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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις 15 και 16 Μαρτίου στη Βαρκελώνη για τη δεύτερη
ετήσια εαρινή σύνοδό του µε θέµα την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική
κατάσταση της Ένωσης. Της συνόδου προηγήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τον νέο Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Pat Cox, για τα κύρια θέµατα συζήτησης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση επικροτεί την πρωτοβουλία του Προέδρου για πολιτικό διάλογο και ρεαλιστικές
αλλαγές.

2. Οι Αρχηγοί Κράτους ή Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί
Οικονοµικών συναντήθηκαν επίσης µε τους οµολόγους τους των 13 υποψηφίων χωρών για
να συζητήσουν τη στρατηγική της Λισσαβώνας και την εφαρµογή της. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τονίζει τη στρατηγική της Λισσαβώνας ως κίνητρο για να υιοθετήσουν και να
εφαρµόσουν οι υποψήφιες χώρες βασικούς οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους και ως αµφίδροµη διαδικασία µάθησης.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3. Το ευρώ αποδεικνύει σαφώς τι µπορεί να επιτυγχάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει
πολιτική βούληση. Η ίδια πολιτική βούληση πρέπει να αξιοποιηθεί µε σκοπό την επίτευξη
των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Ένωση.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη, βάσει της εαρινής έκθεσης της Επιτροπής, σε επισκόπηση
της προόδου που επιτεύχθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Σηµειώνει ότι υπήρξαν σηµαντικές επιτυχίες, αλλά και ότι υπάρχουν τοµείς όπου η πρόοδος
ήταν υπερβολικά αργή. Έλαβε υπόψη τη συµβολή διαφόρων ανά τοµείς Συµβουλίων. Στόχος
τώρα είναι να απλουστευθεί και να ενοποιηθεί η στρατηγική αυτή, ώστε να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και αυτών που
λαµβάνονται σήµερα.

5. Η οικονοµική κατάσταση βρίσκεται στα πρώτα στάδια µιας παγκόσµιας ανάκαµψης µετά την
απότοµη κάµψη του 2001. Η ταχεία αντίδραση της οικονοµικής πολιτικής, τα υγιή βασικά
µεγέθη και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης συνιστούν βατήρα για την ανάκαµψη αυτή.
Σήµερα αυτές οι προοπτικές χρειάζεται να ενισχυθούν µε σαφή προσήλωση στις οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις για την αύξηση του δυναµικού µεγέθυνσης και απασχόλησης της ΕΕ.

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών

6. Ο συντονισµός των δηµοσιονοµικών πολιτικών θεµελιώνεται στην προσήλωση στα υγιή
δηµόσια οικονοµικά και τους κανόνες παιχνιδιού που αποφασίστηκαν στο Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη µέλη θα διατηρήσουν ή θα εκπληρώσουν το
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο του σχεδόν ισοσκελισµένου ή πλεονασµατικού
προϋπολογισµού το αργότερο έως το 2004. Η διακύµανση των αυτόµατων σταθεροποιητών
θα πρέπει να µπορεί να είναι συµµετρική, µε τον περιορισµό ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση του
ορίου του 3% του ΑΕΠ σε περίπτωση οικονοµικής ύφεσης. Αυτό σηµαίνει ειδικότερα ότι σε
φάσεις επέκτασης, τα οφέλη της οικονοµικής µεγέθυνσης θα πρέπει να δρέπονται στο
ακέραιο. Τα κράτη µέλη θα µπορούν να αξιοποιούν την ευχέρεια που τους παρέχεται ως προς
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τη δηµοσιονοµική πολιτική, µόνον εφόσον έχουν δηµιουργήσει το απαραίτητο περιθώριο
ελιγµών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει την εξέταση της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών ως µέρος της ετήσιάς του
επιτήρησης, ιδίως υπό το φως των δηµοσιονοµικών προκλήσεων της γήρανσης του
πληθυσµού.

7. Η ευρωζώνη αποτελεί νοµισµατική ένωση που λειτουργεί βάσει ενιαίας και ανεξάρτητης
νοµισµατικής πολιτικής και αποκεντρωµένων αλλά συντονισµένων δηµοσιονοµικών
πολιτικών. Είναι, συνεπώς, ανάγκη να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος µε :

− τη βελτίωση και την εναρµόνιση των µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για την
κατάρτιση στατιστικών και δεικτών της ευρωζώνης. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο
καλούνται να υποβάλουν αναλυτική έκθεση για τις στατιστικές της ευρωζώνης
εγκαίρως για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003,

− τη διεξαγωγή συστηµατικής ανάλυσης του µείγµατος πολιτικών της ζώνης του ευρώ ως
συνόλου, προκειµένου να αξιολογηθεί η συνέπεια των νοµισµατικών και
δηµοσιονοµικών πολιτικών σε σχέση µε τις οικονοµικές εξελίξεις,

− την ενίσχυση των υφιστάµενων µηχανισµών συντονισµού. Εν προκειµένω, η Επιτροπή
θα υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής
εγκαίρως για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003.

8. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει το «Έγγραφο Βασικών
Θεµάτων». Αυτό θα αποτελέσει τη βάση των Γενικών Προσανατολισµών των Οικονοµικών
Πολιτικών, οι οποίοι θα είναι στοχοθετηµένοι και ειδικοί και θα προσδιορίζουν τις βασικές
οικονοµικές προκλήσεις προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Στο
επίκεντρο θα βρίσκονται η ποιότητα και η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, η
επιδίωξη των περαιτέρω αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στην παραγωγή, στις κεφαλαιαγορές
και στην αγορά εργασίας και η εξασφάλιση συνοχής µε τις πολιτικές που αποφασίζονται σε
κάθε τοµέα.

Αειφόρος ανάπτυξη

9. Η µεγέθυνση σήµερα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο τις δυνατότητες
ανάπτυξης των µελλοντικών γενεών. Η στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης σηµαίνει ότι οι
διάφορες πολιτικές πρέπει να είναι συνεπείς προς τους µακροπρόθεσµους στόχους της
Ένωσης. Τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά µελήµατα πρέπει να λαµβάνονται
ισότιµα υπόψη κατά τη διαµόρφωση πολιτικών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στη
συνάρτηση αυτή, οι σχετικές συνθέσεις του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του
ECOFIN και των Γενικών Υποθέσεων, έχουν πλέον καθορίσει τις στρατηγικές τους για την
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών µεληµάτων, και το Συµβούλιο Αλιείας έχει επίσης λάβει
τα απαραίτητα µέτρα για την ενσωµάτωση αυτή στο πλαίσιο της επικείµενης επανεξέτασης.

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της επικύρωσης
του Πρωτοκόλλου του Κυότο εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Καλεί τα κράτη
µέλη να ολοκληρώσουν έως τον Ιούνιο του 2002 τις εθνικές τους διαδικασίες επικύρωσης. Το
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Πρωτόκολλο θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει πριν από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής
του Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την
πρόσκληση που απηύθυνε στο Γκέτεµποργκ προς τις λοιπές βιοµηχανικές χώρες.

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία του έκτου Προγράµµατος
Περιβαλλοντικής ∆ράσης ως βασικού µέσου προόδου προς την κατεύθυνση της αειφόρου
ανάπτυξης και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη πρόοδο στις συζητήσεις
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσής του.

12. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εντός του 2002, µετά την έκθεσή
της για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση των
εµποδίων που δυσχεραίνουν την υιοθέτησή τους,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να επιταχύνει τις εργασίες της κατά την
προετοιµασία οδηγίας πλαισίου για τη χρέωση των υποδοµών, προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι έως το 2004 οι διάφοροι τρόποι µεταφοράς µπορούν να απηχούν
καλύτερα το κόστος τους για την κοινωνία,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να περιλάβει, πριν τα τέλη του 2002, τη
διάσταση της αειφορίας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων η οποία θα αποτελέσει
µέρος των ευρύτερων προσπαθειών της για ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο,

− ζητεί από το Συµβούλιο, εκ παραλλήλου µε τη συµφωνία για το άνοιγµα των
ενεργειακών αγορών, να καταλήξει σε συµφωνία για την έκδοση της οδηγίας για τον
ενεργειακό φόρο έως το ∆εκέµβριο του 2004, έχοντας κατά νου τις ανάγκες των
επαγγελµατιών της οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων.

− συµφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στην
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης έως το 2010.

13. Ενόψει της ∆ιάσκεψης του Μοντερέι για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία που επιτεύχθηκε από τους
Υπουργούς Εξωτερικών µε θέµα την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις Υπερπόντιες Χώρες. Η
συµφωνία αυτή ορίζει ότι αναλαµβάνοντας να εξετάσει τα µέσα και το χρονοδιάγραµµα που
θα επιτρέψουν σε κάθε κράτος µέλος να πετύχει τον στόχο των ΗΕ για 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ, τα
κράτη µέλη εκείνα που δεν έχουν ακόµη πετύχει τον στόχο του 0,7% δεσµεύονται � ως ένα
πρώτο σηµαντικό βήµα � µεµονωµένα να αυξήσουν το µέγεθος της χορηγούµενης ΕΑΒ κατά
την επόµενη τετραετία στα πλαίσια των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών διαδικασιών τους, ενώ
τα άλλα κράτη µέλη θα ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για διατήρηση ή υπέρβαση του
στόχου για 0,7% ΕΑΒ, ούτως ώστε συλλογικά να έχει επιτευχθεί έως το 2006 ένας µέσος
όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 0,39%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουν οπωσδήποτε να επιτύχουν, στα
πλαίσια των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών διαδικασιών τους, τουλάχιστον τον στόχο του
0,33% ΕΑΒ/ΑΕΕ, έως το 2006. Το Συµβούλιο ECOFIN θα εξετάσει άλλους τρόπους
ελάφρυνσης του χρέους για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες.
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14. Κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο στη Σεβίλλη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα καθορίσει, βάσει
της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη»
και των συµπερασµάτων του Συµβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης Μαρτίου 2002, τη γενική
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ, και την
άνοιξη του 2003 θα προβεί σε ανασκόπηση της συνολικής στρατηγικής για την αειφόρο
ανάπτυξη µε επίκεντρο την υλοποίηση των αποτελεσµάτων της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για
την αειφόρο ανάπτυξη. Υπογραµµίζει τη σηµασία βελτιωµένης παγκόσµιας διακυβέρνησης
στον τοµέα αυτό.

∆ηµιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα και την
ανταγωνιστικότητα

15. Η επιχειρηµατικότητα και η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι ουσιώδεις για την
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Το ρυθµιστικό πλαίσιο θα πρέπει να
ενθαρρύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα και να διευκολύνει όσο είναι δυνατόν τη
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως µέσω της πλήρους αξιοποίησης του διαδικτύου. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την εφαρµογή του
ευρωπαϊκού χάρτη για τις ΜΜΕ και να αντλήσουν διδάγµατα από τις βέλτιστες πρακτικές.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πράσινο
βιβλίο για το επιχειρηµατικό πνεύµα πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Από το
τρέχον έτος, το Συµβούλιο θα συνέρχεται πριν από κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για να
αξιολογεί την πρόοδο στον τοµέα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η Επιτροπή της
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες της δεν
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ζητεί από την Επιτροπή
να υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες των διαβουλεύσεων της Βασιλείας για όλους
τους τοµείς της ευρωπαϊκής οικονοµίας µε έµφαση στις ΜΜΕ.

16. Η πλήρης εφαρµογή του συνόλου της νοµοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά αποτελεί
προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μολονότι έχει σηµειωθεί
πρόοδος, ο ενδιάµεσος στόχος του 98,5% που τέθηκε στη Στοκχόλµη, όσον αφορά την
µεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, έχει επιτευχθεί µόνον από επτά
κράτη µέλη. Οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη
µέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου και ζητεί να
επιτευχθεί µέχρι την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2003 στόχος
µεταφοράς 100% για τις οδηγίες των οποίων η εφαρµογή έχει καθυστερήσει για περισσότερο
από δύο έτη.

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο στον εκσυγχρονισµό των
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. Αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στις συνεχιζόµενες
εργασίες σε αυτόν τον τοµέα και καλεί το Συµβούλιο να θεσπίσει το νέο νοµικό πλαίσιο πριν
από το τέλος του 2002.

18. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητεί εκ νέου από τα κράτη µέλη να µειώσουν το συνολικό επίπεδο των κρατικών
ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2003 και εξής και να τις
επαναπροσανατολίσουν προς οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και προς στόχους
στους οποίους η αγορά έχει σαφώς αποτύχει. Λιγότερες και καλύτερα στοχοθετηµένες
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κρατικές ενισχύσεις αποτελούν καίριο στοιχείο του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού,

− καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει κατά τη σύνοδό του τον Μάιο την εκκρεµούσα
νοµοθετική δέσµη για τις κρατικές προµήθειες µε στόχο την έκδοσή της το νωρίτερο
δυνατόν εντός του 2002,

− ζητεί από την Επιτροπή να κάνει ειδικές αναφορές σε εναποµένοντα τεχνικά εµπόδια
στον τρέχοντα Πίνακα Αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, τη συνέχεια
της Ανακοίνωσης για µια Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών, µαζί µε τις
τυχόν αναγκαίες συγκεκριµένες δράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σηµασία που έχει, για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης, η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων
διοικήσεων.

