβαση ή πίεση από το εξωτερικό,
είναι προς το πολιτικό και ηθικό συµφέρον της Ρωσίας να παραιτηθεί από την αυταπάτη µιας
αποκλειστικά στρατιωτικής στρατηγικής.

Έτσι, υπολογίζουµε σε σας και δεν αµφιβάλλω ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα απευθύνει εκ νέου
προς τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Οµοσπονδίας της Ρωσίας την πιεστική έκκληση να
τερµατισθούν οι παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων που διαπράττονται από τις
στρατιωτικές µονάδες που δρουν στην Τσετσενία, και ιδίως στα λεγόµενα «στρατόπεδα διαλογής»,
να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις µε τους νόµιµους αντιπροσώπους της ∆ηµοκρατίας της
Τσετσενίας, επιτρέποντας τη συµµετοχή σε αυτές εκπροσώπων των διεθνών θεσµικών οργάνων
ώστε να διευκολυνθεί η θετική κατάληξή τους, να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να
ανακουφίσουν τα δεινά των πληθυσµών που ζουν σε ευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης και υγείας,
να επιτρέψουν στο διεθνή τύπο να εκπληρώσει, ελεύθερα και ανεξάρτητα, την αναντικατάστατη
ενηµερωτική αποστολή του.

Έρχοµαι τώρα στα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα που αποτελούν το βασικό αντικείµενο της
συνόδου σας. Ο µεγάλος αριθµός τους και η ποικιλία τους δεν µου επιτρέπουν να αναφερθώ
αναλυτικά σε αυτά. Εποµένως, θα περιορισθώ σε ορισµένες συνολικές παρατηρήσεις οι οποίες
απορρέουν από τις συζητήσεις και τα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου.

Εδώ και ένα χρόνο, το Συµβούλιο της Λισαβώνας χάραξε για την Ένωση έναν συνολικό και
συνεκτικό οικονοµικό και κοινωνικό στόχο ο οποίος αφενός είναι πολύ φιλόδοξος και αφετέρου
προϋποθέτει κοινοτικά βήµατα προόδου σε πολλούς τοµείς οι οποίοι, µέχρι στιγµής, παρέµεναν
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.

Ο πρώτος ενδιάµεσος απολογισµός τον οποίο θα πραγµατοποιήσετε συµβαίνει σε µια στιγµή όπου
οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να λάβουν από σας ένα ευκρινές µήνυµα που να εµπνέει
εµπιστοσύνη.

Ασφαλώς η οικονοµική µεγέθυνση επανήλθε, έστω και αν παρουσιάζει ορισµένες ενδείξεις
αδυναµίας, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης αυξάνεται, η ανεργία υποχωρεί, η ισοτιµία του
ευρώ σταµάτησε να µειώνεται και, χάρη στο ενιαίο νόµισµα, οι βίαιες διακυµάνσεις της
αµερικανικής οικονοµίας είχαν αισθητά µετριασµένο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονοµία.

Αλλά, το έτος 2000 γέννησε ερωτηµατικά, ακόµη και έντονες ανησυχίες: αποκάλυψε πόσο τρωτή
είναι, ιδίως στις χρηµατιστηριακές αγορές, η νέα οικονοµία που βασίζεται στις τεχνολογίες των
πληροφοριών.

Τέλος, ορισµένες χώρες άρχισαν να παίρνουν ελευθερίες µε τα κριτήρια σύγκλισης πάνω στα οποία
στηρίζεται η αξιοπιστία του ευρώ και ο στόχος για ποσοστό ανάπτυξης 3% αποδυναµώνεται εδώ κι
εκεί.
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Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η σύνοδος της Στοκχόλµης να οδηγήσει σε σηµαντικά βήµατα
προόδου ως προς τις δεσµεύσεις της Λισαβώνας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να έχουµε πάντοτε
κατά νου αυτή τη δεδηλωµένη βούληση να αναδείξουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα χώρο στον
οποίο η οικονοµική ανταγωνιστικότητα θα συµβαδίζει µε την κοινωνική αλληλεγγύη και την
προστασία του περιβάλλοντος. Οι συµπολίτες µας αναµένουν να συγκεκριµενοποιηθεί αυτή η
δέσµευση της ΕΕ, µε σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας.

Μερικά από τα µεγάλα εργοτάξια που πρέπει να ανοίξουµε είναι η προσαρµογή της εκπαίδευσης
στις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών, ο καλύτερος συντονισµός της έρευνας και η προσαρµογή
της στις ανάγκες της αγοράς, η απλούστευση των κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων, ο
δυναµισµός της αγοράς εργασίας, ο εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας. Επίσης, οι
επιχειρήσεις αναµένουν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση. Ως προς αυτό, επιβάλλεται καταλληλότερη ρύθµιση των χρηµατιστηριακών
αγορών.

Το Κοινοβούλιο συµµερίζεται την ανάλυση που υπάρχει στην έκθεση της «Οµάδας Σοφών» που
προεδρεύεται από τον κ. LAMFALUSSY, σύµφωνα µε την οποία το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
είναι υπερβολικά άκαµπτο, περίπλοκο και ακατάλληλο για να αντιδρά στις εξελίξεις των
χρηµατοπιστωτικών αγορών. Προτείνεται οι βασικές αρχές να καθοριστούν µε τη διαδικασία της
συναπόφασης, ενώ τα εκτελεστικά µέτρα να είναι αρµοδιότητα επιτροπών εµπειρογνωµόνων.

Αλλά, προκειµένου να αποφύγουµε το ενδεχόµενο µέτρα που παρουσιάζονται ως τεχνικά να έχουν
στην πραγµατικότητα νοµοθετικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, παραµένει σηµείο
συχνής τριβής µεταξύ των θεσµικών οργάνων µας, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ένδικο µέσο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως το λεγόµενο «δικαίωµα ανάκλησης» (call back). Στη βάση αυτή,
το Κοινοβούλιο είναι έτοιµο να συµβάλει στην ταχεία προώθηση του θέµατος αυτού και αναµένει
παράλληλα µια σηµαντική χειρονοµία επί του θέµατος από το Συµβούλιο.

Το Όργανό µας αναµένει επίσης από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αναθέσει στους υπουργούς να
ορίσουν χωρίς καθυστέρηση µια προθεσµία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, καθώς και των
αγορών των ταχυδροµικών υπηρεσιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου,
λαµβάνοντας εννοείται υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των εν λόγω τοµέων.

Το Κοινοβούλιο επιθυµεί επίσης να επιστήσει την προσοχή σας στην επείγουσα ανάγκη
πραγµατοποίησης της νοµοθετικής εργασίας η οποία θα προκύψει από την έγκριση της κοινωνικής
ατζέντας και του καταστατικού της ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Είτε πρόκειται για τους όρους ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις,
για τη διαµεθοριακή κινητικότητα, τη φορολογία της εργασίας, την ποιότητα της απασχόλησης,
είτε για µέτρα που έχουν στόχο να δώσουν αυτοπεποίθηση στον καθένα που έχει περιέλθει σε
ευάλωτη θέση από την ανεργία, κάποια αναπηρία, από τον κίνδυνο διακρίσεων λόγω φύλου ή από
την ηλικία του, επιβάλλεται πλέον να δοθούν στις προσδοκίες που γέννησε το Συµβούλιο της
Λισαβώνας, απτές κοινοτικές απαντήσεις που να βρίσκονται στο ύψος των ελπίδων που
γεννήθηκαν.
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Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τη θεσµική ανταλλαγή απόψεων την προθεσµία της οποίας
ορίσατε στη Νίκαια για το 2004, µε τη διακήρυξη για το µέλλον της Ένωσης, πιστεύω ότι το ίδιο το
πνεύµα της διακήρυξης αυτής, που είναι να δοθεί σηµαντικότερη θέση στην έκφραση της γνώµης
των πολιτών, θα έπρεπε να φωτίζει ήδη από τώρα το έργο της προπαρασκευής των ευρωπαϊκών
νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν άµεσα τη ζωή και τις σηµαντικότερες ανησυχίες των
Ευρωπαίων.

Καλό παράδειγµα αποτελεί το ευρώ. ∆εν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξή σας, αλλά δεν
είναι παράδοξο που αναφέροµαι στο ευρώ εδώ στη Σουηδία, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι είµαι
πεπεισµένη ότι το µέλλον µας είναι κοινό και σε αυτό το θέµα. Θα αναφερθώ στο ζήτηµα αυτό από
την οπτική γωνία του ελλείµµατος επικοινωνίας. Στις 12 χώρες που αποτελούν σήµερα τη ζώνη του
ευρώ, οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη προετοιµασθεί καλά.

Αντίθετα, λίγους µόνο µήνες πριν από την εξαφάνιση των εθνικών νοµισµάτων, είναι ανεπαρκείς οι
προσπάθειες επικοινωνίας που απευθύνονται ακόµη και προς ορισµένες µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, αλλά ιδίως στην τεράστια µάζα των ανθρώπων ώριµης ή µεγάλης ηλικίας, οι οποίοι
θα δυσκολευτούν να εξοικειωθούν µε την µετατροπή και ανησυχούν για τον κίνδυνο
συγκαλυµµένης αύξησης των τιµών.

Θα επιθυµούσα να αναλάβει το Συµβούλιο άµεση και ενεργητική δράση στον τοµέα αυτό·. Γιατί
άραγε η ευρωπαϊκή ηµέρα της 9ης Μαΐου να µην αποτελέσει την ευκαιρία για να αποσταλεί ένα
ισχυρότατο µήνυµα εκ µέρους όλων των θεσµικών οργάνων µας;

Στο ίδιο πνεύµα, η επιτυχία του προγράµµατος που χαράχτηκε στη Λισαβώνα θα εξαρτηθεί από το
βαθµό άµεσης κινητοποίησης των πολιτών.

Πάρα πολλά από τα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία, ιδίως δε τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από την τεχνολογική πρόοδο και από την πρόοδο της βιοτεχνολογίας, ένα θέµα στο
οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε κατηγορηµατικές δεοντολογικές θέσεις, ιδίως
καταδικάζοντας την κλωνοποίηση ανθρώπων, αλλά και άλλα, όπως  η θέση που αφήνουν στον
άνθρωπο τα οικονοµικά µας συστήµατα, ο σεβασµός του περιβάλλοντος που θα κληροδοτήσουµε
στα παιδιά µας, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, οι συνέπειες της
δηµογραφικής ανισοµέρειας για τις επερχόµενες γενεές, όλα αυτά τα ζητήµατα βρίσκονται στην
καρδιά του προγράµµατος της Λισαβώνας.

Επιπλέον, έχουν πρωταρχική σηµασία στην προοπτική της διεύρυνσης, προκειµένου να τεθούν οι
βάσεις για µια αυθεντική πολιτική συνοχής, µέσα σε µια επεκτεταµένη Ένωση η οποία θα πρέπει
να εµπνέεται όχι µόνο από κοινούς οικονοµικούς στόχους αλλά και από ένα κοινό όραµα βιώσιµης
ανάπτυξης των κοινωνιών µας.

Για το λόγο αυτό,  ο κοινωνικός διάλογος και η δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις
µεγάλες προκλήσεις του προγράµµατος της Λισαβώνας δεν αποτελούν διακοσµητικό στοιχείο αλλά
προϋπόθεση της επιτυχίας του.
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Ως προς αυτό, κατά πρώτο λόγο επιβάλλεται να βελτιωθεί η ευκρίνεια των εργασιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς τούτο, θα ήταν προτιµότερο να συγκεντρωθούν οι διάφορες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής, λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση) σε µια ετήσια έκθεση µε αντικείµενο την
οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ, έκθεση η οποία θα υποβάλλεται στο εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προς εξέταση.

Επιπλέον, η συνθετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εδραίωση και επέκταση
της στρατηγικής της Λισαβώνας θα έπρεπε, σύµφωνα µε τη δηµοκρατική λογική, να υποβάλλεται
προηγουµένως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε αυτό να µπορεί να προσφέρει τη
συνεισφορά του αφού πρώτα τη συζητήσει, ιδίως µε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, πριν από κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την
προεδρία θα ήταν σκόπιµο να διοργανώνει ένα κοινοβουλευτικό φόρουµ µεγάλης κλίµακας σχετικά
µε την οικονοµική και κοινωνική πολιτική της Ένωσης.

Να είστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειµένο να συµβάλει τα µέγιστα, όπως
άλλωστε επιβάλλεται, σε αυτή την προσπάθεια ενηµέρωσης, ακούσµατος των πολιτών, συλλογικής
συνειδητοποίησης, η ανάγκη της οποίας απορρέει από τον θεµελιωδώς ποιοτικό χαρακτήρα και από
τη φιλοδοξία του προγράµµατος της Λισαβώνας.

Σας ευχαριστώ.

ooOOoo
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του
ετήσια εαρινή σύνοδο επί οικονοµικών και κοινωνικών θεµάτων. Κατά την έναρξη των
εργασιών πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κα Nicole Fontaine, γύρω από τα κύρια θέµατα της συζήτησης.

ΜΕΡΟΣ Ι

Ι. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ � ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης εστίασε τις εργασίες του στον τρόπο
εκσυγχρονισµού του Ευρωπαϊκού µοντέλου και την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της
Ένωσης για την επόµενη δεκαετία, ο οποίος αποφασίσθηκε στη Λισσαβώνα : να γίνει η
ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή. Υπήρξε πλήρης συµφωνία ότι η οικονοµική µεταρρύθµιση, η απασχόληση
και οι κοινωνικές πολιτικές αλληλοενισχύονται. Πρέπει οι λαµβανόµενες αποφάσεις να
εφαρµόζονται ταχέως και να δοθεί νέα ώθηση στους τοµείς όπου η πρόοδος καθυστερεί. Η
ανοικτή µέθοδος συντονισµού επισηµάνθηκε ως σηµαντικό µέσο προόδου, λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης :

� εξέτασε τη δηµογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού, του οποίου
ολοένα και µικρότερο τµήµα αποτελούν τα άτοµα σε ηλικία εργασίας,

� συζήτησε πώς µπορούν να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, να επιταχυνθεί η οικονοµική µεταρρύθµιση, να εκσυγχρονισθεί το
Ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες,

� χάραξε στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τους γενικούς προσανατολισµούς
των οικονοµικών πολιτικών, προκειµένου να επιτευχθούν βιώσιµη µεγέθυνση και
σταθερές µακροοικονοµικές συνθήκες,

� συµφώνησε να βελτιώσει τις διαδικασίες ώστε η εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου να καταστεί το επίκεντρο για ετήσια επισκόπηση των οικονοµικών και
των κοινωνικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο, θα λάβει υπόψη, κατά την εν λόγω επισκόπηση, τον
καθολικώς αποδεκτό στόχο της βιωσιµότητας,

� συµφώνησε να αναπτύξει µεθόδους και µέσα για την ενεργό συµµετοχή των
υποψηφίων χωρών στους στόχους και τις διαδικασίες που προβλέπει η στρατηγική
της Λισσαβώνας.
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ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι οικονοµικές προοπτικές

4. Οι επιδόσεις της Ένωσης στον οικονοµικό τοµέα βελτιώθηκαν σηµαντικά κατά τα τελευταία
έτη. Κατά το τέταρτο έτος της ανάκαµψής της, η Ένωση σηµείωσε οικονοµική µεγέθυνση
περίπου 3,5 τοις εκατό το 2000 και δηµιουργήθηκαν 2,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Οι
γυναίκες κατέλαβαν περισσότερες από τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας. Η ανεργία έπεσε
στο χαµηλότερο επίπεδο από το 1991. Αυτό δείχνει ότι οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
στην Ένωση αποφέρουν καρπούς. Η διεύρυνση θα δηµιουργήσει νέες δυνατότητες
µεγέθυνσης και απασχόλησης, τόσο στις υποψήφιες χώρες όσο και στα κράτη µέλη.

5. Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον έχει πρόσφατα καταστεί λιγότερο ευνοϊκό. Ωστόσο, τα
θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη στην Ένωση παραµένουν υγιή. ∆ιατηρήθηκε η σταθερότητα
των τιµών και έχουν αποκατασταθεί υγιή δηµόσια οικονοµικά. Για το λόγο αυτό η Ένωση
είναι σε θέση να στηρίζεται περισσότερο στη δύναµή της. Αναµένεται ότι η αποφασιστική
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων και ένας ισορροπηµένος συνδυασµός µακροοικονοµικών
πολιτικών θα επιτρέψουν να διατηρηθεί µεσοπρόθεσµα το µέσο ποσοστό µεγέθυνσης στο
3%. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας στον τοµέα της
απασχόλησης και για την αντιµετώπιση των µελλοντικών δηµογραφικών προκλήσεων. ∆εν
είναι καιρός για επανάπαυση.

6. Σε 282 ηµέρες θα κυκλοφορήσουν τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα ευρώ. Τα οφέλη της
νοµισµατικής ένωσης θα είναι πλέον ορατά - ένα σηµαντικό σύµβολο της ενισχυµένης
οικονοµικής ολοκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τις κυβερνήσεις, τις
τράπεζες και τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν την προπαρασκευή τους ώστε να
διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη µετάβαση στο νέο νόµισµα.

Η δηµογραφική πρόκληση

7. Ο αριθµός των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών θα αυξηθεί ταχέως, ενώ το τµήµα του
πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να φθίνει µετά το 2010. Αυτό θα δηµιουργήσει
σηµαντική πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, και ειδικότερα στα συνταξιοδοτικά
συστήµατα και τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν τώρα αναλάβει δράσεις καθορίζοντας νέες προσεγγίσεις
στους τοµείς πολιτικής που παρατίθενται παρακάτω. Κατά την επόµενη δεκαετία θα µας
δοθεί η ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε την δηµογραφική πρόκληση µέσω της αύξησης των
ποσοστών απασχόλησης, της µείωσης του δηµόσιου χρέους και της προσαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων
συνταξιοδότησης.
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προς την πλήρη απασχόληση

8. Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί πλήρως να επιτύχουν το στόχο της πλήρους
απασχόλησης, την οποία θεωρούν ως σηµαντικό µέσο για να αντιµετωπισθεί η πρόκληση της
γήρανσης του πληθυσµού. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι των ποσοστών
απασχόλησης στην ΕΕ συνολικά µέχρι το 2010, απαιτείται σταθερή πρόοδος καθ� όλη την
ενδιάµεση περίοδο. Για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης απαιτούνται δραστήριες
πολιτικές απασχόλησης, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση,
η εφαρµογή της οποίας πρέπει να ενισχυθεί.

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− συµφώνησε να θέσει ως συνολικούς ενδιάµεσους στόχους για τα ποσοστά απασχόλησης στην
Ένωση, µέχρι τον Ιανουάριο του 2005, το 67% συνολικά και το 57% για τις γυναίκες·
συνεπώς, καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισµού, στα εθνικά τους
σχέδια δράσης για την απασχόληση, ενδιάµεσων στόχων απασχόλησης, λαµβάνοντας
δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές και περιφερειακές τους συνθήκες,

− συµφώνησε να θέσει ως στόχο της ΕΕ την αύξηση του µέσου ποσοστού απασχόλησης των
πλέον ηλικιωµένων γυναικών και ανδρών (55-64) στην ΕΕ σε 50% µέχρι το 2010,

− καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν εγκαίρως κοινή έκθεση προς υποβολή
στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002, µε θέµα τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
αυξηθεί η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού και να προωθηθεί η παράταση του ενεργού
επαγγελµατικού βίου. Η έκθεση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να
µειωθούν τα σηµεία συµφόρησης στην αγορά εργασίας, καθώς και η παραοικονοµία και τα
αντικίνητρα που δηµιουργούν, σε άνδρες και γυναίκες, η φορολογία και τα συστήµατα των
κοινωνικών παροχών, όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας,

− καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν, µέχρι το 2002, δείκτες σχετικά µε την
παροχή δυνατοτήτων µέριµνας για τα παιδιά και τα άλλα εξαρτώµενα άτοµα, και µε τα
συστήµατα οικογενειακών παροχών.
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Εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες

10. Η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, ειδικότερα όσον αφορά τις δεξιότητες της ΤΠ και της
πληροφορικής (τις ψηφιακές δεξιότητες), αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, προκειµένου η
Ένωση να γίνει η ανταγωνιστικότερη και η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την
υφήλιο. Η προτεραιότητα αυτή συµπεριλαµβάνει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη δια βίου
µάθηση, καθώς και την επιτυχή αντιµετώπιση του σηµερινού ελλείµµατος στις προσλήψεις
επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού.