19. Θα συνεχιστούν εντατικά οι προσπάθειες για την απλοποίηση και βελτίωση του κανονιστικού
περιβάλλοντος τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, περιλαµβανοµένων των
διοργανικών πτυχών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση
των ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως, ενόψει της
εποµένης συνόδου του στη Σεβίλλη, το Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής, στο οποίο θα πρέπει
να ληφθούν ιδίως υπόψη οι συστάσεις της Οµάδας Mandelkern για τη βελτίωση των
ρυθµίσεων.

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, επί τη βάσει των προτάσεων της Επιτροπής
και υπό το φως των συµπερασµάτων του Φόρουµ για τη Χρηµατοοικονοµική Σταθερότητα,
να αναλύσει, πριν από τον Ιούνιο του 2002, τις προδιαγραφές της ορθής και διαφανούς
εταιριακής διακυβέρνησης και να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης οµάδας Σοφών.

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης κάλεσε την ΕΤΕπ να επιταχύνει τη δανειοδότηση
επιλεγµένων τοµέων ώστε να συµβάλει στην ανάκαµψη της οικονοµίας της ΕΕ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη δραστηριοποίηση της ΕΤΕπ
µέσω της διάθεσης 4-4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για δανειοδοτήσεις εντός χρονικής περιόδου
δύο ετών, και ενθαρρύνει περαιτέρω την Τράπεζα να αυξήσει τις επενδύσεις σε τοµείς
ικανούς να ενισχύσουν την οικονοµική ολοκλήρωση, την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
και την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ένωση.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής : η «Κοινωνική Ατζέντα»

22. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο βασίζεται σε καλές οικονοµικές επιδόσεις, υψηλό επίπεδο
κοινωνικής προστασίας και παιδείας και κοινωνικού διαλόγου. Ένα δραστήριο κράτος
πρόνοιας πρέπει να ενθαρρύνει την εργασία, καθότι η απασχόληση αποτελεί την καλύτερη
εγγύηση κατά του κοινωνικού αποκλεισµού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί την
«Κοινωνική Ατζέντα» που συµφωνήθηκε στη Νίκαια σηµαντικό µέσον για την ενίσχυση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Η εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου πρέπει να
αποτελεί την ευκαιρία για µία εις βάθος επανεξέταση για την επίτευξη των στόχων της. Η
επανεξέταση αυτή θα πρέπει να δώσει περαιτέρω ώθηση και να καταλήξει σε κατάλληλες
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πρωτοβουλίες όπου απαιτείται. Οι στόχοι της Λισσαβώνας µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε
ισορροπηµένες προσπάθειες τόσο στο οικονοµικό όσο και στο κοινωνικό µέτωπο.

Όσον αφορά το κοινωνικό µέτωπο, αυτό περιλαµβάνει :

− ενισχυµένη συµµετοχή των εργαζοµένων στις αλλαγές που τους επηρεάζουν. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί σχετικά τους κοινωνικούς εταίρους να εξεύρουν τρόπους
για τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων µέσω διαλόγου και
ακολουθώντας την προληπτική προσέγγιση, τους καλεί δε να προβούν δραστήρια στην
ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την βιοµηχανική αναδιάρθρωση,

− βελτίωση των ποιοτικών πτυχών της εργασίας : όσον αφορά ειδικότερα την υγεία και
την ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει επειγόντως
την προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε κοινοτική στρατηγική για την υγεία
και την ασφάλεια.

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της ασφάλειας όσον αφορά την
κυκλοφορία των φορτηγών και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η σχετική συµµόρφωση και η
περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών διατάξεων και ζητεί από το Συµβούλιο να ολοκληρώσει
τις εργασίες του ως προς το αντίστοιχο σχέδιο κανονισµού πριν τα τέλη του 2002.

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της καταπολέµησης της ένδειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού. Τα κράτη µέλη καλούνται να θέσουν στόχους, στα Εθνικά Σχέδια
∆ράσης, για τη σηµαντική µείωση του αριθµού των ατόµων που κινδυνεύουν να βρεθούν σε
κατάσταση ένδειας και κοινωνικού αποκλεισµού µέχρι το 2010.

25. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ζητεί να επισπευσθεί η µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να
εξασφαλιστεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σηµασία της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου
για το θέµα των συντάξεων η οποία θα υποβληθεί στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου το 2003 και η οποία θα καταρτισθεί µε βάση τις Εκθέσεις Εθνικής Στρατηγικής
που αναµένονται τον Σεπτέµβριο του 2002.

Σηµειώνει την πρώτη έκθεση του Συµβουλίου για θέµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
και µέριµνας για τους ηλικιωµένους και καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εξετάσουν
διεξοδικότερα τα θέµατα πρόσβασης, ποιότητας και οικονοµικής βιωσιµότητας εγκαίρως,
ενόψει της εαρινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2003.

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε την σπουδαιότητα της δήλωσης του Συµβουλίου
(Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων) για το θέµα της βίας κατά των γυναικών.

∆ΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιόρισε τρεις ευρείς τοµείς, στους οποίους πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη ώθηση λόγω της κεφαλαιώδους σηµασίας τους για την ολοκλήρωση ενός
πραγµατικά κοινού οικονοµικού χώρου και την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων της
Ένωσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι µπορούν να
συµβάλλουν σηµαντικά και στην οικονοµική ανάκαµψη.
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Ενεργές πολιτικές για την πλήρη απασχόληση : περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

28. Η πλήρης απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά τον πυρήνα της στρατηγικής της
Λισσαβώνας και αποτελεί το βασικό στόχο των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών, ο
οποίος απαιτεί τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Είναι
λοιπόν απαραίτητο να συνεχίσει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις µεταρρυθµίσεις των
πολιτικών απασχόλησης και αγοράς εργασίας.

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη διοργάνωση της Κοινωνικής
∆ιάσκεψης Κορυφής πριν από την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τη
θέσπιση από τους κοινωνικούς εταίρους κοινού πλαισίου δράσης για την δια βίου απόκτηση
δεξιοτήτων και τυπικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τους κοινωνικούς
εταίρους να θέσουν τις στρατηγικές τους, οι οποίες εφαρµόζονται σε διάφορα επίπεδα
(ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) και τοµείς, στην υπηρεσία της Στρατηγικής και
των στόχων της Λισσαβώνας και, προς το σκοπό αυτό, να καταρτίζουν ετησίως έκθεση των
προσπαθειών τους τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τα Προγράµµατα για την
Απασχόληση, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποβαλλόµενη απευθείας στην Κοινωνική
∆ιάσκεψη Κορυφής.

Το πολυετές πρόγραµµα το οποίο θα υποβάλουν τον ∆εκέµβριο του 2002 θα πρέπει ήδη να
περιλαµβάνει την εν λόγω συµβολή, ιδίως σε σχέση µε την προσαρµοστικότητα των
επιχειρήσεων όσον αφορά πτυχές όπως : συλλογικές διαπραγµατεύσεις, συγκράτηση των
µισθών, βελτίωση της παραγωγικότητας, συνεχής επιµόρφωση, νέες τεχνολογίες και ευέλικτη
οργάνωση της εργασίας.

Ενισχυµένη Στρατηγική για την Απασχόληση

30. Η Στρατηγική για την Απασχόληση που θεσπίστηκε στο Λουξεµβούργο απέδειξε την αξία
της. Η ενδιάµεση επανεξέταση της Στρατηγικής το 2002 πρέπει να αξιοποιήσει τα
επιτεύγµατά της και να ενσωµατώσει τους στόχους που καθορίστηκαν στην Λισσαβώνα. Σε
αυτό το πλαίσιο πρέπει:

− να απλουστευθεί η Στρατηγική, ιδίως µέσω µειωµένου αριθµού κατευθυντήριων
γραµµών, χωρίς να βλαβεί η αποτελεσµατικότητά τους,

− να ευθυγραµµιστεί το χρονικό πλαίσιο της Στρατηγικής µε την προθεσµία της
Λισσαβώνας (2010), και να προβλεφθεί ενδιάµεση αξιολόγηση το 2006 για να
παρακολουθηθεί η επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων της Στοκχόλµης, όπως έχει
αποφασισθεί από διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια,

− να ενισχυθεί ο ρόλος και η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση και την
παρακολούθηση των κατευθυντήριων γραµµών.

31. Η αναθεωρηµένη Στρατηγική για την Απασχόληση θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, µε προώθηση της απασχολησιµότητας και µε εξάλειψη
των εµποδίων και αντικινήτρων στην ανάληψη εργασίας ή στην παραµονή σε αυτήν,
τηρουµένων ταυτόχρονα των υψηλών προδιαγραφών προστασίας του ευρωπαϊκού
κοινωνικού µοντέλου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση για τη συµµετοχή στο εργατικό



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 18.03.2002 - EL - PE 316.165

14

δυναµικό, χρειάζεται ισχυρή συνεργασία µεταξύ κοινωνικών εταίρων και δηµόσιων αρχών,
και ιδίως απόδοση προτεραιότητας στο στόχο της δια βίου µάθησης, της ποιότητας στην
εργασία και της ισότητας των φύλων.

32. Όσον αφορά τις τρέχουσες πολιτικές απασχόλησης, µεταξύ άλλων :

− όπου τα κράτη µέλη εφαρµόζουν φορολογικές ελαφρύνσεις, να δοθεί προτεραιότητα
στην ελάφρυνση της φορολογίας των χαµηλόµισθων,

− τα συστήµατα φορολογίας και παροχών θα πρέπει να προσαρµοστούν έτσι ώστε να
καταστήσουν την εργασία προσοδοφόρο και να ενθαρρύνουν την αναζήτηση θέσεων
εργασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιδιώξουν επανεξέταση διαφόρων πτυχών όπως
οι προϋποθέσεις για την χορήγηση παροχών, η επιλεξιµότητα, η διάρκεια, το ποσοστό
αντικατάστασης, η καταβολή παροχών στο πλαίσιο της εργασίας, η χρήση πιστώσεων
φόρου, τα διοικητικά συστήµατα και η αυστηρή διαχείριση,

− για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να βελτιωθεί η απασχόληση σε
όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς και όλες τις γεωγραφικές περιοχές, είναι
απαραίτητο οι εργασιακοί θεσµοί και τα συστήµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
σεβόµενα την αυτοτέλεια των κοινωνικών εταίρων, να λαµβάνουν υπόψη τη σχέση
µεταξύ µισθολογικών εξελίξεων και συνθηκών της αγοράς εργασίας, ώστε να
εξελίσσονται οι απολαβές ανάλογα µε τις εξελίξεις της παραγωγικότητας και τη
διαφοροποίηση των επαγγελµατικών προσόντων,

− για να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, τα κράτη
µέλη καλούνται να επανεξετάσουν, σύµφωνα µε την εθνική τους πρακτική, τις
ρυθµίσεις για τις συµβάσεις εργασίας, και όπου απαιτείται το κόστος, µε στόχο να
προωθήσουν τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας,

− τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξαλείψουν τα αντικίνητρα στη συµµετοχή των γυναικών
στην εργασία και να επιδιώξουν, σύµφωνα µε τα εθνικά συστήµατα µέριµνας, έως το
2010 την παροχή βρεφονηπιακής µέριµνας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών µεταξύ
της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και για
το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών,

− τα κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση και η θεσµοθέτηση συστηµάτων πρόωρης
συνταξιοδότησης από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ελαττωθούν. Μεγαλύτερη
προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί για να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες των
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, µέσω επί
παραδείγµατι ευέλικτων και προοδευτικών µορφών συνταξιοδότησης και εξασφάλισης
πραγµατικής πρόσβασης σε δια βίου µάθηση. Μέχρι το 2010 θα πρέπει να επιδιωχθεί η
κατά πέντε περίπου έτη σταδιακή αύξηση της µέσης πραγµατικής ηλικίας κατά την
οποία τα άτοµα σταµατούν να εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος στον
τοµέα αυτόν θα αναλύεται κάθε χρόνο πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Προώθηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εξάλειψη των
φραγµών εντός των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας έως το 2005 και καλεί το Συµβούλιο να
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προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε τα προτεινόµενα µέτρα να γίνουν πράξη. Κατά πρώτο
λόγο θα πρέπει :

− να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε στη Νίκαια, οι
πρακτικές και νοµικές συνθήκες που απαιτούνται για την εξασφάλιση πραγµατικής
κινητικότητας για όλους τους ασχολούµενους στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτοµία,

− να ελαττωθούν τα κανονιστικά και διοικητικά εµπόδια για την αναγνώριση
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και τα άλλα εµπόδια που οφείλονται στη µη
αναγνώριση τυπικών προσόντων και άτυπης εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη την
παράγραφο που ακολουθεί σχετικά µε την εκπαίδευση,

− να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες διαθέτουν τα βασικά προσόντα, ιδίως δε τα
σχετιζόµενα µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
ειδικότερα οµάδες όπως οι άνεργες γυναίκες,

− να αυξηθεί εφόσον είναι αναγκαίο η δυνατότητα µεταφοράς των δικαιωµάτων
κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτικών, σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να συνεχιστούν,
ως κατεπείγουσες και βάσει των παραµέτρων που συµφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Λάκεν, οι εργασίες για τη µεταρρύθµιση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 περί του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε ο
νέος κανονισµός να µπορέσει να εκδοθεί πριν από τα τέλη του 2003.

34. Απαιτούνται συγκεκριµένα µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε :

− ότι µια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας θα αντικαταστήσει τα σηµερινά έντυπα
τα αναγκαία για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε άλλο κράτος µέλος. Η Επιτροπή
θα υποβάλει σχετική πρόταση πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003. Η
κάρτα αυτή θα απλουστεύσει τις διαδικασίες δίχως να συνεπιφέρει αλλαγές στα
υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις,

− ότι θα δηµιουργηθεί, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης περί επαγγελµατικής κινητικότητας, ώστε να είναι πλήρως λειτουργική
το αργότερο στα τέλη του 2003.

Σύνδεση των Ευρωπαϊκών Οικονοµιών

Χρηµαταγορές

35. Μόνο µέσω της ενοποιηµένης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, θα
µπορέσουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να καρπωθούν πλήρως τα οφέλη
από την εισαγωγή του ευρώ. Οι ανταγωνιστικές χρηµαταγορές θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη
επιλογή και χαµηλότερες τιµές για τους καταναλωτές και τους επενδυτές, µε κατάλληλα
επίπεδα προστασίας. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία επί των προτάσεων Lamfallussy και
ζητά την άµεση εφαρµογή τους,
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− επιβεβαιώνει την αυστηρή του προσήλωση στην εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες και στη δηµιουργία πλήρως ενοποιηµένων αγορών
κινητών αξιών και επιχειρηµατικών κεφαλαίων µέχρι το 2003 και πλήρως
ενοποιηµένων αγορών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µέχρι το 2005,

− ζητεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκδοση, το ενωρίτερο
δυνατόν, και εντός του 2002, των προτάσεων οδηγιών για την πρόσθετη ασφάλεια, τις
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, την
εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους, τα ενηµερωτικά φυλλάδια και τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα,
καθώς και του κανονισµού για την υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Επικοινωνιών

36. Τα ισχυρά και ολοκληρωµένα δίκτυα ενέργειας και µεταφορών αποτελούν το βασικό ιστό της
Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Το περαιτέρω άνοιγµα των αγορών, οι κατάλληλες
ρυθµίσεις, η βελτιωµένη χρήση των υφισταµένων δικτύων και η κάλυψη των κενών θα
αυξήσουν την απόδοση και τον ανταγωνισµό και θα εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ποιότητας, καθώς και µείωση της συµφόρησης και ως εκ τούτου αύξηση της
βιωσιµότητας.

37. Όσον αφορά τον ενεργειακό τοµέα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− εκφράζει ικανοποίηση για την πρώτη έκθεση της Επιτροπής για το ουσιαστικό άνοιγµα
της εσωτερικής αγοράς για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, που
αποφασίστηκε στη Στοκχόλµη. Ζητεί δε από την Επιτροπή να προβαίνει ετησίως σε
ενηµέρωση της έκθεσης, πριν από κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε να
εκτιµάται η συντελούµενη πρόοδος,

− απευθύνει έκκληση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν, όσο
το δυνατό ενωρίτερα και εντός του 2002, τις εκκρεµούσες προτάσεις για την τελική
φάση του ανοίγµατος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ήτοι:

= ελευθερία επιλογής του προµηθευτή για όλους τους µη οικιακούς καταναλωτές
από το 2004 για την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο. Αυτό θα
αντιστοιχεί στο 60% τουλάχιστον του συνόλου της αγοράς,

= µε βάση την εµπειρία, σε ηµεροµηνία πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του 2003, θα ληφθεί απόφαση για περαιτέρω µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη τον
καθορισµό των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, την ασφάλεια του
εφοδιασµού και ιδίως την προστασία των απόκεντρων περιοχών και των πλέον
ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων,

= διαχωρισµό της µεταφοράς και διανοµής από την παραγωγή και τον εφοδιασµό,
= πρόσβαση των καταναλωτών και των παραγωγών στο δίκτυο, κατά τρόπο που δεν

συνεπάγεται διακρίσεις, µε βάση διαφανή και δηµοσιοποιούµενα τιµολόγια,
= θέσπιση, σε κάθε κράτος µέλος, ρυθµιστικού φορέα, εντός του κατάλληλου

κανονιστικού πλαισίου, µε στόχο να διασφαλισθεί ιδίως ο αποτελεσµατικός
έλεγχος των όρων τιµολόγησης,
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− απευθύνει έκκληση στο Συµβούλιο να καταλήξει, όσο το δυνατό νωρίτερα εντός του
2002, σε συµφωνία όσον αφορά σύστηµα τιµολόγησης για τις διασυνοριακές
συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της
συµφόρησης, µε βάση τις αρχές της αµεροληψίας, της διαφάνειας και της απλότητας,

− συµφωνεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να επιτύχουν, έως το 2005, το στόχο ενός επιπέδου
διασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος που να ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 10% της
εγκατεστηµένης ικανότητάς τους παραγωγής. Οι χρηµατοδοτικές απαιτήσεις θα πρέπει
να καλυφθούν κυρίως από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις,

− απευθύνει έκκληση ώστε να εγκριθεί, έως τον ∆εκέµβριο του 2002, η αναθεώρηση των
κατευθυντήριων γραµµών και των συνοδευτικών οικονοµικών κανόνων για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει
έκθεση για την ασφάλεια του εφοδιασµού, βάσει των αποτελεσµάτων της συζήτησης
επί του Πράσινου Χάρτη της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασµού ενέργειας,
ενόψει της επόµενης συνόδου του στη Σεβίλλη,

− καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να υποβάλουν ανάλυση, στην εαρινή σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006, για τις συνολικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως δε για το βαθµό µεταφοράς του κανονιστικού
πλαισίου και τις επιπτώσεις στην προστασία των καταναλωτών, στις επενδύσεις
υποδοµής, στην αποτελεσµατική ολοκλήρωση των αγορών και των διασυνδέσεων, στον
ανταγωνισµό και στο περιβάλλον.

38. Στον τοµέα των µεταφορών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:

− εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο του GALILEO και ζητεί από το Συµβούλιο
(Μεταφορές) να λάβει κατά τη σύνοδο του Μαρτίου τις απαραίτητες αποφάσεις για τη
χρηµατοδότηση και θέση σε εφαρµογή του προγράµµατος και τη σύσταση Κοινής
Επιχείρησης σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος,

− αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της προσχώρησης της Κοινότητας στον
EUROCONTROL, ζητεί να συνεχισθούν δραστήρια οι εργασίες σχετικά µε τη δέσµη
προτάσεων της Επιτροπής εντός του 2002, ώστε το 2004 να µπορέσουν να ληφθούν
αποφάσεις για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ουρανού. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις και για τους προτεινόµενους κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου
χρήσης (slots) στους αερολιµένες µέχρι τέλους 2002,

− βάσει έκθεσης της Επιτροπής για τη λειτουργία της πρώτης δέσµης σιδηροδροµικών
µέτρων, καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του ως προς τη δεύτερη δέσµη η
οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη διαλειτουργικότητα και υψηλά πρότυπα
ασφάλειας,

− ζητεί να εγκριθούν, έως τον ∆εκέµβριο του 2002, οι εκκρεµούσες προτάσεις για τις
λιµενικές υπηρεσίες και τις συµβάσεις δηµοσίων υπηρεσιών,

− ζητεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν, έως τον
∆εκέµβριο του 2002, την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών και των
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συνοδευτικών χρηµατοοικονοµικών κανόνων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών,
καθώς και των νέων προγραµµάτων προτεραιότητας που καθόρισε η Επιτροπή για τη
βελτίωση των συνθηκών στον τοµέα των µεταφορών, µε υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη µείωση της συµφόρησης σε περιοχές όπως,
µεταξύ άλλων, οι Άλπεις και τα Πυρηναία καθώς και η Βαλτική.

39. Στον τοµέα των επικοινωνιών και µε την έγκριση της νέας δέσµης µέτρων για τις
τηλεπικοινωνίες, οι ίδιοι κανόνες θα ισχύσουν σε όλες τις συγκλίνουσες τεχνολογίες,
προκαλώντας µεγαλύτερο και πιο ισότιµο ανταγωνισµό στην Ευρώπη. Τα κράτη µέλη
καλούνται να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρµογή της νέας δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων
για τις τηλεπικοινωνίες έως τον Μάιο του 2003· επιπλέον, θα πρέπει να εκδοθεί ταχέως η
οδηγία για την προστασία των δεδοµένων.

40. Χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος. Για την επόµενη φάση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:

− αποδίδει προτεραιότητα στην εκτεταµένη διαθεσιµότητα και χρήση των
ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του
Πρωτοκόλλου IPv6 του ∆ιαδικτύου,

− καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συνολικό Πρόγραµµα ∆ράσης «eEurope 2005», το
οποίο θα υποβληθεί πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο, και θα
έχει ως επίκεντρο την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό
κράτος, την ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εµπόριο,

− καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι, έως το τέλος του 2003, η αναλογία
ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεµένων µε το ∆ιαδίκτυο προς µαθητές θα µειωθεί,
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν υπολογιστή ανά δεκαπέντε µαθητές.

41. Η τεχνολογική σύγκλιση παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες νέες δυνατότητες
πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας. Η ψηφιακή τηλεόραση και οι κινητές
επικοινωνίες τρίτης γενιάς πρόκειται να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην παροχή
ευρύτατης πρόσβασης σε διαλογικές υπηρεσίες.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν τη χρησιµοποίηση ανοικτών
προτύπων ώστε να παρέχεται στους πολίτες ελευθερία επιλογής όσον αφορά την
πρόσβαση σε εφαρµογές και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, και δη µέσω
των προτύπων ψηφιακής τηλεόρασης και κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς και
άλλων µέσων που πιθανόν να προσφέρει στο µέλλον η τεχνολογική σύγκλιση, και να
εντείνουν τις προσπάθειές τους µε στόχο την εισαγωγή κινητών επικοινωνιών τρίτης
γενιάς,

− καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης έκθεση όπου
θα αναλύονται συνολικά τα εµπόδια που αποµένουν για: την επίτευξη διαδεδοµένης
πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες και επιλογές της κοινωνίας της πληροφορίας µέσω
ανοικτών προτύπων της ψηφιακής τηλεόρασης και των κινητών επικοινωνιών τρίτης
γενιάς, την πλήρη διάδοση των κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς, την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εµπορίου και του ηλεκτρονικού κράτους και τον ρόλο τον οποίο θα
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µπορούσαν να παίξουν στη συνάρτηση αυτή τα εθνικά συστήµατα ταυτοποίησης και
αναγνώρισης της γνησιότητας.

∆ηµόσιες υπηρεσίες ποιότητας

42. Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών δικτύων και το άνοιγµα των αγορών υπηρεσιών κοινής
ωφελείας θα πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπ' όψη τη σπουδαιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών
ποιότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει εν προκειµένω τη σηµασία της πρόσβασης σε
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες και για την εδαφική και κοινωνική
συνοχή. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή:

− να υποβάλει την ανακοίνωσή της περί µεθόδων αξιολόγησης στο Συµβούλιο του Μαΐου
και να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τα σχετικά µε την πορεία των
εργασιών όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις και εν
ανάγκη να προτείνει κανονισµό περί απαλλαγών κατά κατηγορία στον τοµέα αυτόν,

− να συνεχίσει την εξέτασή του µε σκοπό να ενοποιηθούν και να προσδιοριστούν
επακριβώς εντός πρότασης για οδηγία - πλαίσιο οι αρχές οι σχετικές µε τις υπηρεσίες
γενικού οικονοµικού συµφέροντος που διαπνέουν το άρθρο 16 της Συνθήκης, δίχως να
θίγονται οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων που εµπίπτουν σε αυτές και
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση µέχρι το τέλος του έτους.