11. Για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση χρειάζονται απαραιτήτως γερές βάσεις γενικής
παιδείας ώστε να ευνοηθούν περαιτέρω η κινητικότητα των εργαζοµένων και η δια βίου
µάθηση. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλουν στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του 2002 έκθεση µε εκτενές πρόγραµµα εργασιών όσον αφορά την παρακολούθηση των
στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης
της επίτευξης των στόχων αυτών, στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και σε
διεθνή προοπτική. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή σε τρόπους και µέσα ενθάρρυνσης των
νέων, ειδικά των γυναικών, προκειµένου να ακολουθήσουν επιστηµονικές και τεχνικές
σπουδές, καθώς και για να εξασφαλισθεί µακροπρόθεσµα η προσέλκυση διδασκόντων µε
επαρκή προσόντα στους τοµείς αυτούς.

Κινητικότητα των εργαζοµένων σε νέες ανοικτές ευρωπαϊκές αγορές εργασίας

12. Ο εκσυγχρονισµός των αγορών εργασίας και η κινητικότητα στον εργασιακό τοµέα πρέπει να
ενθαρρυνθούν προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στην αλλαγή µε
την κατάργηση των υφιστάµενων φραγµών.

13. Προς το σκοπό αυτό :

− η σύσταση περί της κινητικότητας των σπουδαστών, των εκπαιδευοµένων ατόµων, των
νέων εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών θα πρέπει να εγκριθεί µέχρι τον
Ιούνιο του 2001 και τα κράτη µέλη θα πρέπει παράλληλα να εφαρµόσουν το πρόγραµµα
δράσης για την κινητικότητα,

− η Επιτροπή θα εργασθεί µαζί µε τις εθνικές και τις τοπικές κυβερνήσεις, τις υπηρεσίες
απασχόλησης και τους λοιπούς σχετικούς φορείς προκειµένου να εκτιµήσει πριν από το
τέλος του έτους τη σκοπιµότητα κατάρτισης µιας ιστοσελίδας ενιαίας εξυπηρέτησης και
πληροφόρησης για την ευρωπαϊκή κινητικότητα, ειδικότερα παρέχοντας στις υπηρεσίες
απασχόλησης µια πανευρωπαϊκή βάση δεδοµένων σχετικά µε τις θέσεις εργασίας, τα
βιογραφικά σηµειώµατα και τις ευκαιρίες για µάθηση.

14. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που θα πραγµατοποιηθεί στο Λάκεν, το 2001, θα
συζητήσει σε βάθος τα θέµατα της µετανάστευσης, της αποδηµίας και του ασύλου στο
πλαίσιο της συνέχειας του Τάµπερε. Στη συνάρτηση αυτή θα πρέπει να δοθεί η δέουσα
προσοχή στη θέση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση.
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15. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει ειδική οµάδα δράσης υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες και
την κινητικότητα, η οποία, αντλώντας από την πείρα του επιχειρηµατικού τοµέα, της
εκπαίδευσης και των κοινωνικών εταίρων, θα εξετάσει τα χαρακτηριστικά και τους φραγµούς
εντός της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη για
δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών). Σ� αυτή τη βάση η
Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002 Σχέδιο ∆ράσης
για την ανάπτυξη και το άνοιγµα νέων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, όπως και
συγκεκριµένες προτάσεις για πλέον οµοιόµορφο, διαφανές και ελαστικό καθεστώς
αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα
µεταφοράς των δικαιωµάτων επικουρικής συνταξιοδότησης, χωρίς να θίγεται η συνοχή των
φορολογικών συστηµάτων των κρατών µελών.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 26.03.2001 - EL - PE 303.105

18

ΙV. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αξιοποίηση του δυναµικού της εσωτερικής αγοράς

16. Οι εύρυθµα λειτουργούσες αγορές είναι ζωτικής σηµασίας για την αύξηση των
πλεονεκτηµάτων του καταναλωτού και τη δηµιουργία επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η
επιτυχία των προηγούµενων µεταρρυθµίσεων, µε τις οποίες επιτεύχθηκε µείωση του κόστους
και βελτιώθηκε η ποικιλία και η ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων, παρέχει ισχυρό
κίνητρο για περαιτέρω πρόοδο. Η δηµιουργία εύρυθµης εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών
αποτελεί µία από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό είναι
σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι η συγκεκριµένη κατάσταση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας
λαµβάνεται δεόντως υπόψη σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που προσδιορίζονται
στη δήλωση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, όπως παροχή
καθολικής υπηρεσίας, ασφάλεια, συνέχεια και εγγύηση της παροχής. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εφαρµόσουν αυτές τις κατευθυντήριες
γραµµές. Επιπλέον, αυτό θα πρέπει να συµβαδίζει µε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη
πραγµατικών διασυνοριακών αγορών που θα υποστηρίζονται από κατάλληλη υποδοµή.

17. Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− παρακινεί τα κράτη µέλη να αποδώσουν υψηλή προτεραιότητα στη µεταφορά των οδηγιών
για την εσωτερική αγορά στο εθνικό δίκαιο· ενδιάµεσος στόχος µεταφοράς θα πρέπει να
είναι το 98,5% για το εαρινό Συµβούλιο του 2002,

− επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το 2002 πρόταση για την άρση των
εντοπισθέντων εµποδίων στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών, µε βάση τη διεξαγόµενη
αξιολόγηση των εµποδίων αυτών,

− σηµειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια και
καλεί το Συµβούλιο να τις εξετάσει το συντοµότερο δυνατόν. Υποστηρίζει το στόχο του
ανοίγµατος αγορών στους τοµείς αυτούς λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση να
ικανοποιούνται οι ανάγκες των χρηστών και η ανάγκη διαφάνειας στην αγορά µε
κατάλληλα ρυθµιστικά µέσα. Το θέµα των χρονοδιαγραµµάτων για τις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου θα εξεταστεί, προκειµένου να υλοποιηθεί το συντοµότερο
δυνατόν ο στόχος του ανοίγµατος της αγοράς στους τοµείς αυτούς. Η Επιτροπή καλείται να
εκτιµήσει, στην έκθεσή της προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002, την
κατάσταση στους τοµείς αυτούς, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα λήψης περαιτέρω
µέτρων. Η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε να τηρηθούν πλήρων οι διατάξεις της Συνθήκης,
και ιδίως τα άρθρα 85 και 86, η δε εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων να µην είναι
δυνατόν να δηµιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Σ� αυτή τη βάση η Επιτροπή
επίσης θα εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που απολαύουν ακόµη µονοπωλιακής θέσης στην
εθνική τους αγορά δεν θα αντλήσουν αθέµιτο όφελος από την κατάσταση αυτή,
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− επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να δηµιουργήσει τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και
αναµένει ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στο θέµα αυτό εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, µέχρι τον Ιούνιο του 2001, συνολική
πρόταση αναθεώρησης των κανόνων για την κατανοµή του χρόνου χρήσης στους
αερολιµένες,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το αργότερο µέχρι το ∆εκέµβριο
του 2001 µια δεύτερη δέσµη µέτρων για το άνοιγµα των εθνικών αγορών στις
σιδηροδροµικές µεταφορές φορτίων και επιβατών,

− παρακινεί το Συµβούλιο, µε βάση τις µέχρι σήµερα αναληφθείσες εργασίες για την επίτευξη
των στόχων που ορίστηκαν στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Λισσαβώνας, να καθορίσει κοινή θέση και, µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκδώσει
πριν από το τέλος του 2001 την οδηγία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.

− η Επιτροπή, σε συνεργασία µε όλα τα αρµόδια όργανα, θα προτείνει µια στρατηγική για την
απλούστευση και την ποιότητα των ρυθµίσεων πριν από το τέλος του 2001.

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και επισφαλή κεφάλαια

18. Η ταχεία εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών είναι
ύψιστης σηµασίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να επιταχυνθεί η νοµοθετική
διαδικασία. Η ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών χρειάζεται να είναι επαρκώς ελαστική
προκειµένου να µπορεί να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις εντός της αγοράς, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα την ανάγκη για διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου. Επιπλέον, η επένδυση και η
καινοτοµία πρέπει να υποστηριχθούν από ενισχυµένη προσφορά επισφαλών κεφαλαίων.

19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− εγκρίνει το ψήφισµα για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση της αγοράς κινητών αξιών
(βλ. Παράρτηµα Ι) και φρονεί ότι αποτελεί καλό υπόβαθρο για αποτελεσµατική συνεργασία
µεταξύ της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τοµέα
αυτόν,

− ζητά να εφαρµοστεί πλήρως µέχρι το 2005 το Πρόγραµµα ∆ράσης Χρηµατοπιστωτικών
Υπηρεσιών και να καταβάλουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη κάθε προσπάθεια για την
επίτευξη ολοκληρωµένης αγοράς κινητών αξιών µέχρι το τέλος του 2003, µε προτεραιότητα
στη νοµοθεσία για τις αγορές κινητών αξιών που προβλέπεται στο πρόγραµµα δράσης,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που υιοθέτησε η Επιτροπή των Σοφών στην έκθεση για
τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών,
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− υποστηρίζει το στόχο για µια εύρυθµη αγορά επισφαλών κεφαλαίων µέχρι το 2003 µέσω της
εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης Επισφαλών Κεφαλαίων.

Ενθάρρυνση του γνήσιου ανταγωνισµού

20. Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιοριστεί και το
σύστηµα να καταστεί διαφανέστερο.

21. Προς το σκοπό αυτόν :

− καλούνται το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσουν κανόνες για τις
κρατικές προµήθειες µέχρι το τέλος του έτους,

− τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιδείξουν τάσεις µείωσης των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση
µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένης της συνοχής,

− η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι έως τον Ιούλιο του 2001 θα διατίθενται ηλεκτρονικώς
(on line) ένα µητρώο κρατικών ενισχύσεων και αντίστοιχος πίνακας αποτελεσµάτων, µε
δηµόσια πρόσβαση, και θα διευκρινίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι κανόνες για τις κρατικές
προµήθειες θα εφαρµοστούν στα µέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της προσφοράς
των επισφαλών κεφαλαίων, ώστε να βελτιωθεί το χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον για τις
ΜΜΕ.

Φορολογικά ζητήµατα

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του µε βάση τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Φέιρα και της Νίκαιας για να καταλήξει σε
συµφωνία ως προς το σύνολο της δέσµης των φορολογικών µέτρων το συντοµότερο δυνατόν
και µέχρι τέλους του 2002 το αργότερο, ακολουθώντας το παράλληλο χρονοδιάγραµµα για τα
διάφορα στοιχεία της δέσµης.

Προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος

23. Το επιχειρηµατικό πνεύµα είναι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση. Τα εθνικά προγράµµατα δράσης καθώς και τα κοινοτικά πλαίσια όπως το
πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα, ο χάρτης για τις
µικρές επιχειρήσεις, οι µικροχρηµατοδοτήσεις, οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών και η
συγκριτική αξιολόγηση της πολιτικής στον τοµέα των επιχειρήσεων αποτελούν σηµαντικά
εργαλεία για τη δηµιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
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Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες χρειάζονται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που να είναι σαφές, απλό,
αποτελεσµατικό και εφαρµόσιµο στην ταχέως µεταβαλλόµενη παγκόσµια αγορά. Αυτό
σηµαίνει διαβουλεύσεις επί των προτεινόµενων ρυθµίσεων, αξιολόγηση των επιπτώσεων των
ρυθµίσεων καθώς και υιοθέτηση συστηµάτων για την κωδικοποίηση και αναµόρφωση της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των συστηµάτων αναθεώρησης της νοµοθεσίας. Ο δηµόσιος
τοµέας θα πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερος και να περιορίσει τη γραφειοκρατία
προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα των οικονοµιών µας για καινοτοµίες, π.χ. να
περιορίσει τις απαιτήσεις για στατιστικά στοιχεία στα κοµβικά ζητήµατα της διαµόρφωσης
ευρωπαϊκής πολιτικής.

24. Καλούνται τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να βελτιώσουν την ποιότητα, την τήρηση των
προθεσµιών και τη διαθεσιµότητα των στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη
συγκριτική αξιολόγηση σε κοινά συµφωνηµένους τοµείς ζωτικής σηµασίας για την πολιτική
στο χώρο των επιχειρήσεων. Καλείται επίσης η Επιτροπή να µελετήσει τη χρήση ποσοτικών
στόχων για την πολιτική στο χώρο των επιχειρήσεων.

V. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

25. Μία δυναµική Ένωση θα πρέπει να αποτελείται από ενεργά κράτη πρόνοιας. Τα
καλοσχεδιασµένα και λειτουργικά συστήµατα πρόνοιας θα πρέπει να θεωρούνται ως
παραγωγικοί συντελεστές, δεδοµένου ότι παρέχουν ασφάλεια κατά την αλλαγή. Αυτό απαιτεί
συνεχή εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µε βάση το ευρωπαϊκό
κοινωνικό θεµατολόγιο που εγκρίθηκε στη Νίκαια και αποτελεί πλαίσιο για τις κοινωνικές
πολιτικές κατά την προσεχή πενταετία.

Βελτίωση της ποιότητας στην εργασία

26. Η εκ νέου επίτευξη της πλήρους απασχόλησης σηµαίνει επιδίωξη όχι µόνο περισσότερων,
αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας. Πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες ώστε να προαχθεί
το καλό εργασιακό περιβάλλον για όλους, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι ίσες ευκαιρίες
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η ισότητα των φύλων, η καλή και ευέλικτη οργάνωση της
εργασίας που να επιτρέπει καλύτερο συνδυασµό της επαγγελµατικής µε την προσωπική ζωή,
η δια βίου µάθηση, η υγιεινή και η ασφάλεια κατά την εργασία, η συµµετοχή των
εργαζοµένων και η ποικιλία του επαγγελµατικού βίου.

27. Προς το σκοπό αυτόν :

− τα κράτη µέλη και το Συµβούλιο, το καθένα στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων
του, θα καθορίσουν κοινές προσεγγίσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας
εργασίας, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει γενικό στόχο στις κατευθυντήριες γραµµές
του 2002 για την απασχόληση,

− το Συµβούλιο µαζί µε την Επιτροπή θα καταρτίσουν δείκτες που αφορούν την ποιότητα
στην εργασία και θα βελτιώσουν την ακρίβεια των ποσοτικών δεικτών· οι δείκτες αυτοί
θα υποβληθούν εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν το 2001,
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− το Συµβούλιο, µε διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα
ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του έτους τις εργασίες για την ενηµέρωση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας όσον αφορά την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική
κατάρτιση και τη σταδιοδροµία και τις συνθήκες εργασίας,

− το Συµβούλιο, µαζί µε την Επιτροπή, θα καταρτίσει κατάλληλους δείκτες για να
διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν διαφορές αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι
οποίες εισάγουν διακρίσεις.

Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης

28. Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού είναι θέµα ύψιστης σηµασίας για την Ένωση.
Η αµειβόµενη απασχόληση για γυναίκες και άνδρες παρέχει τη µεγαλύτερη διασφάλιση
έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Οι ανίκανοι προς εργασία δικαιούνται,
ωστόσο, ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να µπορούν να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας προάγουν την
κοινωνική ένταξη, η οποία συνδυάζει την επιδίωξη κοινωνικών στόχων µε τη βιωσιµότητα
των δηµόσιων οικονοµικών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην
εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων δράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, προκειµένου να σηµειώσουν πρόοδο στην επίτευξη των κοινών
στόχων που συµφωνήθηκαν στη Νίκαια, αξιολογώντας την πρόοδο αυτή µε κοινά
συµφωνηµένους δείκτες.

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
συµφωνήσουν εντός του 2001 ως προς την πρόταση προγράµµατος για την κοινωνική ένταξη
και καλεί το Συµβούλιο να βελτιώσει την παρακολούθηση της σχετικής δράσης
συµφωνώντας ως προς δείκτες καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού µέχρι το τέλος
του έτους.

Ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση της αλλαγής

30. Η σηµασία της συµβολής και της δέσµευσης των κοινωνικών εταίρων τονίστηκε κατά την
ανταλλαγή απόψεων µε την Τρόικα στις 22 Μαρτίου. Η αποφασιστική και ενεργός
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την αξιολόγηση της
προόδου προς το στρατηγικό στόχο της Ένωσης, αλλά και για τη συνέχιση της
µεταρρύθµισης, η επιτυχία της οποίας απαιτεί τη δέσµευση εργοδοτών και εργαζοµένων κάθε
βαθµίδας. Προκειµένου να συµβάλει στο σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την
πρόταση να συγκροτηθεί, το συντοµότερο δυνατόν, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
Βιοµηχανικών Αλλαγών ως τµήµα του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
θα θεωρούσε ευπρόσδεκτο ένα θετικό αποτέλεσµα στις διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις των
κοινωνικών εταίρων σχετικά µε την προσωρινή εργασία µέσω πρακτορείου και την
τηλεεργασία.
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Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν επιχειρήσεις για την
προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης τους. Η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να υποβάλει
τον Ιούνιο του 2001 µια Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και να
ενθαρρύνει µια ευρεία ανταλλαγή ιδεών µε σκοπό την προώθηση περαιτέρω πρωτοβουλιών
στον τοµέα αυτό.

Ασφαλή και βιώσιµα συστήµατα κοινωνικής προστασίας

32. Λόγω της γήρανσης του πληθυσµού απαιτούνται σαφείς στρατηγικές για να εξασφαλιστεί η
επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων υγειονοµικής
περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους, µε παράλληλη διατήρηση της βιωσιµότητας
των δηµόσιων οικονοµικών και της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. Όπου ενδείκνυται, θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της ανοικτής µεθόδου συντονισµού,
ιδίως στον τοµέα των συντάξεων, και να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή της
επικουρικότητας. Οι στρατηγικές αυτές θα διευκολυνθούν από την παράλληλη προσπάθεια
να αυξηθούν η συµµετοχή των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, η παραγωγικότητα και η
κινητικότητά τους.

33. Βασιζόµενο στις τεχνικές εργασίες που διεξήχθησαν σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων και
λαµβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητά από το Συµβούλιο να παρουσιάσει, εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ, το αποτέλεσµα της µελέτης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, η οποία
λαµβάνει υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής σχετικά µε τη
βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ανακοίνωση µε θέµα την ποιότητα
και τη βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης υπό το φως των δηµoγραφικών
µεταβoλών και αναθέτει στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και την Επιτροπή
Οικονοµικής Πολιτικής να καταρτίσουν σχετική έκθεση για το Συµβούλιο εν όψει του
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2002. Μέχρι το ∆εκέµβριο του 2001, θα πρέπει να
υποβληθεί έκθεση προόδου των εργασιών,

− καλεί το Συµβούλιο να συµφωνήσει, µέχρι τέλους του 2001 και βάσει επανεξέτασης των
δυνατών επιλογών, τις παραµέτρους για τον εκσυγχρονισµό του κανονισµού 1408/71
σχετικά µε τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, προκειµένου τo
Συµβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα προχωρήσουν στην έγκρισή του.
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VI. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

34. Η στρατηγική για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
περιλαµβάνει την προώθηση των νέων τεχνολογιών µέσω της ενίσχυσης της Κoιvoτικής
Πoλιτικής Έρευvας και Αvάπτυξης και της καταβολής ιδιαίτερων προσπαθειών στον τοµέα
των νέων τεχνολογιών, ιδίως δε της βιοτεχνολογίας.

eEurope

35. Η στροφή προς µια οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση έχει ζωτική σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική µεγέθυνση και για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας µε
λιγότερους αποκλεισµούς. Παρά την πραγµατική πρόοδο που σηµειώθηκε µετά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας ως προς την υιοθέτηση και τη χρήση του ∆ιαδικτύου
από τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τους πολίτες, οι Ευρωπαίοι δεν χρησιµοποιούν ακόµη
όλες τις δυνατότητές του σε καίριους τοµείς, όπως οι δηµόσιες υπηρεσίες και η ηλεκτρονική
διεκπεραίωση διοικητικών ή εµπορικών πράξεων. Το ασύρµατο ∆ιαδίκτυο και τα συστήµατα
κινητής επικοινωνίας τρίτης γενιάς θα επεκτείνουν τις δυνατότητες αυτές. Ωστόσο, η επιτυχία
της κοινωνίας της γνώσης προϋποθέτει επίσης υψηλό επίπεδο ψηφιακής µόρφωσης και
δηµιουργία συνθηκών σε τοµείς, όπως η ασφάλεια των δικτύων και η προστασία των
δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες να εµπνέουν εµπιστοσύνη στους ανθρώπους που
χρησιµοποιούν τις νέες υπηρεσίες.