Μια ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση

Εκπαίδευση

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία για ένα λεπτοµερές «Πρόγραµµα εργασίας
για το 2010» όσον αφορά τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης . Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θέτει ως στόχο να καταστούν τα οικεία συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010. Συµφωνεί ότι οι τρεις βασικές αρχές
από τις οποίες θα διαπνέεται το πρόγραµµα αυτό θα είναι: βελτιωµένη ποιότητα, διευκόλυνση
της καθολικής πρόσβασης, και άνοιγµα στον κόσµο.

Καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναφέρουν τα σχετικά µε την αποτελεσµατική του
εφαρµογή στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004.

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για περαιτέρω δράση σε αυτόν τον τοµέα
προκειµένου :

− να καθιερωθούν µέσα µε σκοπό τη διαφάνεια στα διπλώµατα και τα επαγγελµατικά
προσόντα (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ακαδηµαϊκών Μονάδων/ECTS, προσθήκες σε
διπλώµατα και πιστοποιητικά, ευρωπαϊκό βιογραφικό σηµείωµα) και µια στενότερη
συνεργασία στον τοµέα των πανεπιστηµιακών διπλωµάτων, στα πλαίσια της
διαδικασίας Σορβόννης-Μπολόνιας-Πράγας, πριν από τη σύνοδο του Βερολίνου του
2003· ανάλογη δράση θα πρέπει να προωθηθεί στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης.

− να βελτιωθεί η εκµάθηση των βασικών δεξιοτήτων, και δη µε τη διδασκαλία δύο
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τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρά ηλικία: κατάρτιση δείκτη γλωσσικών
γνώσεων το 2003· ανάπτυξη της ψηφιακής εγγραµµατωσύνης : γενίκευση ενός
πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου για τους µαθητές της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

− το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να πραγµατοποιήσει µελέτη
σκοπιµότητας για να εντοπιστούν διάφορες δυνατότητες υποβοήθησης των σχολείων
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να εγκαινιάσουν ή να ενισχύσουν τη διαδικτυακή
σύνδεση µε αδελφά σχολεία σε άλλα µέρη της Ευρώπης και να ενηµερώσει σχετικά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο,

− να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και να ενταχθεί στις βασικές
δεξιότητες των µαθητών έως το 2004.

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο
«Η πραγµάτωση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου µάθησης» και καλεί το Συµβούλιο να
εγκρίνει ψήφισµα όσον αφορά τη δια βίου µάθηση πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Σεβίλλης, έχοντας κατά νου την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

Έρευνα και πρωτοποριακές τεχνολογίες

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί και πάλι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
εγκρίνουν το Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και τα νοµοθετικά του κείµενα ως
τον Ιούνιο του 2002.

47. Για να καλυφθεί το χάσµα µεταξύ της ΕΕ και των σοβαρότερων ανταγωνιστών της, θα πρέπει
να ενταθεί σηµαντικά η όλη προσπάθεια της Ένωσης στην έρευνα και ανάπτυξη καθώς και
την καινοτοµία, µε ιδιαίτερη έµφαση στις πρωτοποριακές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− συµφωνεί να αυξηθούν οι συνολικές δαπάνες της Ένωσης για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και την καινοτοµία, µε σκοπό να έχουν πλησιάσει το 3%
του ΑΕγχΠ έως το 2010. Τα δύο τρίτα της νέας αυτής επένδυσης θα πρέπει να
προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει την άνοιξη του 2003 προτάσεις για
την καλύτερη ενσωµάτωση της καινοτοµίας σε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Γνώσης, µε
σκοπό να βελτιωθεί η χρήση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη
της Ευρώπη, να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η
χρησιµοποίηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην έρευνα και να ενταθεί η δικτύωση
επιχειρήσεων και επιστηµονικής βάσης,

− τονίζει και πάλι τη σπουδαιότητα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και καλεί
το Συµβούλιο να διαµορφώσει κατά τη σύνοδό του το Μάιο κοινή πολιτική
προσέγγιση. Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να συνιστά ένα
αποτελεσµατικό και ευέλικτο εργαλείο που οι επιχειρήσεις θα µπορούν να αποκτούν µε
λογικό κόστος, και ταυτόχρονα να συµµορφώνεται προς τις αρχές της ασφάλειας του
δικαίου και της ισοτιµίας µεταξύ κρατών µελών, να παρέχει δε ποιότητα υψηλού
επιπέδου.
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48. Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες συνιστούν καθοριστικό τοµέα για την µελλοντική ανάπτυξη.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει πριν τον Ιούνιο του 2002 την
ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία � µια στρατηγική για
την Ευρώπη». Καλεί δε το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν µέτρα και
χρονοδιάγραµµα τα οποία θα βοηθήσουν τις κοινοτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το
δυναµικό της βιοτεχνολογίας, λαµβάνοντας δεόντως υπ� όψη την αρχή της προφύλαξης και
ικανοποιώντας δεοντολογικά και κοινωνικά µελήµατα. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει
σχετική έκθεση προόδου πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά τη Βαρκελώνη

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να απλοποιήσουν τις
σχετικές διαδικασίες: η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην δράση για την εφαρµογή και όχι
στην ετήσια κατάρτιση κατευθυντήριων γραµµών. Προκειµένου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
δώσει την καίρια πολιτική ώθηση στις στρατηγικές δράσεις ζωτικής σηµασίας για την
επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων της Ένωσης, αποφάσισε να συγχρονιστούν, µόλις
αυτό καταστεί εφικτό, τα χρονοδιαγράµµατα για την έγκριση των Γενικών Προσανατολισµών
των Οικονοµικών Πολιτικών και της ετήσιας ∆έσµης για την Απασχόληση.

Έτσι, κατά την εαρινή του σύνοδο το Συµβούλιο θα επανεξετάζει και θα προσαρµόζει
εφ� όσον χρειάζεται τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές της
Κοινότητας στο σύνολό τους.

________________________
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MΕΡΟΣ ΙI
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ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

50. Οι Αρχηγοί Κράτους και Κυβερνήσεως εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έναρξη των
εργασιών της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης και θα πραγµατοποιήσουν µια πρώτη
συζήτηση στη σύνοδο της Σεβίλλης, βάσει έκθεσης του Προέδρου της Συνέλευσης κ. Valéry
GISCARD d�ESTAING.

51. Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου, κ. Javier SOLANA, παρουσίασε στα µέλη του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την έκθεσή του σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας του
Συµβουλίου και τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας και την εξασφάλιση µεγαλύτερης διαφάνειας της νοµοθετικής
διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέθεσε στην Προεδρία, σε στενή συνεργασία µε το
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου, να προβεί στη βάση αυτή σε όλες τις ενδεδειγµένες
επαφές µε τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τους ανταποκριτές που αυτά θα
υποδείξουν, προκειµένου να υποβάλει κατά τη σύνοδο της Σεβίλλης έκθεση µε προτάσεις
συγκεκριµένων µέτρων προς έγκριση. Η έκθεση αυτή θα εξεταστεί από Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στο πλαίσιο της προετοιµασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης.

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την µείζονα σηµασία της περιοχής της Μεσογείου
και την αποφασιστικότητά του να αναπτύξει την Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση. Εν
προκειµένω, χαιρετίζει την απόφαση του Συµβουλίου ECOFIN για έναν ενισχυµένο
Ευρωµεσογειακό Επενδυτικό Φορέα στους κόλπους της ΕΤΕπ, ο οποίος θα συµπληρώνεται
από τη Συµφωνία Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης και από ένα γραφείο εκπροσώπησης
της ΕΤΕπ στην περιοχή. Με βάση αξιολόγηση των επιδόσεων του Επενδυτικού Φορέα και
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τους εταίρους µας της
διαδικασίας της Βαρκελώνης, ένα έτος µετά τη σύσταση του Φορέα θα εξεταστεί και θα
ληφθεί απόφαση δηµιουργίας θυγατρικής, µε την ΕΤΕπ ως µέτοχο πλειοψηφικής
συµµετοχής, η οποία θα προορίζεται αποκλειστικά για τις χώρες εταίρους µας της
Μεσογείου.

ΒΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ
να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξευρεθούν ταχέως λύσεις για τα σηµερινά
οικονοµικά και τεχνικά προβλήµατα που εµποδίζουν την πλήρη υλοποίηση των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ όσον αφορά την
Περιβαλλοντική Εταιρική Σχέση της Βόρειας ∆ιάστασης.

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε µεγάλη ανησυχία τα µέτρα που εισήγαγαν οι ΗΠΑ
στον τοµέα του χάλυβα, τα οποία δεν συµφωνούν µε τους κανόνες του ΠΟΕ και αντίκεινται
στο πνεύµα του κοινού στόχου της περαιτέρω ελευθέρωσης του παγκόσµιου εµπορίου, όπως
συµφωνήθηκε στην Ντόχα. Υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει τις
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διαβουλεύσεις δυνάµει των συµφωνιών του ΠΟΕ και να κινήσει διαδικασία για την πιθανή
λήψη µέτρων διασφάλισης από την Κοινότητα.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

55. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός σκιαγράφησε την προσέγγιση της Κυβέρνησής του για την
επικύρωση της συνθήκης της Νίκαιας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από όλα τα κράτη
µέλη έως τα τέλη του 2002, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία της διεύρυνσης όπως
έχει προγραµµατισθεί.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω προσέγγιση,
επανέλαβε την πρόθεσή του να στηρίξει µε κάθε µέσο την ιρλανδική κυβέρνηση σε αυτή τη
διαδικασία και συµφώνησε να επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα κατά την προσεχή σύνοδο
στη Σεβίλλη.

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ισπανίας να επανενεργοποιήσουν τη διαδικασία των Βρυξελλών για το
Γιβραλτάρ, η οποία θεσπίστηκε το Νοέµβριο του 1984, υπογραµµίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει
την προθυµία που επιδεικνύουν και οι δύο κυβερνήσεις να υπερκεράσουν τις σχετικές µε το
Γιβραλτάρ διαφορές τους και να συνάψουν συνολική συµφωνία πριν το καλοκαίρι, καλεί δε
την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους µε τους οποίους η ΕΕ θα µπορούσε να
υποστηρίξει τη συµφωνία που τυχόν θα επιτευχθεί.

∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

57. Τα ∆υτικά Βαλκάνια συνεχίζουν να έχουν ζωτική σηµασία για τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τις δεσµεύσεις που
ανέλαβε στη Φέιρα τον Μάρτιο του 2000.

ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της
Σερβίας και του Μαυροβουνίου την 14η Μαρτίου στο Βελιγράδι όσον αφορά µια κατ' αρχήν
ενιαία συνταγµατική ρύθµιση για Σερβία και Μαυροβούνιο. Επαινεί το εξοµαλυντικό έργο
του ΓΓ/ΥΕ κ. Javier Solana εν προκειµένω. Θεωρεί τη συµφωνία αυτή, η οποία εδραιώνει µια
κρατική ένωση, καθοριστικό στοιχείο στην πραγµάτωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της
Σερβίας και του Μαυροβουνίου και σηµαντική συµβολή στη σταθερότητα της περιοχής.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει τη δέσµευση αµφοτέρων των πλευρών για την
ολοκλήρωση µιας κοινής εσωτερικής αγοράς µε κοινή τελωνειακή και εµπορική πολιτική. Η
ΕΕ αναµένει και από τις δύο ∆ηµοκρατίες να συµβάλουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων
αυτών. Η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές στα πλαίσια της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει συµβουλές και βοήθεια
και θα παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που επιτυγχάνεται. Η Ένωση αναµένει επίσης και
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από τις δύο ∆ηµοκρατίες να συνεργαστούν προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των
κοινών θεσµών.

60. Η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει οικονοµική βοήθεια δυνάµει του Προγράµµατος
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής, σύµφωνα µε την πολιτική της εφαρµογής προϋποθέσεων που
ήδη ακολουθεί. Κατά τον καθορισµό του ύψους και των δικαιούχων της βοήθειας, η Ένωση
θα λάβει υπόψη της στο ακέραιο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κάθε ∆ηµοκρατία, καθώς
και τη συµβολή µιας εκάστης ∆ηµοκρατίας στην αποτελεσµατική λειτουργία του κοινού
κράτους και στην επίτευξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διαδικασία σταθεροποίησης, συµφιλίωσης και ανασυγκρότησης στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ). Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εκφράζει την προθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει την ευθύνη, µετά
από εκλογές στην ΠΓ∆Μ και µετά από αίτηση της κυβέρνησής της, επιχείρησης που θα
διαδεχθεί την επιχείρηση που διεξάγει αυτή τη στιγµή το ΝΑΤΟ στην ΠΓ∆Μ, µε την
προϋπόθεση ότι µέχρι τότε θα έχουν τεθεί σε εφαρµογή οι µόνιµες ρυθµίσεις της συνεργασίας
ΕΕ-ΝΑΤΟ ("Berlin plus"). Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα αρµόδια
πολιτικά και στρατιωτικά όργανα του Συµβουλίου να καθορίσουν ήδη, σε συνεννόηση µε το
ΝΑΤΟ, τις εναλλακτικές επιλογές που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις
απαραίτητες αποφάσεις.