36. Προς το σκοπό αυτό :

− η δέσµη µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να εγκριθεί το συντοµότερο δυνατόν
εφέτος, προκειµένου να παρασχεθεί στον τοµέα αυτόν ένα πλαίσιο ίσων συνθηκών στο
οποίο οι κανόνες να εφαρµόζονται κατά εναρµονισµένο τρόπο σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση,

− η Επιτροπή θα εργασθεί από κοινού µε το Συµβούλιο µε στόχο να δηµιουργηθεί ένα
πολιτικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τα συστήµατα κινητής επικοινωνίας τρίτης γενιάς
εντός της Ένωσης· αυτό περιλαµβάνει την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε κανονιστικό
πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσµατος, καθώς και τα ευρυζωνικά δίκτυα. Εξάλλου, η
Επιτροπή καλείται να εξετάσει τις επιπτώσεις της παροχής αδειών για συστήµατα τρίτης
γενιάς στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο στον τοµέα των ΤΠΕ
(Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών),

− η Επιτροπή θα εργασθεί από κοινού µε το Συµβούλιο προκειµένου να συµβάλει σε ένα
περιβάλλον που να καθιστά δυνατή την ασύρµατη Ευρώπη, εξασφαλίζοντας υψηλό
επίπεδο ερευνητικής προσπάθειας για τις µελλοντικές ασύρµατες τεχνολογίες,
ενθαρρύνοντας τη βαθµιαία διάδοση της επόµενης γενιάς του ∆ιαδικτύου (IPv6) και
εξασφαλίζοντας τις ορθές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού πολύγλωσσου
περιεχοµένου για τις ασύρµατες υπηρεσίες,
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− η νοµοθεσία για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, την
εφαρµογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο και τη χρήση ηλεκτρονικής τιµολόγησης
όσον αφορά το ΦΠΑ θα θεσπισθεί µέχρι τέλους του έτους,

− το Συµβούλιο θα λάβει τα αναγκαία µέτρα, µαζί µε την Επιτροπή, για να εξασφαλίσει ότι
ο τοµέας ανώτατου επιπέδου «.EU» θα είναι διαθέσιµος στους χρήστες το συντοµότερο
δυνατόν,

− το Συµβούλιο, από κοινού µε την Επιτροπή, θα αναπτύξει µια συνολική στρατηγική για
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων, καθώς και πρακτικές δράσεις για την
εφαρµογή της. Η στρατηγική αυτή πρέπει να παρουσιαστεί εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.

37. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει εξαγγείλει την πρόθεσή της να προτείνει, µέχρι τέλους του έτους,
πρόσθετους στόχους για τη σύνδεση των σχολείων µε το ∆ιαδίκτυο, να υποβάλει ανακοίνωση
για την προώθηση συστηµάτων επίλυσης on line των διαφορών και να υποστηρίξει την
πρωτοβουλία eSchola, µια δράση πανευρωπαϊκού επιπέδου για την προώθηση της χρήσης
των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα υποψήφια κράτη για
την eEurope 2002 και αναµένει το πρόγραµµα δράσης, το οποίο τα κράτη αυτά θα υποβάλουν
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ και στο οποίο θα εκθέτουν τον τρόπο µε τον
οποίον θα υιοθετήσουν αυτούς τους στόχους.

Έρευνα και καινοτοµία

38. Η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες για την αξιοποίηση ταλαντούχων
ανθρώπων στον τοµέα της έρευνας, της χρηµατοοικονοµίας και των επιχειρήσεων,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες διοχετεύονται πρώτα στην ευρωπαϊκή
αγορά. Εποµένως, το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως
τα νέα µέσα µεταξύ άλλων για την προώθηση ενός δικτύου αριστείας, ολοκληρωµένων
σχεδίων και κοινής εφαρµογής εθνικών προγραµµάτων µέσα στο εστιασµένο σύνολο των
προτεραιοτήτων του, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή
και ενισχυθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

39. Προς το σκοπό αυτό :

� το Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει, µε διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα µέχρι τον Ιούνιο
του 2002,

� το Συµβούλιο καλείται να εξετάσει µια συγκεκριµένη στρατηγική για την κινητικότητα
στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού τοµέα της έρευνας βάσει της πρότασης που έχει
αναγγείλει η Επιτροπή,
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� το Συµβούλιο καλείται να εξετάσει τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να
ανταλλάσσονται οι ιδέες και οι εµπειρίες των κρατών µελών σχετικά µε την προώθηση
της Ε&Α µέσω οικονοµικών κινήτρων,

� η ΕΤΕπ καλείται να εντείνει περαιτέρω τη στήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες
Ε&Α.

40. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2001, τον πρώτο πίνακα
αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας. Μέχρι τέλους του έτους, θα υποβάλει προτάσεις
για την προώθηση ενός περισσότερο συµµετοχικού διαλόγου µε το κοινό στα ζητήµατα της
επιστήµης και της τεχνολογίας, τα πρώτα αποτελέσµατα από τη συγκριτική αξιολόγηση των
επιδόσεων στον τοµέα της έρευνας στην ΕΕ και ένα χάρτη ερευνητικής αριστείας, θα
ανανεώσει δε το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της έρευνας.

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόµενη υλοποίηση της
Πρωτοβουλίας «Καινοτοµία 2000» της ΕΤΕπ, ιδίως δε για τη δέσµευσή της να την επεκτείνει
στις υποψήφιες χώρες.

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να αρχίσει η εφαρµογή του
ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης Galileo χωρίς καθυστέρηση. Σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα της Κολωνίας και της Νίκαιας ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να δεσµευθεί να
ανταποκριθεί στην πρόκληση όσον αφορά τη συµµετοχή στο έργο και τη χρηµατοδότησή του
αναλαµβάνοντας δέσµευση ως προς την φάση ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµειώνει ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι πρόθυµος να συµπληρώσει τους δηµόσιους
προϋπολογισµούς για τη φάση ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να
καθορίσει τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για την έναρξη της επόµενης φάσης του
προγράµµατος, µεταξύ αυτών δε να συστήσει µια ενιαία και αποδοτική διοικητική διάρθρωση
πριν από τα τέλη του 2001, είτε αυτή θα είναι κοινή επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 171
της Συνθήκης, είτε οργανισµός ή οποιοσδήποτε άλλος προσήκων φορέας.

Πρωτοποριακές τεχνολογίες, ιδίως βιοτεχνολογία

43. Η δυνατότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ να αποδεχθούν τις τεχνολογίες θα εξαρτηθεί από
παράγοντες όπως η έρευνα, το επιχειρηµατικό πνεύµα, ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που να
ενθαρρύνει την καινοτοµία και την ανάληψη κινδύνων, στο οποίο περιλαµβάνεται και η
προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας σε όλη την Κοινότητα σε παγκοσµίως
ανταγωνιστικές τιµές, και από την ύπαρξη πρόθυµων επενδυτών, ιδιαίτερα σε ένα αρχικό
στάδιο.

44. Προς το σκοπό αυτό :

− Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου όσον
αφορά το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το υπόδειγµα χρησιµότητας, και
παροτρύνει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τις εργασίες σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβώνας και της Φέιρα, σε πλήρη
συµφωνία µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο,
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− η Επιτροπή, από κοινού µε το Συµβούλιο, θα εξετάσει τα µέτρα που απαιτούνται για να
αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της βιοτεχνολογίας και να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τοµέα της βιοτεχνολογίας, ώστε να καταστεί
εφάµιλλος µε κορυφαίους ανταγωνιστές του, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται ότι οι εν
λόγω εξελίξεις συντελούνται µε τρόπο υγιή και ασφαλή για τους καταναλωτές και το
περιβάλλον και σύµφωνο µε τις κοινές θεµελιώδεις αξίες και δεοντολογικές αρχές.

VII. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

45. Οι Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών βρίσκονται στο επίκεντρο του
συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών και παρέχουν το πλαίσιο για τον καθορισµό των
γενικών πολιτικών κατευθύνσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τις απόψεις που
περιέχονται στο Έγγραφο Βασικών Θεµάτων σχετικά µε τους Γενικούς Προσανατολισµούς
των Οικονοµικών Πολιτικών και εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά µε τη
συµβολή των δηµόσιων οικονοµικών στη µεγέθυνση και την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN και την Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης κατά την προετοιµασία του
σχεδίου για τους Γενικούς Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών του 2001.

46. Το λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον θα επηρεάσει και την οικονοµική
µεγέθυνση της Ένωσης. Ωστόσο, η οικονοµία της ΕΕ είναι σήµερα ισχυρότερη από ό,τι στο
παρελθόν. Οι δηµοσιονοµικές πολιτικές πρέπει να παραµείνουν προσανατολισµένες προς την
επίτευξη σχεδόν ισοσκελισµένων ή πλεονασµατικών δηµόσιων οικονοµικών. Επιπλέον,
πρέπει να καθοδηγούνται από την ανάγκη να αποφεύγονται πολιτικές που ενισχύουν τις
κυκλικές τάσεις, οι οποίες εν συνεχεία οδηγούν σε υπερβολικές διακυµάνσεις της
οικονοµικής δραστηριότητας και σε µη βιώσιµα διαρθρωτικά ισοζύγια. Αυτό στηρίζει τη
σταθερότητα των τιµών και επιτρέπει τη δηµιουργία νοµισµατικών συνθηκών που
συµβάλλουν στην οικονοµική µεγέθυνση και τη συνεχή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

47. Το Συµβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των
δηµόσιων οικονοµικών, συµπεριλαµβανοµένων των αναµενόµενων αντιξοοτήτων που θα
προκληθούν από τις µελλοντικές δηµογραφικές µεταβολές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται µε
βάση τους γενικούς προσανατολισµούς και στο πλαίσιο των προγραµµάτων σταθερότητας
και σύγκλισης. Πρέπει να προωθηθούν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως για τις
γυναίκες και τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας. Προκειµένου να διασφαλισθεί η
φορολογική βιωσιµότητα, θα πρέπει να επιδιωχθούν φιλόδοξες πολιτικές µε σκοπό να
µειωθεί ταχύτερα το χρέος. Οι κρατικές συντάξεις, η υγειονοµική περίθαλψη και τα
προγράµµατα µέριµνας για τους ηλικιωµένους θα πρέπει να επανεξετασθούν και, εφόσον
είναι απαραίτητο, να µεταρρυθµισθούν από τα κράτη µέλη, ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η
αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών.
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48. Στις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να ενσωµατώνεται και η προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης.

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ανάγκη περαιτέρω προόδου στην εναρµόνιση των
διαθέσιµων οικονοµικών στατιστικών.

VΙII. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΣΤΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ : ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας συνέδεσε επιτυχώς τα οικονοµικά και τα
κοινωνικά θέµατα. Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, µε ενσωµατωµένη την
περιβαλλοντική διάσταση, την οποία θα υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο, θα συµπληρώσει και θα προεκτείνει την πολιτική δέσµευση της
στρατηγικής της Λισσαβώνας. Όλες οι διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να
επανεξεταστούν στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

51.  Συνεπώς, κατά την εαρινή του σύνοδο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανεξετάσει:

− την πορεία ενσωµάτωσης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης στη στρατηγική της
Λισσαβώνας,

− τη συµβολή που µπορεί να προσφέρει ο τοµέας της περιβαλλοντικής τεχνολογίας στην
προαγωγή της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της διαδικασίας του
Λουξεµβούργου, να εξετάσει το ενδεχόµενο καλύτερου συντονισµού της διαδικασίας αυτής
µε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εαρινή σύνοδό του. Επιδιώκοντας επίσης την
απλούστευση των διαδικασιών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει την πρόθεση της
Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι, στην ετήσια συγκεφαλαιωτική της έκθεση, θα
ενσωµατώνονται τα κύρια στοιχεία των άλλων συµβολών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που προέκυψαν από αιτήµατα για υποβολή κοινών εκθέσεων του Συµβουλίου και της
Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η συγκεφαλαιωτική αυτή έκθεση, µαζί µε τον
πίνακα αποτελεσµάτων για τα µέτρα εφαρµογής του Κοινωνικού Θεµατολογίου, θα είναι
διαθέσιµη το αργότερο µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και θα αποτελεί την κύρια βάση των
προπαρασκευαστικών εργασιών για το Συµβούλιο. Από πλευράς του, για να εξασφαλίσει τη
συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την εαρινή του σύνοδο, θα φροντίζει να καθοδηγεί
και να παρέχει πολιτική ώθηση στα οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΙΧ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρότητα της κατάστασης που
επικρατεί στο γεωργικό τοµέα καθώς και την αλληλεγγύη του προς τους γεωργούς και τα άλλα
µέλη των αγροτικών κοινοτήτων. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ουσιαστική συνεργασία
µεταξύ εθνικών αρχών και υπογραµµίζει τη σηµασία της, επιδοκιµάζει δε τα ενδελεχή µέτρα που
λαµβάνονται από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Είναι αποφασισµένο να
περιορίσει και, τελικά, να εξαλείψει τον αφθώδη πυρετό και τη ΣΕΒ. Τα µέχρι σήµερα γεγονότα
καταδεικνύουν τη σηµασία της ύπαρξης µιας ασφαλούς και βιώσιµης τροφικής αλυσίδας ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Παροτρύνει τις τρίτες χώρες να άρουν τυχόν
µέτρα που είτε είναι δυσανάλογα ως προς την έκταση του προβλήµατος, είτε δεν συνάδουν µε την
αρχή της προφύλαξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι τα κοινοτικά µέτρα πρέπει να
συµµορφώνονται προς τη δηµοσιονοµική προοπτική.

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
µεριµνήσουν ώστε η απόφαση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων να ληφθεί µέχρι
το τέλος του έτους.

Χ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ρωσία

54. Η παρουσία του Προέδρου κ. Πούτιν στη Στοκχόλµη καταδεικνύει τη σηµασία της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ένωσης µε τη Ρωσία. Η εταιρική αυτή σχέση θα πρέπει να
αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας, σύµφωνα µε την Κοινή Στρατηγική της Ένωσης. Ο διάλογος στον τοµέα αυτό
έχει δροµολογηθεί. Εν προκειµένω, αναγνωρίστηκε το δυναµικό της Βόρειας ∆ιάστασης. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για το Καλίνινγκραντ ως
µια πολύ χρήσιµη βάση για τις σχετικές διαβουλεύσεις. Συµφωνεί επίσης να αναπτύξει το
διάλογο µε τη Ρωσία για την πολιτική και την ασφάλεια. Συζητήθηκε µε τον Πρόεδρο
κ. Πούτιν το εκτεταµένο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της ρωσικής
οικονοµίας και τη βελτίωση των εµπορικών και επενδυτικών προϋποθέσεων. Η Ένωση θα
εξακολουθήσει να υποστηρίζει αυτές τις µεταρρυθµίσεις στις οποίες θα συµβάλουν θετικά
και οι νέες δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας, οι οποίες
απορρέουν από τον στρατηγικό στόχο της Ένωσης που συµφωνήθηκε στη Λισσαβώνα.
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55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι µία γνήσια εταιρική σχέση πρέπει να στηρίζεται
σε κοινές αξίες. Επαναλαµβάνει τις έντονες ανησυχίες του για την κατάσταση στην
Τσετσενία και τονίζει την ανάγκη να εξευρεθεί επειγόντως πολιτική λύση στο πρόβληµα.

56. Η προσχώρηση στον ΠΟΕ έχει ουσιώδη σηµασία για την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στην
παγκόσµια οικονοµία και την προώθηση ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος στη Ρωσία. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη Ρωσία στις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις
προϋποθέσεις ώστε να γίνει µέλος του ΠΟΕ και αναµένει ότι η Ρωσία θα αναλάβει πλήρως
τις αναγκαίες δεσµεύσεις. Προσβλέπει στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου µε θέµα τη Ρωσία και
τον ΠΟΕ, η οποία θα γίνει στη Μόσχα στις 30 Μαρτίου υπό την αιγίδα της Προεδρίας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

57. Για να προαχθεί η συνεχής ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τη Ρωσία,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την
ταχεία επίλυση µακροχρόνιων εµπορικών διαφορών, ιδίως όσον αφορά το θέµα των πτήσεων
υπεράνω της Σιβηρίας.

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι η Ένωση θα πρέπει να επιτρέψει, σύµφωνα µε τα
συγκεκριµένα κριτήρια που θα καθορίσει το Συµβούλιο, την παροχή δανείων της ΕΤΕπ για
επιλεγµένα περιβαλλοντικά έργα.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σηµαντική πρόοδο που
σηµειώθηκε κατά τη διαπραγµάτευση της Συµφωνίας για το Πολυµερές Πυρηνικό και
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα στη Ρωσική Οµοσπονδία και καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να
εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η συµφωνία να έχει συναφθεί µέχρι τη ∆ιάσκεψη
Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, στα µέσα Μαΐου.

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τον αναγγελθέντα εορτασµό της 300ής επετείου της
Πετρούπολης, της πόλης που είναι το «παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη». Η Ένωση είναι
πρόθυµη να συµβάλει στον εορτασµό, πράγµα που θα αποτελέσει θαυµάσια ευκαιρία για να
υπογραµµισθούν οι παλαιότεροι και σύγχρονοι δεσµοί µεταξύ της Ρωσίας και των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου

61. Ένα ανοικτό και ισχυρό σύστηµα πολυµερών εµπορικών κανόνων παρέχει την καλύτερη
βάση για αυξηµένη συµβολή του εξωτερικού εµπορίου στο στρατηγικό στόχο της Ένωσης. Η
Κοινότητα θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραµατίζει τον ενεργό ρόλο της µε σκοπό να
επιτευχθεί συναίνεση για την έναρξη ενός νέου συνολικού γύρου πολυµερών εµπορικών
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, κατά την 4η υπουργική διάσκεψη ΠΟΕ που
προγραµµατίζεται να γίνει στη Ντόχα, το Νοέµβριο του 2001. Ο νέος γύρος θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στα συµφέροντα όλων των µελών του ΠΟΕ, ιδίως των αναπτυσσόµενων
χωρών, και να προετοιµαστεί µε διαφάνεια για όλα τα θέµατα λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη διαλόγου µε την κοινωνία πολιτών.
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Ειρηνευτική ∆ιαδικασία στη Μέση Ανατολή

62. Υπενθυµίζοντας τη δήλωση στην οποία προέβη το Μάρτιο του 1999 στο Βερολίνο, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η Ένωση είναι αποφασισµένη να συµβάλει στην
ειρήνη, τη σταθερότητα και τη µελλοντική ευηµερία στη Μέση Ανατολή. Ως άµεσο βήµα,
προκειµένου να αποφευχθεί η οικονοµική και θεσµική κατάρρευση στα Παλαιστινιακά
Εδάφη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί και άλλους διεθνείς χορηγούς να συνταχθούν
επειγόντως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτοντας κονδύλια για την υποστήριξη του
παλαιστινιακού προϋπολογισµού. Για τον ίδιο λόγο, το µεν Ισραήλ πρέπει να άρει τους
αποκλεισµούς και να καταβάλει τα οφειλόµενα έσοδα, η δε Παλαιστινιακή Αρχή να
καταρτίσει χωρίς καθυστέρηση προϋπολογισµό λιτότητας και να θεσπίσει ουσιαστικά µέτρα
κατά της διαφθοράς και υπέρ της δηµοκρατικής διαφάνειας.

63. Η Ένωση θα συνεργασθεί µε όλα τα µέρη, καθώς και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και µε
άλλους διεθνείς παράγοντες, αναζητώντας διέξοδο προς την παύση της βίας και την
επανάληψη των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη συµφωνίας στο πλαίσιο των αποφάσεων
242 και 338 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Προς τούτο, η Ένωση ζητά
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Χαβιέρ Σολάνα να διατηρήσει στενή επαφή µε όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη και να υποβάλει έκθεση, πλήρως συνεργαζόµενος µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Γκέτεµποργκ,
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει ενισχυµένο
ρόλο στην προώθηση της επανάληψης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

∆υτικά Βαλκάνια

64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την ισχυρή και διαρκή δέσµευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη
σταθερή προσήλωσή του στις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής
ακεραιότητας των χωρών της περιοχής.