62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία του να επιτευχθούν µόνιµες ρυθµίσεις
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ το συντοµότερο δυνατό. Προς το σκοπό
αυτό, ζητεί επίσης από την Προεδρία να προβεί από κοινού µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο στις
κατάλληλες επαφές υψηλού επιπέδου προκειµένου να εξασφαλιστεί µια θετική έκβαση.

MEΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε τη δήλωση της Βαρκελώνης σχετικά µε τη Μέση
Ανατολή η οποία παρατίθεται στο Παράρτηµα.

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

64. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε εµπόδισε
παρατηρητές της ΕΕ να παρακολουθήσουν τις εκλογές και σηµειώνοντας επίσης τα
καταδικαστικά συµπεράσµατα της Οµάδας Παρατηρητών της Commonwealth και του
Κοινοβουλευτικού Φόρουµ της SADC, πιστεύει ότι οι εκλογές αυτές δεν µπορούν να
θεωρηθούν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τον τρόπο µε τον
οποίο οργανώθηκαν οι εκλογές από την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε.

65. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει το λαό της Ζιµπάµπουε για την πολιτική και δηµοκρατική
βούληση που επέδειξε κατά τις προεδρικές εκλογές.
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66. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της ως προς το ότι εξακολουθούν να
απειλούνται τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα βασικών στελεχών της αντιπολίτευσης στη
Ζιµπάµπουε, καθώς και την αποφασιστικότητά της να παρακολουθεί τις εξελίξεις εκ του
σύνεγγυς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο
λαό της Ζιµπάµπουε και θα εξετάσει το ενδεχόµενο να λάβει πρόσθετα στοχοθετηµένα µέτρα
κατά της Κυβέρνησής της.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να στείλει στο εγγύς µέλλον µια τρόικα υψηλού
επιπέδου για να διαβουλευθεί µε τις χώρες της περιοχής SADC όσον αφορά τα µελήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε, βάσει της κοινής τους προσήλωσης στο
κράτος δικαίου και τη δηµοκρατία.

ΑΝΓΚΟΛΑ

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγγελία της διακοπής των
εχθροπραξιών στην οποία προέβη στις 13 Μαρτίου η Κυβέρνηση της Ανγκόλας, µε την
προοπτική να επιτευχθεί συνολική κατάπαυση του πυρός στη χώρα. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης την πρόθεση των αρχών να επιτρέψουν την πολιτική
αναδιοργάνωση της UNITA και την εκλογή νέας της ηγεσίας. Προτρέπει τα µέρη να
υλοποιήσουν στο ακέραιο τα προβλεπόµενα στο Πρωτόκολλο της Λουσάκας, µέσω πολιτικού
διαλόγου υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, για να προωθηθεί η επίτευξη βιώσιµης
ειρήνης και σταθερότητας στην Ανγκόλα. Για να αντιµετωπιστεί η σοβαρότατη από
ανθρωπιστική άποψη κατάσταση µεγάλου µέρους του πληθυσµού της χώρας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί τις αρχές της Ανγκόλας να διευκολύνουν τη διεξαγωγή ανθρωπιστικών
δραστηριοτήτων από διεθνείς οργανισµούς, εκκλησίες και ΜΚΟ.

ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό και λυπάται για τις καταστροφικές της συνέπειες επί του
διεξαγόµενου ενδοκονγκολέζικου διαλόγου.

ΝΙΓΗΡΙΑ

70. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για την πληροφορία που έλαβε σχετικά µε τον
πιθανό λιθοβολισµό γυναίκας στη Νιγηρία. Απευθύνει έκκληση στις νιγηριανές αρχές για
πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ιδίως όσον
αφορά τις γυναίκες.

________________________
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Παράρτηµα

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

1. Η Μέση Ανατολή σπαράσσεται από µια εξαιρετικά σοβαρή κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
απευθύνει έκκληση και προς τις δύο πλευρές να αναλάβουν άµεση και αποτελεσµατική
δράση για να σταµατήσει η αιµατοχυσία. Στρατιωτική λύση στη σύρραξη αυτή δεν υπάρχει.
Η ειρήνη και η ασφάλεια µόνο µέσω διαπραγµατεύσεων µπορούν να επιτευχθούν.

2. Για να βρεθεί διέξοδος από τη σηµερινή κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπιστούν
τα θέµατα ασφάλειας και οι πολιτικές και κοινωνικές πτυχές ως άρρηκτα συνδεδεµένα και
αλληλεξαρτώµενα στοιχεία µιας και µόνης διαδικασίας. Είναι ανάγκη να αποκατασταθεί µια
υγιής πολιτική προοπτική και να εφαρµοστούν εκ παραλλήλου πολιτικά µέτρα και µέτρα
ασφαλείας µε αλληλοενισχυόµενο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει µε
ενθουσιασµό την απόφαση 1397 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία
εκφράζει τη σθεναρή δέσµευση της διεθνούς κοινότητας στο θέµα αυτό.

3. Πρέπει να εφαρµοστεί κατεπειγόντως η απόφαση αυτή, και ιδίως η απαίτηση για άµεση
κατάπαυση όλων των βιαιοπραγιών, και κάθε τροµοκρατικής και προκλητικής πράξης ή
υποκίνησης και πράξης καταστροφής, καθώς και η έκκληση προς την ισραηλινή και την
παλαιστινιακή πλευρά και τους ηγέτες τους να συνεργαστούν για την υλοποίηση του σχεδίου
δράσης Τenet και των συστάσεων της έκθεσης Μitchell µε σκοπό την επανάληψη των
διαπραγµατεύσεων για πολιτική διευθέτηση.

4. Οι τυφλές τροµοκρατικές επιθέσεις των περασµένων εβδοµάδων, οι σκοτωµοί και
τραυµατισµοί αθώων αµάχων πρέπει να καταδικαστούν. Ως νόµιµη εξουσία, η Παλαιστινιακή
Αρχή φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε κάθε νόµιµο
µέσον που διαθέτει. Η ικανότητά της να το πράττει δεν πρέπει να υπονοµευθεί. Το Ισραήλ,
µολονότι δικαιούται να καταπολεµά την τροµοκρατία, οφείλει να αποσύρει αµέσως τις
στρατιωτικές του δυνάµεις από τις υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής περιοχές, να
σταµατήσει τις άνευ δίκης εκτελέσεις, να άρει τους αποκλεισµούς περιοχών και τους
περιορισµούς, να παγώσει τον εποικισµό και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Και οι δύο
πλευρές οφείλουν να σέβονται τα διεθνή νόµιµα περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η χρήση
υπέρµετρης βίας δεν δικαιολογείται. Οι ενέργειες κατά ιατρικών και ανθρωπιστικών
οργανώσεων και προσωπικού είναι απολύτως απαράδεκτες. Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να
είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στο ακέραιο.

5. Σηµειώνοντας την απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης να άρει τον περιορισµό του
Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Αραφάτ στη Ραµάλα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά
να αρθούν αµέσως και όλοι οι υπόλοιποι περιορισµοί της ελευθερίας κινήσεών του.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών
να στείλει εκ νέου τον Ειδικό Απεσταλµένο κ. Zinni στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι πρόθυµη, µέσω ιδίως του Ειδικού Εντεταλµένου της ΕΕ Πρέσβη κ. Moratinos να
συνδυάσει τις προσπάθειές της µε αυτόν, µε τον Ειδικό Απεσταλµένο της Ρωσικής
Οµοσπονδίας και τον Ειδικό Συντονιστή των Ηνωµένων Εθνών.
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7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παραµένει πεπεισµένο ότι ένας µηχανισµός παρακολούθησης από
τρίτους θα βοηθούσε και τα δύο µέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την
κατεύθυνση και απευθύνει έκκληση και στους δύο να εξετάσουν προτάσεις για την έγκριση
της αποστολής παρατηρητών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη είναι έτοιµοι να
συµµετάσχουν σε έναν τέτοιο µηχανισµό.

8. H Eυρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να παίξει το ρόλο της από κοινού µε τα µέρη, τις
χώρες της περιοχής, τις ΗΠΑ, τα ΗΕ και τη Ρωσία, αναζητώντας λύση βασισµένη στις
αποφάσεις 242, 338 και 1397 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και στις
αρχές της ∆ιάσκεψης της Μαδρίτης, της Συµφωνίας του Όσλο και των µετέπειτα συµφωνιών,
η οποία να δίνει τη δυνατότητα σε δύο κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, να ζήσουν
ειρηνικά και µε ασφάλεια και να διαδραµατίσουν πλήρως το ρόλο που τους αρµόζει στην
περιοχή. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, κ. Javier SOLANA, θα συνεχίσει τις τακτικές
διαβουλεύσεις του µε όλους τους εµπλεκόµενους διεθνείς παράγοντες.

9. Όσον αφορά την ισραηλο-παλαιστινιακή διένεξη, ο γενικός στόχος είναι διττός : η
δηµιουργία ενός δηµοκρατικού, βιώσιµου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης, µε τον
τερµατισµό της κατοχής του 1967, και το δικαίωµα του Ισραήλ να ζήσει µέσα σε ασφαλή και
κατοχυρωµένα σύνορα, εγγυηµένα από τις δεσµεύσεις της διεθνούς κοινότητας και,
ειδικότερα, των αραβικών χωρών.

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την πρόσφατη πρωτοβουλία του διαδόχου
Αµπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία βασίζεται στην έννοια της πλήρους
εξοµάλυνσης και αποχώρησης σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών και
προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί προς το συµφέρον µιας δίκαιης,
διαρκούς και συνολικής λύσης στην αραβοϊσραηλινή διένεξη. Προσβλέπει δε στην
επικείµενη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσµου στη Βηρυτό για την προώθηση της
πρωτοβουλίας αυτής και στην Κυβέρνηση και το λαό του Ισραήλ για µια θετική
ανταπόκριση.

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει και εξαίρει την προσφορά όλων εκείνων που
συνεχίζουν να καταβάλλουν άοκνες προσπάθειες για την ειρήνη µέσα στις φιλειρηνικές
παρατάξεις της ισραηλινής και της παλαιστινιακής κοινωνίας και υποστηρίζει τις άµεσες
επαφές και το διάλογο που διεξάγουν τα δύο µέρη.

12. Εµµένοντας στη σηµερινή της προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβεί σε πλήρη και
ουσιαστική οικονοµική συνεισφορά στην ειρηνευτική διαδικασία της περιοχής, για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του παλαιστινιακού λαού, για την εδραίωση και
υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής, για την ενίσχυση της οικονοµικής βάσης του
µελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους και για την προώθηση της ανάπτυξης και της
περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης. Με την προοπτική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι έτοιµη να συνεισφέρει στην ανασυγκρότηση της παλαιστινιακής οικονοµίας, ως
αναπόσπαστου µέρους της περιφερειακής ανάπτυξης.
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13. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι για να είναι µόνιµη, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή
πρέπει να είναι καθολική.

________________________
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Συµβολές στις συζητήσεις
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5 Μαρτίου 2002

Έγγραφο βασικών θεµάτων σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών του 2002

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η ΕΕ έχει µία σαφώς καθορισµένη στρατηγική οικονοµικής πολιτικής, τη βάση της οποίας
αποτελούν µακροοικονοµικές πολιτικές προσανατολισµένες στην οικονοµική αύξηση και
σταθερότητα, και η συνεχής πρόοδος των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Χάρη στη
στρατηγική αυτή είναι σε θέση να αντιµετωπίζει βραχυπρόθεσµα µε ελαστικότητα τις
µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες συνάµα δε να διαφυλάσσει και να ενισχύει
µεσοπρόθεσµα την παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας.

2. Η επιτυχής έναρξη της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων του ευρώ
σήµανε την τελική φάση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης, δηµιουργώντας ένα
νοµισµατικό χώρο µε πληθυσµό άνω των 300 εκατοµµυρίων. Το ευρώ αποτελεί σηµαντική
συµβολή στη σταθερότητα του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της παγκόσµιας
οικονοµίας, αλλά και παράγοντα περαιτέρω προώθησης της οικονοµικής ενοποίησης και της
ιδέας για «περισσότερη Ευρώπη».

3. Η κυκλοφορία του ευρώ θα επιταχύνει την ενοποίηση των οικονοµιών της ζώνης του ευρώ,
θα συµβάλει δε στη δηµιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών, στην προώθηση της
οικονοµικής αύξησης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Η πορεία προς την οικονοµική
ενοποίηση και αλληλεξάρτηση απαιτεί επίσης την τόνωση και τη συνεχή εφαρµογή της
στρατηγικής οικονοµικής πολιτικής της ΕΕ.

4. Μέληµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης πρέπει να είναι η επίρρωση των
επιχειρησιακών βάσεων της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και η πλήρης
πραγµάτωση της εσωτερικής αγοράς. Το ζητούµενο είναι µία συντονισµένη αντιµετώπιση
µε έµφαση στις σαφώς καθορισµένες ευθύνες των κρατών µελών για την κατάστρωση της
µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης οικονοµικής αύξησης της Ευρώπης. Σήµερα
περισσότερο παρά ποτέ τα µηνύµατα της οικονοµικής πολιτικής πρέπει να είναι σαφή και
ανεπίδεκτα παρερµηνείας, να δέχονται δε την ώθηση µιας σθεναρής πρακτικής
εφαρµογής. Για να επικρατήσει µια βιώσιµη ανάκαµψη απαιτείται προσήλωση στο στόχο, η
οποία τελικά θα προσδώσει αξιοπιστία και ορµή στο ρεύµα της οικονοµικής µεταρρύθµισης
που ξεκίνησε στη Λισσαβώνα και αναπτύχθηκε στη Στοκχόλµη, διαφυλασσοµένης συνάµα
της αξιοπιστίας του µακροοικονοµικού πλαισίου.

5. Οι ΓΠΟΠ αποτελούν τον άξονα του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι συνοπτικοί, και να έχουν επίκεντρο τα καίρια ζητήµατα
που αντιµετωπίζει η Ένωση, εστιαζόµενοι ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, όπου υπάρχει και η
µεγαλύτερη ανάγκη συντονισµού, να βοηθούν δε ώστε να διασφαλίζεται πως τα µέτρα τα
λαµβανόµενα στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών οικονοµικού συντονισµού της Κοινότητας
δεν είναι αλλοπρόσαλλα.
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

6. Το οικονοµικό πλαίσιο αυτή τη στιγµή είναι σε παγκόσµια κλίµακα µία αρχόµενη ανάκαµψη
µετά την απότοµη κάµψη του 2001. Σύµφωνα µε κάποιους καθοριστικούς δείκτες, η
οικονοµική κατάσταση σταθεροποιείται, ενώ καθίστανται εµφανέστερα και κάποια δείγµατα
σταθεροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Εν τούτοις εξακολουθεί να κυριαρχεί
αβεβαιότητα σχετικά µε το ρυθµό, την κλίµακα και την αντοχή της ανάκαµψης, ενώ οι
κίνδυνοι κατώτερων επιδόσεων παραµένουν.

7. Από πλευράς µακροοικονοµικής πολιτικής η αντίδραση στην επιβράδυνση των
οικονοµικών ρυθµών υπήρξε άµεση και αποφασιστική. Οι νοµισµατικές αρχές µείωσαν τα
επιτόκια πριν εµφανιστούν πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η φορολογική πολιτική διαδραµάτισε
το ρόλο της µε την ενεργοποίηση των αυτόµατων σταθεροποιητών, οι οποίοι απορροφούν σε
µεγάλο βαθµό τον αντίκτυπο των διακυµάνσεων στην οικονοµική ανάπτυξη. Η ταχεία
απάντηση της οικονοµικής πολιτικής, η ευρωστία των βασικών µεγεθών της οικονοµίας και η
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης παρέχουν τις προϋποθέσεις της ανάκαµψης. Οι
προοπτικές µιας βιώσιµης ανάκαµψης χρειάζεται να τονωθούν µε τη λήψη διαρθρωτικών
µεταρρυθµιστικών µέτρων που θα αυξήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες.

ΙΙΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Μακροοικονοµική πολιτική

8. Η ζώνη του ευρώ είναι µία νοµισµατική ένωση που λειτουργεί κατά τις επιταγές µιας ενιαίας
και ανεξάρτητης νοµισµατικής πολιτικής καθώς και αποκεντρωµένων αλλά συντονισµένων
φορολογικών πολιτικών. Χρειάζεται συνεπώς περαιτέρω πρόοδος ώστε :

− να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των οικονοµικών τάσεων στη
ζώνη του ευρώ, πράγµα που σηµαίνει προσπάθεια βελτίωσης και εναρµόνισης των
µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των στατιστικών και των δεικτών
στη ζώνη αυτή,

− να γίνεται συστηµατική ανάλυση του συνδυασµού των πολιτικών στη ζώνη του
ευρώ προκειµένου να διαπιστώνονται οι επιπτώσεις των νοµισµατικών και
φορολογικών πολιτικών στις οικονοµικές εξελίξεις της ζώνης, µεταξύ άλλων στον
πληθωρισµό, την εξέλιξη των µισθών, τις επενδύσεις καθώς και στην ισοτιµία του
ευρώ,

− να καταστούν ισχυρότεροι οι υφιστάµενοι µηχανισµοί συντονισµού της οικονοµικής
και δη της φορολογικής πολιτικής εντός της οµάδας του ευρώ.
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9. Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών θεµελιώνεται στην προσήλωση στην αρχή της
δηµοσιονοµικής σταθερότητας και στους κανόνες που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του
Συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Τα κράτη µέλη θα τηρήσουν ή θα διατηρήσουν το
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο του σχεδόν ισοσκελισµένου ή πλεονασµατικού
προϋπολογισµού µέχρι το 2004 το αργότερο.

Η διακύµανση των αυτόµατων σταθεροποιητών θα είναι συµµετρική προς τα άνω και προς τα
κάτω, µε τον περιορισµό, στη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση του ορίου του
3% του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει κυρίως ότι σε φάσεις επέκτασης της ανάπτυξης τα οφέλη θα
αξιοποιούνται πλήρως.

Τα κράτη µέλη θα µπορούν να ενεργούν κατά την κρίση τους στο πλαίσιο της άσκησης
πολιτικής, µόνον εφόσον έχουν δηµιουργήσει το απαραίτητο περιθώριο ελιγµών.

10. Παρίσταται ανάγκη µεγαλύτερης προσπάθειας και στενότερου συντονισµού καθόσον αφορά
την ποιότητα και τη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών µακροπρόθεσµα.

− ποιότητα είναι η προσήκουσα διάρθρωση των κρατικών εσόδων και δαπανών προς
εξασφάλιση ευρωστίας και διάρκειας για τα δηµόσια οικονοµικά µε παράλληλη άνοδο
της δυνατότητας αύξησης των οικονοµιών της Ένωσης. Με γνώµονα τα παραπάνω, οι
µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των φόρων και των δαπανών πρέπει να αποσκοπούν στη
δηµιουργία προϋποθέσεων τόνωσης της απασχόλησης και των επενδύσεων, χωρίς να
αποµακρύνονται από τη µεσοπρόθεσµη επιδίωξη ενός προϋπολογισµού σχεδόν
ισοσκελισµένου έως πλεονασµατικού,

− η βιωσιµότητα απαιτεί µία πολυτοµεακή στρατηγική ικανή να αντιµετωπίσει τον
αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών
υγειονοµικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας συνάµα τη µακροπρόθεσµη φερεγγυότητα
του ευρωπαϊκού δηµοσίου λογιστικού. Η στρατηγική αυτή πρέπει να εδράζεται σε
περαιτέρω µειώσεις του δηµοσίου χρέους, αύξηση των δεικτών απασχόλησης και
µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

2. Πολιτική διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

2.1. Μεταρρυθµίσεις της αγοράς προϊόντων

11. Μέτρα φιλελευθεροποίησης, ανοίγµατος, ενοποίησης και δηµιουργίας ανταγωνισµού στις
ευρωπαϊκές αγορές αγαθών και υπηρεσιών συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός παραγωγικού
συστήµατος πραγµατικά ελαστικού και ικανού να κατευθύνει τους πόρους εκεί όπου είναι
δυνατή η καλύτερη αξιοποίησή τους µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής, της
απασχόλησης, του εισοδήµατος και της ευηµερίας. Πρόκειται για κοινή πεποίθηση των
κρατών µελών της ΕΕ, από αυτό δε το πνεύµα εµφορούµενο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβώνας κατάρτισε το φιλόδοξο πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων.
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12. Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις έκαστου κράτους µέλους µπορούν να καταστούν
αποτελεσµατικότερες συντονιζόµενες και συγχρονιζόµενες προς τις αντίστοιχες
µεταρρυθµίσεις των κρατών µε τις καλύτερες επιδόσεις. Ο συγχρονισµός των επί µέρους
πολιτικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, εφαρµοζόµενος µε συνέπεια, παρουσιάζει τα εξής
πλεονεκτήµατα :

− οπλίζει την οικονοµική και νοµισµατική ένωση µε τα εφόδια που χρειάζεται για να
αντιµετωπίσει τους εξωγενείς παράγοντες κρίσεως, ενισχύοντας την ελαστικότητα
των αγορών,

− οδηγεί σε ευρεία σύµπραξη,

− κατανέµει ιδανικά τους πόρους, µε γνώµονα τις κοινές φάσεις της
φιλελευθεροποίησης,

− αποσοβεί εµπλοκές και ασυνέχειες στην παροχή υπηρεσιών,

− εξασφαλίζει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνισµό επί ίσοις όροις.

Είναι επίσης σηµαντικό να βελτιωθεί το φορολογικό περιβάλλον µέσω µιας
συστηµατικότερης συνεργασίας των κρατών µελών µε σκοπό την περιστολή των ζηµιογόνων
φορολογικών καθεστώτων και της φοροδιαφυγής.

Μεταρρυθµίσεις στις βιοµηχανίες δικτύων

13. Αξιοσηµείωτη πρόοδος έχει σηµειωθεί στη φιλελευθεροποίηση των εν λόγω βιοµηχανιών,
αλλά τα επιτεύγµατα απέχουν πολύ ακόµη από τον τελικό στόχο :

− η φιλελευθεροποίηση δεν προχωρεί µε τον ίδιο ρυθµό στα κράτη µέλη,

− παραµένουν περιορισµένες οι δυνατότητες ενδοκοινοτικού εµπορίου : εξακολουθούν
να υπάρχουν φραγµοί που εµποδίζουν την είσοδο στις εθνικές αγορές, η πρόοδος των
διασυνδέσεων δεν είναι άξια λόγου, ενώ οι ανταλλαγές µεταξύ κρατών µελών είναι
κατά κανόνα λίγες και σποραδικές.

14. Οι τοµείς στους οποίους επείγει τα µέγιστα η λήψη νέων µεταρρυθµιστικών µέτρων είναι η
ενέργεια και οι µεταφορές. Οι στρατηγικές της φιλελευθεροποίησης πρέπει να καταστήσουν
σαφή τη διάκριση µεταξύ διασύνδεσης και πραγµατικής φιλελευθεροποίησης. Οι στρατηγικές
αυτές πρέπει συνάµα να λάβουν υπ� όψη ότι οι εν λόγω βιοµηχανίες δικτύων επιτελούν και
ένα έργο κοινής ωφελείας. Καίρια σηµασία εν προκειµένω έχει η θέσπιση των ενδεδειγµένων
κανονισµών.
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Α. Υποδοµές διασύνδεσης

Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο :

− πρέπει να συµφωνηθούν και χρονοδιαγράµµατα για την επιδιωκόµενη διασύνδεση
δικτύων µεταξύ κρατών µελών κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής που θα πραγµατοποιηθεί
την άνοιξη, σε βαθµό που να συνιστά ουσιαστική πρόοδο προς την ενιαία αγορά
ενέργειας. Πρέπει επίσης να συµφωνηθεί το πλαίσιο που θα καταστήσει δυνατή την
ανάπτυξη της ανάλογης υποδοµής, ενώ η σχετική χρηµατοδότηση πρέπει να
αποτελέσει µέληµα κυρίως των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων,

− πρέπει να εξασφαλισθεί η επί ίσοις όροις πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα.

Αεροπορικές µεταφορές :

− πρέπει να συνεχισθούν µε εντατικό ρυθµό όσες εργασίες άπτονται των πρωτοβουλιών
που αποσκοπούν στη δηµιουργία του «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού» πριν από το
2004 χωρίς να παραβλέπεται η κοινοτική συµµετοχή στο Eurocontrol.

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα :

− να εξετασθούν χωρίς χρονοτριβή τα µέτρα της νοµοθετικής δέσµης που ενέκρινε η
Επιτροπή στις 20 ∆εκεµβρίου, µεταξύ των οποίων προτάσεις για την ανάπτυξη
σχεδίων υποδοµής καθώς και προτάσεις τροποποίησης των συστηµάτων
χρηµατοδότησης διευρωπαϊκών δικτύων που υπόκεινται σε δηµοσιονοµικούς
περιορισµούς.

Β. Ουσιαστική φιλελευθεροποίηση

Ηλεκτρισµός και φυσικό αέριο :

− κατάρτιση φιλόδοξου χρονοδιαγράµµατος κατά τη Συνάντηση Κορυφής της άνοιξης
για µία πρόσβαση [των εταιριών]1 στην ελεύθερη επιλογή του παροχέα των
υπηρεσιών.