65. Μετά τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο Τραϊκόφσκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε
δήλωση για την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ). Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Χαβιέρ Σολάνα να παρακολουθεί την
κατάσταση την περιοχή, να παραµένει σε στενή επαφή µε τους ηγέτες και, κατόπιν
διαβούλευσης µε την Επιτροπή, να υποβάλλει συστάσεις στο Συµβούλιο.
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66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την εκτίµησή του για την προθυµία των αρχών της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας να επιλύσουν ειρηνικά τη
διαµάχη στη Νότια Σερβία και χαιρετίζει την έναρξη συνοµιλιών στα πλαίσια του σχεδίου
Τσόβιτς µε στόχο να επιτευχθεί συµφωνία κατόπιν διαπραγµατεύσεων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνδράµει στη
διαδικασία αυτή και σηµειώνει ιδιαίτερα το ρόλο που διαδραµατίζει η αυξανόµενη παρουσία
της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Εν προκειµένω, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης όλα τα µέρη να αρχίσουν να λαµβάνουν ουσιαστικά
µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης προς αποκλιµάκωση της έντασης στην περιοχή, µεταξύ
των οποίων είναι και η απελευθέρωση όλων των Κοσοβάρων Αλβανών πολιτικών
κρατουµένων.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου και της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας/Σερβίας να συµφωνήσουν νέες συνταγµατικές ρυθµίσεις
βάσει οµοσπονδιακού πλαισίου µέσω ανοιχτής και δηµοκρατικής διαδικασίας προκειµένου
να συµβάλουν στην σταθερότητα της περιοχής.

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη νέα κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εντείνει τις
µεταρρυθµιστικές της προσπάθειες προκειµένου να εκπληρώσει, µέχρι τα µέσα 2001, όλους
τους όρους που προβλέπονται στον «Χάρτη Πορείας» της ΕΕ. Υπογραµµίζει ότι οι πολίτες
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα µπορέσουν να επιτύχουν την ενσωµάτωση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µόνον στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους.

69. Με βάση τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Ζάγκρεµπ, τα οποία προσφέρουν σε
όλες τις χώρες την προοπτική της προσχώρησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη
σηµασία της περιφερειακής συνεργασίας, µεταξύ άλλων και στους τοµείς της δικαιοσύνης
και εσωτερικών υποθέσεων. Σηµειώνει ιδιαίτερα την ανάγκη συγκεκριµένης δράσης για την
παροχή συνδροµής προς τα Βαλκάνια ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την παράνοµη
µετανάστευση µέσω της περιοχής. Η ∆ιαδικασία Σταθερότητας και Σύνδεσης παραµένει το
κύριο µέσο για την προώθηση της διαδικασίας προσέγγισης προς τις ευρωπαϊκές δοµές. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης εν προκειµένω τη σηµαντική συµβολή του
Συµφώνου Σταθερότητας, καθώς και άλλων περιφερειακών πρωτοβουλιών.

70. Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο η οποία σηµειώνεται στην
περιοχή για την παραποµπή στη δικαιοσύνη των ατόµων που ενέχονται σε κατάχρηση
εξουσίας και εγκληµατικές πράξεις οι οποίες διαπράχθηκαν µε την κάλυψη των
προηγουµένων αντιδηµοκρατικών καθεστώτων. Η τήρηση των πολιτικών και οικονοµικών
προϋποθέσεων της Ένωσης αποτελεί ουσιαστικό τµήµα της ∆ιαδικασίας Σταθερότητας και
Σύνδεσης. Αυτό περιλαµβάνει την πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για
την πρώην Γιουγκοσλαβία.
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Κορεατική Χερσόνησος

71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι έτοιµο να συµβάλει περαιτέρω στη µείωση της έντασης
µεταξύ των δύο κορεατικών κρατών και συµφώνησε ότι θα ενισχύσει το ρόλο της Ένωσης
για την υποστήριξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας στην κορεατική
χερσόνησο. Ελπίζει ότι σύντοµα θα υπάρξουν αποτελέσµατα, µεταξύ άλλων µια δεύτερη
ενδοκορεατική συνάντηση κορυφής και εφαρµογή της κοινής διακήρυξης. Ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα επισκεφθεί την Πυόνγκγιανγκ και τη Σεούλ για συνοµιλίες µε
τους Προέδρους Κιµ Γιόγκ-ιλ και Κιµ-Νταε Γιουνγκ για όλα τα θέµατα που ενδιαφέρουν την
Κορέα και την Ένωση, σύµφωνα µε τα τέσσερα στοιχεία που ενέκρινε το Συµβούλιο στις
20 Νοεµβρίου 2000.

Κλιµατικές µεταβολές

72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη ∆ήλωση για τις κλιµατικές µεταβολές του
Παραρτήµατος II.

ooOOoo





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 26.03.2001 - EL - PE 303.105

35

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

23 - 24 Μαρτίου 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 26.03.2001 - EL - PE 303.105

37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα Ι - Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την
αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ..............................................................................................  Σελίδα 39

Παράρτηµα ΙΙ - ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τις
κλιµατικές µεταβολές ...........................................................................................  Σελίδα 43

Παράρτηµα ΙΙΙ  - ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την
ΠΓ∆Μ ...................................................................................................................  Σελίδα 45

Παράρτηµα VΙ - Έγγραφα που υποβλήθηκαν στο  Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης..................................................................................  Σελίδα 47





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 26.03.2001 - EL - PE 303.105

39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ :

Οι κεφαλαιαγορές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη συνολική οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ταχεία υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες είναι συνεπώς υψίστης σηµασίας. Η δηµιουργία µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής
ευρωπαϊκής αγοράς κινητών αξιών αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής.

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη
µιας ολοκληρωµένης αγοράς κινητών αξιών µέχρι το τέλος του 2003, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως
των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην έκθεση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, µε παράλληλη αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω
σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και των ρυθµιστικών κανόνων.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται επιτάχυνση της νοµοθετικής διαδικασίας. Η ρύθµιση
των αγορών κινητών αξιών πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται στις
εξελίξεις της αγοράς και να εξασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανταγωνιστική και
µπορεί να προσαρµόζεται σε νέες πρακτικές της αγοράς και νέους ρυθµιστικούς κανόνες, µε
ταυτόχρονη τήρηση των απαιτήσεων διαφάνειας και νοµικής ασφάλειας.

Τούτο µπορεί και πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα µε τον πλήρη σεβασµό των διατάξεων της
Συνθήκης, των προνοµίων των ενεχόµενων θεσµικών οργάνων και της υφιστάµενης θεσµικής
ισορροπίας.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ :

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής
Σοφών σχετικά µε τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Η προτεινόµενη
προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων (βασικές αρχές, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και
εφαρµογή) πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή ώστε να καταστεί η κανονιστική διαδικασία της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κινητών αξιών αποτελεσµατικότερη και
διαφανέστερη, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των προτεινόµενων νοµοθετικών µέτρων. Στη
διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο των γενικών
αρχών που περιλαµβάνονται στην έκθεση.

2. Η Επιτροπή καλείται να προβαίνει σε έγκαιρη, ευρεία και συστηµατική διαβούλευση µε τα
θεσµικά όργανα και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα των κινητών αξιών, ενισχύοντας
ειδικότερα τον διάλογό της µε τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες της αγοράς.

H Eπιτροπή καλείται, χωρίς να θίγεται το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει, να παρέχει
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διατυπώνουν
παρατηρήσεις σε πρώιµο στάδιο, για τους σκοπούς της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας
της διαδικασίας, όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ βασικών στοιχείων και συµπληρωµατικών
και τεχνικών διατάξεων.

3. Η διάκριση µεταξύ βασικών αρχών (επίπεδο 1) και εκτελεστικών µέτρων (επίπεδο 2) θα
πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση µε τρόπο σαφή και διαφανή. Η διάκριση θα
αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε βάση τις προτάσεις της
Επιτροπής. Η Επιτροπή καλείται, όταν υποβάλλει τις προτάσεις της, να δίνει πληροφορίες
όσον αφορά το είδος των εκτελεστικών µέτρων που προβλέπονται. Όλα τα µέρη θα
γνωρίζουν τότε εκ των προτέρων το ακριβές πεδίο εφαρµογής και τον σκοπό των διατάξεων
που αφορούν κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα. Όλα τα ενεχόµενα θεσµικά όργανα πρέπει να
σέβονται τις βασικές προϋποθέσεις της προσέγγισης µε βάση τη διάκριση επιπέδων.

Τα εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα, ούτως ώστε
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσαρµογής των τεχνικών διατάξεων στις εξελίξεις της
αγοράς και των εποπτικών κανόνων. Θα πρέπει να καθορίζονται προθεσµίες για όλα τα
στάδια των εργασιών του επιπέδου 2.

Καλείται η Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της, να εξετάσει το ενδεχόµενο
συχνότερης χρησιµοποίησης κανονισµών, στις περιπτώσεις που αυτό θα είναι νοµικά δυνατό
και θα βοηθά στην επιτάχυνση της νοµοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αντιµετωπίζει ευνοϊκά το ενδεχόµενο να επιτραπεί, στα πλαίσια της διαδικασίας
συναπόφασης, η ταχεία έκδοση πράξεων (εσπευσµένη διαδικασία).