Σιδηροδροµικές µεταφορές :

− ταχεία εξέταση της «δεύτερης δέσµης για τους σιδηροδρόµους» αποσκοπούσα σε
βαθµιαία µετάβαση σε καθεστώς ανταγωνισµού περί την παροχή υπηρεσιών.

                                                
1 Σηµείωση της Προεδρίας : ∆εν υπήρξε οµοφωνία στο Συµβούλιο σχετικά µε τη διατύπωση της φράσης που αφορά την

ουσιαστική φιλευθεροποίηση στον τοµέα της ενέργειας.
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Γ. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Η φιλελευθεροποίηση των αγορών πρέπει να εξασφαλίζει ουσιαστικό ανταγωνισµό και
εκπλήρωση των υποχρεώσεων περί την παροχή των υπηρεσιών αυτών : πρόσβαση επί ίσοις
όροις, συνεχής παροχή της υπηρεσίας, ασφάλεια των χρηστών. Οι υποχρεώσεις αυτές µπορεί
να επιβληθούν επ� ουδενί όµως επιτρέπεται να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της αγοράς.
Τηρουµένων των διατάξεων της Συνθήκης, τα κράτη µέλη διαµορφώνουν ελεύθερα τον
ορισµό της υπηρεσίας κοινής ωφελείας και τον τρόπο της οργάνωσής της.

Βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος

15. Ο πραγµατικός και αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στις αγορές αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο της διαδικασίας της οικονοµικής µεταρρύθµισης. Ο ανταγωνισµός δηµιουργεί την
πειθαρχία και τα κίνητρα για την επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στην
οικονοµία και για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντεύθεν η ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των αρχών των αρµόδιων για τον
ανταγωνισµό να προσαρµοσθούν στις αλλαγές των οικονοµικών διαρθρώσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσµο που τείνει συνεχώς περισσότερο στην ενοποίηση.

16. Καίριο στοιχείο του ουσιαστικού αυτού ανταγωνισµού ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
η µείωση των κρατικών ενισχύσεων και η επιτυχέστερη επιλογή των αποδεκτών τους. Προς
τούτο η Ένωση επιβεβαιώνει την αµετάκλητη απόφαση των κρατών µελών να µειώσουν τις
κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ µέχρι το 2003, να επιδιώξουν την εξάλειψη των
ενισχύσεων οι οποίες έχουν πιο στρεβλωτικό αποτέλεσµα (από άποψη ανταγωνισµού), να τις
επαναπροσανατολίσουν σε πιο οριζόντια και κατανεµηµένη βάση, κατευθύνοντάς τις µεταξύ
άλλων σε στόχους συνοχής, και στόχους στους οποίους η αγορά έχει σαφώς αποτύχει.

Επαναλαµβάνει επίσης ότι είναι ανάγκη τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη µέλη να
αποκτήσει το σύστηµα µεγαλύτερη διαφάνεια.

17. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί περιοριζοµένων των διοικητικών
και νοµικών φραγµών στο ελάχιστο δυνατό. Πρέπει να ταχθούν προθεσµίες που θα
επιταχύνουν τις διαδικασίες ίδρυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να καταρτισθεί δε σχέδιο
δράσης µε σκοπό τη βελτίωση και απλούστευση του θεσµικού πλαισίου, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα της Έκθεσης Μάντελκερν. Πρέπει να προχωρήσει η εφαρµογή του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων. Επί πλέον είναι πολύ σηµαντικό να βελτιωθεί το
φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

18. Η ορθή διοίκηση στον επιχειρηµατικό τοµέα αποτελεί καίριο στοιχείο οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας. Είναι γνωστό πόσο θετικά επιδρά στη διαχείριση των επιχειρήσεων,
στη δηµιουργία εµπιστοσύνης, στις επενδύσεις και στη ροή των κεφαλαίων. Το Συµβούλιο
παροτρύνει τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε να κατοχυρωθεί η διαφάνεια της διαχείρισης
και της κατάρτισης λογαριασµών και να προστατευθούν οι µέτοχοι και λοιποί κάτοχοι
µεριδίων.
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19. Η µεταφορά των κοινοτικών οδηγιών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους χρήζει
επιταχύνσεως κατά τα οριζόµενα στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Στοκχόλµης. Για την επίτευξη ουσιαστικής εσωτερικής αγοράς απαιτείται ταχύτερη
ενοποίηση των αγορών υπηρεσιών, περαιτέρω άνοιγµα των κρατικών προµηθειών, ευρύτερη
εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης και επιτάχυνση των εργασιών για τις
προδιαγραφές των προϊόντων.

2.2. Μεταρρυθµίσεις των κεφαλαιαγορών και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

20. Πρώτιστος στόχος των µεταρρυθµίσεων πρέπει να είναι η επιτάχυνση της ενοποίησης των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, και η πλήρης αξιοποίηση µιας αποτελεσµατικής διοχέτευσης
των αποταµιεύσεων, δια της ελαττώσεως του κόστους των χορηγήσεων, προκειµένου να
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ. Κεντρικό άξονα αποτελεί εν προκειµένω το σχέδιο
δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Τα µέτρα που το απαρτίζουν πρέπει να έχουν
θεσµοθετηθεί µέχρι το 2005, ενώ πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ µέρους
των ενδιαφεροµένων προκειµένου να επιτευχθεί η ενοποίηση της αγοράς κινητών αξιών
µέχρι τέλους του 2003. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται επίσης να ενισχυθούν ουσιαστικά οι
µηχανισµοί διασυνοριακών συµψηφισµών και διακανονισµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

21. Για να ενοποιηθούν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές πρέπει να συνδυασθούν η αµοιβαία
αναγνώριση επί νοµικών θεµάτων και η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής αφενός,
µε την εναρµόνιση των κανόνων δεοντολογίας που έχουν ουσιαστική σηµασία για την
προστασία των επενδυτών αφετέρου. Ζητείται να ταχθούν προθεσµίες για :

− την εκ µέρους του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγκριση εντός
του 2002 :

•  της οδηγίας για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά,
•  της οδηγίας για την πρόσθετη ασφάλεια,
•  του κανονισµού για την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΕ,
•  της οδηγίας για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές,,
•  της πρότασης οδηγίας για το ενηµερωτικό φυλλάδιο (το εκδιδόµενο εν όψει
εισαγωγής τίτλων στο Χρηµατιστήριο).

•  της πρότασης οδηγίας για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους,
•  της πρότασης οδηγίας για τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα,

− τη συµπλήρωση και έγκριση των προτάσεων οδηγιών που πρέπει να υποβάλει η
Επιτροπή σχετικά µε δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, και για την επί το αυστηρότερο
µεταρρύθµιση των υποχρεώσεων τακτικής ενηµέρωσης και διαφάνειας, και της
οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες.

22. Άλλο ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας είναι τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Οι διάφορες
φάσεις του σχετικού σχεδίου δράσης πρέπει να εξεταστούν µέχρι το 2003, ώστε να αρθούν οι
εναποµένοντες φραγµοί στη δηµιουργία µιας πραγµατικής ευρωπαϊκής αγοράς
επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
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23. Η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω πρωτοβουλιών θα εξαρτηθεί από την επιτάχυνση της
νοµοθετικής διαδικασίας, εφαρµοζοµένων των µεταρρυθµιστικών προτάσεων της Έκθεσης
Lamfalussy.

2.3 Μεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας

24. Η σχετική πολιτική πρέπει να εστιαστεί στον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας πράγµα
που θα υποστηρίξει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ έχει θέσει εν προκειµένω
φιλόδοξους στόχους αλλά απέχει ακόµη από την εκπλήρωσή τους : αύξηση της προσφοράς
εργασίας, διαµόρφωση του κόστους της εργασίας κατά τρόπο συµβατό µε την προϊούσα
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και ικανό να συµβάλει στην αύξηση της
ζήτησης της εργασίας αλλά και στην επίτευξη επιτυχέστερου συνδυασµού µεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

25. Η ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας να δηµιουργεί θέσεις εργασίας βελτιώθηκε
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να υποχωρήσουν σηµαντικά οι δείκτες
ανεργίας. Στην αλλαγή αυτή συνετέλεσαν το αναπτυξιακό άλµα που σηµειώθηκε µετά το
1995, η πρόοδος στη λειτουργία ορισµένων τοµέων της αγοράς εργασίας, ο συντονισµός των
οικονοµικών πολιτικών και η µετριοπάθεια στον τοµέα των µισθολογικών εξελίξεων. Το
Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο στις ακόλουθες κατηγορίες :

− πολιτικές ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας : Πρυτάνευσε µία προληπτική
αντιµετώπιση, που εστιάστηκε στη δυνατότητα απασχόλησης ολόκληρων κατηγοριών
οι οποίες δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ιδίως ελλείψει
επαγγελµατικών προσόντων. Οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, ενώ παράλληλα
χρειάζεται αξιολόγηση µε σκοπό µια καλύτερη στοχοθεσία των εν λόγω πολιτικών,

− µείωση των φορολογικών βαρών της εργασίας. Η ΕΕ συνολικά έχει µειώσει τα
φορολογικά αντικίνητρα στον τοµέα αυτόν, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις ασχολίες που
δεν απαιτούν υψηλή ειδίκευση.

26. Εν τούτοις, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες στους ακόλουθους τοµείς :

− φορολογικά µέτρα, µε σκοπό την αύξηση της ζήτησης εργασίας και της συµµετοχής
στην αγορά εργασίας,

− συστήµατα παροχών που θα καταστήσουν ελκυστικότερη την εργασία και θα
προωθήσουν τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, ώστε οι ζητούντες εργασία να µην
εγκλωβίζονται στη φτώχεια και την ανεργία. Υπάρχει προοπτική µεταρρύθµισης
στους τοµείς της υπό όρους καταβολής των παροχών, της επιλεξιµότητας, της
διάρκειας, του ποσοστού αντικατάστασης, της καταβολής παροχών στο πλαίσιο της
εργασίας, της χρήσης φορολογικών πιστώσεων, διοικητικών συστηµάτων και
αυστηρότητας στη διαχείριση,
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− συστήµατα διαµόρφωσης των µισθών. Προς εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας
της ΕΕ αλλά και προς βελτίωση της απασχόλησης κατά επαγγελµατικούς τοµείς και
κατά περιοχές, είναι καθοριστικό να λαµβάνεται υπόψη εκ µέρους των εργασιακών
θεσµών και των συστηµάτων συλλογικής διαπραγµάτευσης η σχέση µεταξύ των
µισθολογικών εξελίξεων και των συνθηκών της αγοράς εργασίας, ώστε να
διαφοροποιούνται οι µισθοί ανάλογα µε την εξέλιξη της παραγωγικότητας και τη
διαφοροποίηση των επαγγελµατικών προσόντων,

− βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς εργασίας : Παρατηρείται συχνά να
υπάρχει υψηλός δείκτης ανεργίας και ταυτόχρονα έλλειψη εργατικών χεριών. Ένας
από τους καλύτερους τρόπους προσαρµογής της προσφοράς στη ζήτηση είναι η
αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων τόσο γεωγραφικό όσο και µεταξύ των
διαφόρων τοµέων της απασχόλησης, λόγου χάριν, µε βελτίωση της διαφάνειας και
επέκταση των µεθόδων αναγνώρισης µεταξύ συστηµάτων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, αλλά και µε την εκτενέστερη εκπαίδευση του υπάρχοντος εργατικού
δυναµικού προς ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο της κοινωνίας της
γνώσης. Τα συστήµατα γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης προάγουν σε µεγάλο
βαθµό την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας,

− παράταση της ενεργού ηλικίας. Τα συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να
αποθαρρυνθούν, να κλιµακωθούν δε οι προσπάθειες ώστε να αυξηθούν οι
πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας για τους µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενους, λόγου
χάριν, µε τη θεσµοθέτηση συστηµάτων µερικής συνταξιοδότησης,

− άρση των φραγµών και των αντικινήτρων για την εργασία των γυναικών, µεταξύ
άλλων, µε τη βελτίωση των υποδοµών µέριµνας για τα παιδιά,

− εργατική νοµοθεσία. Ο υπολογισµός του κόστους σύναψης και λύσης των
συµβάσεων εργασίας µε σκοπό τον συγκερασµό ευελιξίας και κοινωνικής
προστασίας.

27. Τα ως άνω καίρια στοιχεία πρέπει να εξεταστούν τόσο στο πλαίσιο των ΓΠΟΠ όσο και στο
πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη
και άλλων θεµάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια της επανεξέτασης της διαδικασίας του
Λουξεµβούργου.