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει αµέσως
Επιτροπή Κινητών Αξιών αποτελούµενη από υπαλλήλους υψηλού επιπέδου από τα κράτη
µέλη, υπό την προεδρία της Επιτροπής. Η Επιτροπή Κινητών Αξιών, υπό τη συµβουλευτική
της ιδιότητα, θα δίδει τη γνώµη της επί θεµάτων πολιτικής, ιδιαιτέρως δε, αλλά όχι µόνον, για
το είδος των µέτρων που ενδέχεται να προτείνει η Επιτροπή στο επίπεδο 1.
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5. Με την επιφύλαξη των ειδικών νοµοθετικών πράξεων που προτείνονται από την Επιτροπή
και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η Επιτροπή Κινητών
Αξιών θα λειτουργεί επίσης ως ρυθµιστική επιτροπή σύµφωνα µε την απόφαση του 1999 για
την επιτροπολογία, προκειµένου να επικουρεί την Επιτροπή όταν λαµβάνει αποφάσεις για
εκτελεστικά µέτρα δυνάµει του άρθρου 202 της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται τακτικά από την Επιτροπή σχετικά µε τις
εργασίες της Επιτροπής Κινητών Αξιών, όταν η εν λόγω επιτροπή δρα δυνάµει της
κανονιστικής διαδικασίας, και θα λαµβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα. Εάν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποφασίσει ότι τα σχέδια µέτρων τα οποία υποβλήθηκαν από την Επιτροπή
υπερβαίνουν τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία-πλαίσιο, η
Επιτροπή θα δεσµεύεται να επανεξετάσει επειγόντως αυτά τα σχέδια µέτρων, λαµβάνοντας
κατά το δυνατόν περισσότερο υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και εξηγώντας τους λόγους
για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι, στα πλαίσια της απόφασης της 28ης Ιουνίου 1999
σχετικά µε την επιτροπολογία, η Επιτροπή έχει δεσµευθεί, προκειµένου να µπορεί να
εξευρεθεί ισόρροπη λύση στις περιπτώσεις εκτελεστικών µέτρων στον τοµέα των αγορών
κινητών αξιών που θεωρούνται κατόπιν συζητήσεων ως ιδιαίτερα ευαίσθητες, να αποφεύγει
να αντιτάσσεται στις κυρίαρχες θέσεις που ενδέχεται να διαµορφώνονται στο Συµβούλιο
όσον αφορά την καταλληλότητα των µέτρων αυτών. Η δέσµευση αυτή δεν συνιστά
προηγούµενο.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να
συστήσει επισήµως µια ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών, όπως προτείνεται στην
έκθεση της Επιτροπής Σοφών. Αυτή θα πρέπει να προεδρεύεται από αντιπρόσωπο εθνικής
εποπτικής αρχής, να καθορίζει η ίδια τις επιχειρησιακές της ρυθµίσεις και να διατηρεί
στενούς επιχειρησιακούς δεσµούς µε την Επιτροπή και την Επιτροπή Κινητών Αξιών. Θα δρα
ως συµβουλευτική οµάδα, επικουρώντας την Επιτροπή ιδιαίτερα κατά την προετοιµασία των
σχεδίων εκτελεστικών µέτρων (επίπεδο 2). Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο
υψηλού επιπέδου από τις αρµόδιες αρχές του στον τοµέα των κινητών αξιών, ο οποίος θα
συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών.

Η Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών θα παρέχει εκτενώς συµβουλές, µε ανοικτό πνεύµα και
διαφάνεια, όπως ορίζεται στην τελική έκθεση των Επιτροπής Σοφών, και πρέπει να χαίρει
εµπιστοσύνης από την πλευρά των φορέων της αγοράς.

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές και η Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών θα διαδραµατίζουν επίσης
σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία µεταφοράς κανόνων (επίπεδο 3) εξασφαλίζοντας την
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών, διεξάγοντας αµοιβαίες
αξιολογήσεις και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η
συνεπέστερη και πλέον έγκαιρη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής και των κρατών µελών να
ενισχύσουν την επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας (επίπεδο 4).
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7. Πρέπει να θεσπιστεί ένα διοργανικό εποπτικό σύστηµα προκειµένου να αξιολογεί την πρόοδο
της εφαρµογής των προτάσεων αυτών για την επίτευξη ενός αποτελεσµατικότερου
συστήµατος ρύθµισης των αγορών κινητών αξιών, το οποίο θα εντοπίζει τα σηµεία εµπλοκής.
Στα πλαίσια της εν λόγω εποπτικής διαδικασίας θα υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις στα
θεσµικά όργανα.

8. Η νέα κανονιστική διάρθρωση θα πρέπει να είναι λειτουργική από την αρχή του 2002 το
αργότερο, θα υπάρξει δε πλήρης και ανοιχτή ανασκόπηση της κατάστασης το 2004.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζοντας ότι οι κλιµατικές µεταβολές συνιστούν παγκόσµια απειλή για την ευηµερία και
την οικονοµική πρόοδο στο µέλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη
αποτελεσµατικής διεθνούς δράσης για τη µείωση των εκποµπών. Επαναβεβαιώνει τη σταθερή του
προσήλωση στο Πρωτόκολλο του Κυότο, ως βάση για τη δράση αυτή και εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για την αµφισβήτηση του εν λόγω Πρωτοκόλλου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
παροτρύνει όλους τους εταίρους του στις διαπραγµατεύσεις να επιδιώξουν µε εποικοδοµητικό
τρόπο την επίτευξη συµφωνίας για τους τρόπους εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο και να
διευκολύνουν την επιτυχή έκβαση της 6ης ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων Μερών (COP-6), κατά
την οποία θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την επικύρωση και την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου
του Κυότο µέχρι το 2002.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ

Προς τον Πρόεδρο Τραϊκόφσκι και την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ :

- επαναβεβαιώνουµε την αλληλεγγύη µας προς εσάς κατά την παρούσα κρίση και σας
προτρέπουµε να εξακολουθήσετε να αντιδράτε συγκρατηµένα. Θα πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθεί η κλιµάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Υποστηρίζουµε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ και το απαραβίαστο
των συνόρων σύµφωνα µε τις αρχές του ΟΑΣΕ. Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τις
προσπάθειές µας συλλογικά και ατοµικά, σε στενή συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, ώστε να
βοηθήσουµε τις αρχές να αντιµετωπίσουν την παρούσα κατάσταση. Είναι ουσιώδες να
ενισχυθεί ο έλεγχος των συνόρων µεταξύ Κοσσυφοπεδίου και ΠΓ∆Μ. Επιδοκιµάζουµε την
παροχή συµβουλών και υποστήριξης από τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων και στον τοµέα της
ασφάλειας.

- απαιτούνται ουσιαστικές εσωτερικές πολιτικές µεταρρυθµίσεις και εδραίωση του πραγµατικά
πολυεθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας. Είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε την ΠΓ∆Μ στη
διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο της σηµαντικής βοήθειας που ήδη παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στην ΠΓ∆Μ, στην οποία συµπεριλαµβάνονται σχέδια διαχείρισης των συνόρων, υποστήριξη
των προσφύγων, βοήθεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα, µεταξύ άλλων µε
πρόγραµµα βελτίωσης της υποδοµής σε επίπεδο δήµων και κοινοτήτων, εργασίες στον τοµέα
των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, στις οποίες συγκαταλέγονται σηµαντικές συµβολές προς
το νέο Πανεπιστήµιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο, ενίσχυση της δικαστικής
µεταρρύθµισης και εκπαίδευσης, µε έµφαση στα δικαιώµατα των µειονοτήτων, καθώς και
ενίσχυση ενόψει της επικείµενης απογραφής.

Προς τους ηγέτες της αλβανόφωνης κοινότητας στην ΠΓ∆Μ, απαιτούµε τη συνεχή σας προσήλωση
στη δηµοκρατική διαδικασία, στην αποκήρυξη της βίας και στην υποστήριξη του διαλόγου, και σας
παροτρύνουµε να εµµείνετε στην προσήλωση αυτήν κατά την επιδίωξη της θεµιτής σας
προσδοκίας για εδραίωση του πολυεθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας της ΠΓ∆Μ.

Προς τους Αλβανούς ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου, σας καλούµε να εξακολουθήσετε να διαχωρίζετε
σαφώς τη θέση σας από τους εξτρεµιστές, να καταδικάζετε άνευ όρων τη βία και να σέβεστε την
αρχή του απαραβίαστου των συνόρων, όπως έχει πράξει η αλβανική κυβέρνηση. Χαιρετίζουµε τη
σθεναρή στάση της.

Προς όσους αψηφούν τη διεθνή νοµιµότητα, αµαυρώνετε την υπόθεση της βελτίωσης των
συνθηκών ζωής του λαού σας, την οποία ισχυρίζεστε ότι υπηρετείτε.
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Στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεµπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η ΠΓ∆Μ θα είναι το
πρώτο κράτος της περιοχής που θα συνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που θα υπογραφεί στις 9 Απριλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την έκδοση της απόφασης 1345 του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζονται πλήρως στην απόφαση αυτή. Κατά
τη στιγµή που διανοίγονται νέες προοπτικές για την περιοχή, επαναβεβαιώνουµε µε έµφαση ότι στη
δική µας Ευρώπη δεν έχουν µέλλον όσοι ακολουθούν το δρόµο της µισαλλοδοξίας, του εθνικισµού
και της βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να παράσχει βοήθεια σε όσους επιλέγουν αυτό το
δρόµο. Θα στηρίξουµε µόνον όσους επιλέγουν σαφώς την ειρήνη, τη δηµοκρατία, τη συµφιλίωση
και την περιφερειακή συνεργασία.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

� Εισήγηση της Επιτροπής -Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και
επέκταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, Τόµος Ι + Τόµος ΙΙ : ∆ιαρθρωτικοί δείκτες
(6248/01 + ADD 1)

� Τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών
(6554/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών
αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(7005/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συµβολή των δηµόσιων οικονοµικών στην ανάπτυξη και την
απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιµότητας
(5260/01)

� Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου (ECOFIN) για τη συµβολή των δηµόσιων
οικονοµικών στην οικονοµική αύξηση και την απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της
διατηρησιµότητας
(6997/01)

� (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τον περιορισµένο κατάλογο διαρθρωτικών
δεικτών
(6999/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και
κεφαλαίων
(5301/01)

� Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

� Έγγραφο βασικών θεµάτων του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τους Γενικούς
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών του 2001
(7001/01)
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� Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

� Council (Employment and Social Policy) Presidency conclusions
(6853/01 + REV 1(fr)

� Γνώµη της επιτροπής απασχόλησης σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής : Αξιοποίηση
του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας
(6454/01 + ADD 1)

� Γνώµη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής :
Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής
της Λισσαβώνας
(6455/01 + ADD1 + ADD2)

� Προκαταρκτική µελέτη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα των συντάξεων
(6457/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : - Πίνακας αποτελεσµάτων όσον αφορά την υλοποίηση της
ατζέντας κοινωνικής πολιτικής
(6452/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο : «Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές
σε όλους και µε πρόσβαση από όλους»
(6453/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας : «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης»
(5980/01)

� Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός) για τις
πτυχές της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του
Κάρντιφ
(6704/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών»
(5224/01)

� Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής : «Βελτίωση και απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος»
(7253/01)
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� Σχέδιο δράσης «eEurope 2002» : Έγκριση του καταλόγου συµπληρωµατικών δεικτών
συγκριτικής αξιολόγησης
(6782/01)

� Commission communication eEurope 2002: impact and priorities
(7183/01)

� Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

� Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις : Ετήσια Έκθεση για την εφαρµογή
(7125/01)

� Πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας
(7254/01)

� Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
πρόοδο που επετεύχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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