3. Οικονοµία της πληροφορίας και της γνώσης

28. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση της πρωτοβουλίας
«ηλεκτρονική Ευρώπη». Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να επιταχυνθεί,
ενθαρρυνοµένου περαιτέρω του ανταγωνισµού στα τοπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
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29. Η Έρευνα και Ανάπτυξη και η Καινοτοµία αποτελούν το µοχλό της κοινωνίας της γνώσης.
Χρήζουν επίρρωσης οι προσπάθειες προαγωγής της Έρευνας και Ανάπτυξης και της
Καινοτοµίας, και δη της Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, πράγµα για
το οποίο απαιτείται ολοκληρωµένη στρατηγική περιλαµβάνουσα µεταξύ άλλων ανταγωνισµό
στις αγορές προϊόντων, ευκολότερη πρόσβαση στα επιχειρηµατικά κεφάλαια, βελτίωση της
προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και βελτίωση της δικτύωσης και της
διάδοσης της τεχνολογίας.

30. Νέα βασικά προσόντα και νέες µέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
ώστε να προετοιµαστεί η σηµερινή µαθητιώσα νεολαία για την κοινωνία της γνώσης.

4. Βιώσιµη ανάπτυξη

31. Η ανάπτυξη της οικονοµίας σήµερα επ�ουδενί επιτρέπεται να διακυβεύει τις αναπτυξιακές
δυνατότητες των επερχόµενων γενεών. Οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί
παράγοντες πρέπει να συνεκτιµώνται κατά το σχεδιασµό και το συντονισµό της οικονοµικής
πολιτικής των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο συνιστά ένθερµα
να χρησιµοποιηθούν µέσα της αγοράς στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιµη
ανάπτυξη.

32. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκαίτεµποργκ, πρέπει να
καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι τιµές να διαµορφώνονται κατά τρόπο που θα αντικατοπτρίζει
ακριβέστερα το πραγµατικό κοινωνικό κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων.

33. Για την προαγωγή της βιωσιµότητας απαιτείται µεγαλύτερη αλληλουχία µεταξύ των
πολιτικών. Καίρια σηµασία έχει εν προκειµένω η εκ των προτέρων µελέτη των επιπτώσεων
έκαστης πολιτικής.

34. Είναι αναγκαίο να συµφωνηθεί ένα πρόσφορο πλαίσιο για τη φορολόγηση της ενέργειας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα µε τις προσπάθειες επίτευξης συµφωνίας για την
πραγµατοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(7 Μαρτίου 2002)

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης θα είναι η δεύτερη εαρινή σύνοδος κορυφής που
θα ασχοληθεί µε την πρόοδο των εντολών των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβώνας,
της Φέιρα, της Νίκαιας, της Στοκχόλµης, του Γκέτεµποργκ και του Λάκεν προς επίτευξη του
στρατηγικού στόχου τον οποίο έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσεχή έτη : «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».

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης θα αναλάβει επίσης να εξετάσει την πρόοδο που
έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ατζέντας που εγκρίθηκε στη
Νίκαια.

3. Το Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της 7ης Μαρτίου 2002 αξιολογεί
ιδιαίτερα θετικά τα επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης από το 1997
που τέθηκε σε εφαρµογή, κρίνει δε ότι έχει επιβεβαιωθεί η αξία της διαδικασίας αυτής, τόσο
σε καιρούς οικονοµικής ανάπτυξης όσο και σε λιγότερο ευνοϊκές περιστάσεις.

4. Το Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής εκφράζει επίσης ιδιαίτερη
ικανοποίηση όσον αφορά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στη διαµόρφωση της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού για την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των
συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ενόψει της οριστικής επιβεβαίωσης της εν λόγω µεθόδου από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης.

5. Η Προεδρία είναι της γνώµης ότι το Συµβούλιο :

•  Συµφωνεί µε την συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής και διαπιστώνει ότι είναι
απαραίτητο να ενισχυθούν η ισορροπία, η συνοχή, ο συντονισµός και ο συγχρονισµός
µεταξύ της κοινωνικής και της οικονοµικής διάστασης στο πλαίσιο της στρατηγικής
της Λισσαβώνας, µε τα µέσα που αρµόζουν σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τις
γνώµες των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο συντονισµός αυτός θα πρέπει να αφορά ιδίως τη διαδικασία των γενικών
προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
στρατηγικής απασχόλησης, µε στόχο τη βελτίωση της συνοχής µεταξύ των δύο
διαδικασιών. Για το λόγο αυτό θα χρειασθεί να συγχρονισθούν τα χρονοδιαγράµµατα
διατηρώντας την αυτονοµία των διαδικασιών και το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
τις διευθύνει όλες κατά συνεκτικό και ισόρροπο τρόπο. Προς τούτο το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα καθορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθούν οι
διάφορες συνθέσεις του Συµβουλίου.
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Συµφωνεί ότι όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης δεν υπάρχει λόγος
να καθορισθούν στόχοι διαφορετικοί από εκείνους που τάχθηκαν γενικά στη
Λισσαβώνα και ότι συνεπώς η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης θα πρέπει να
εφαρµοσθεί έως το 2010,  µε ενδιάµεση αξιολόγηση το 2006. Απαιτείται να
απλουστευθεί η διαδικασία - χωρίς εξασθένισή της -, ιδίως µε τη µείωση του αριθµού
των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση. Η νέα στρατηγική, µε βάση τα
αποτελέσµατα της εν εξελίξει αξιολόγησης, θα ενσωµατώνει όλα τα θετικά στοιχεία της
διαδικασίας του Λουξεµβούργου χάρη στα οποία τα κράτη µέλη µπόρεσαν να
σηµειώσουν πρόοδο στη διαµόρφωση κοινών στόχων και πολιτικών, λαµβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

•  Επιβεβαιώνει ότι η πλήρης απασχόληση αποτελεί το βασικό στόχο των οικονοµικών και
κοινωνικών πολιτικών ο οποίος απαιτεί την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των θέσεων
απασχόλησης. Για το λόγο αυτό πρέπει να συνεχίσει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις
µεταρρυθµίσεις των πολιτικών απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Επιβάλλεται εν
προκειµένω να καταργηθούν τα εµπόδια της ένταξης στην αγορά εργασίας και να προωθηθούν
δραστικές πολιτικές απασχόλησης, µε διατήρηση της προληπτικής προσέγγισης και της
εξατοµικευµένης µέριµνας για τους ανέργους, ώστε να αποφεύγεται η µακροχρόνια ανεργία και
να βελτιώνεται η απασχολησιµότητά τους.

•  Υπογραµµίζει ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στη Λισσαβώνα, η
ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις
µακροπρόθεσµες προκλήσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόβληµα της γήρανσης. Η
ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να έχουν
δυνατότητα συµµετοχής στην ενεργό επαγγελµατική ζωή. Θα πρέπει επίσης να συµβάλει στη
δηµιουργία µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής αγοράς εργασίας, όπου οι εργαζόµενοι που
διαθέτουν κίνητρα και κατάρτιση να µπορούν να έχουν απασχόληση υψηλής ποιότητας και
µεγάλης παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα πρέπει να προάγει σε ικανοποιητικό
βαθµό πολιτικές που βελτιώνουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση θέσεων εργασίας.

•  Γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να προωθηθεί ο εκσυγχρονισµός και η µεταρρύθµιση της
αγοράς εργασίας, να ενισχυθούν τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας των κρατών µας,
προκειµένου - ταυτόχρονα µε την παροχή προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη - να
προσφέρουν κίνητρα για την ενεργό συµµετοχή, να στηριχθεί η δια βίου µάθηση για να
διασφαλιστεί η κοινωνία της γνώσης και να προαχθούν πολιτικές που ενισχύουν και δεν
παρακωλύουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας από τους επιχειρηµατίες.

•  Υπογραµµίζει τη σηµασία της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Η ποιότητα, χωρίς να
δηµιουργήσει νέες δυσκαµψίες στην αγορά εργασίας, θα επιτρέψει να βελτιωθεί το επίπεδο της
απασχόλησης. Ο στόχος της δηµιουργίας καλύτερων θέσεων απασχόλησης συµπληρώνει
συνεπώς και ενισχύει το στόχο της δηµιουργίας περισσότερων θέσεων.

•  Τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον εκσυγχρονισµό της
οργάνωσης της εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητάς της, στην επαγγελµατική κατάρτιση
καθώς και στην πρόσβαση και την παραµονή στην απασχόληση. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι
συνυπεύθυνοι προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στον
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τοµέα της απασχόλησης και να καταστεί δυνατή η προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων.
Πρέπει ιδίως να διαδραµατίζουν τον κύριο ρόλο στην πρόβλεψη και στη διαχείριση των
αλλαγών και στην επίτευξη της ισορροπίας που εγγυάται τη λειτουργία των επιχειρήσεων και
τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Η καθιέρωση της Κοινωνικής ∆ιάσκεψης Κορυφής αποτελεί
πρόοδο ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Οι συµβολές των κοινωνικών
εταίρων στο εν λόγω φόρουµ θα αποτελέσουν αναµφίβολα εξαιρετικά πολύτιµο εργαλείο για
την εξέταση ικανοποιητικών τρόπων ενίσχυσης της συµµετοχής τους στην ευρωπαϊκή πολιτική
απασχόλησης.

•  Επιβεβαιώνει ότι πρέπει να ενισχυθούν η κοινωνική ένταξη και η καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού, όπως αποφασίσθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας,
κρίνοντας ότι, παρά τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του φαινοµένου, το καλύτερο µέσο
κοινωνικής ένταξης είναι η εργασία, και ότι προς το σκοπό αυτό είναι ουσιώδης η συνεργασία
µεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να
συµβάλλουν και οι δύο µηχανισµοί στη βελτίωση της απασχολησιµότητας των κοινωνικώς
αποκλεισµένων. Η απασχόληση είναι πάντοτε προτιµότερη από την ανεργία, αλλά πρέπει να
τηρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και να προσφέρονται ευκαιρίες εργασιακής
προόδου.

•  Τονίζει τη σηµασία της κοινοτικής στρατηγικής για την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και την έγκριση των εθνικών προγραµµάτων από τα κράτη µέλη. Παροτρύνει
επίσης τις Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να συνεχίσουν τις εργασίες
τους όσον αφορά την υιοθέτηση συγκεκριµένων στόχων για τη µείωση του κοινωνικού
αποκλεισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους δείκτες που εγκρίθηκαν στο Λάκεν και τον
πολυδιάστατο χαρακτήρα του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού.

•  Επιβεβαιώνει επίσης τη σηµασία της εφαρµογής της στρατηγικής κοινωνικής προστασίας, σε
σχέση µε την ποιότητα και τη βιωσιµότητα των συντάξεων, η οποία συνίσταται στην
προώθηση της µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών καθεστώτων στο πλαίσιο της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού, ώστε να διαφυλαχθεί η δυνατότητα των συστηµάτων να πληρούν τους
κοινωνικούς στόχους τους, να εξασφαλισθεί η οικονοµική βιωσιµότητά τους και να
προσαρµοσθούν οι ικανότητές τους στις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Για να επιτευχθούν οι
σκοποί αυτοί, το Συµβούλιο θεωρεί ότι παρουσιάζουν µεγάλη αξία και χρησιµότητα οι κοινοί
στόχοι και η µέθοδος εργασίας που έχουν διαµορφωθεί προκειµένου να επιβεβαιωθούν από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης.

•  Επισηµαίνει την ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την ισότητα ανδρών και
γυναικών, µε µέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση και την παραµονή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, χωρίς να γίνονται διακρίσεις. Κατά την έννοια αυτή έχει σηµασία να
ενισχυθούν τα µέτρα για το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, ιδίως µε τη
δηµιουργία υπηρεσιών µέριµνας για τα παιδιά και τα λοιπά εξαρτώµενα πρόσωπα. Υποστηρίζει
επίσης ότι πρέπει να καθιερωθεί µια πλήρης και πολυκλαδική προσέγγιση για την εξάλειψη
οποιασδήποτε µορφής βίας κατά των γυναικών, µε τη συνεργασία όλων των αρµόδιων
πολιτικών φορέων.
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6. Η Προεδρία παρατηρεί ότι το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει
σηµειωθεί στην εφαρµογή της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής, υπογραµµίζοντας τη
σηµασία των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

7. Η Προεδρία διαπιστώνει ότι το Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά το περιεχόµενο του Σχεδίου
δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα και τονίζει επίσης τη σηµασία των τριών
προκλήσεων του εν λόγω προγράµµατος : α) βελτίωση της επαγγελµατικής κινητικότητας, β)
προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και γ) καθιέρωση κατάλληλων ενηµερωτικών
διαδικασιών όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης στην ΕΕ. Προς το σκοπό
αυτό υπογραµµίζει ότι επιβάλλεται η ανάπτυξη και η αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων και δεξιοτήτων, περιλαµβανοµένων όσων έχουν αποκτηθεί µε άτυπες µορφές
µάθησης, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και η συνέχεια των προσπαθειών για τη
εξασφάλιση της δια βίου µάθησης, καθώς και ο εκσυγχρονισµός των κρατικών υπηρεσιών
απασχόλησης και ειδικότερα του δικτύου EURES.

8. Η Προεδρία διαπιστώνει το ενδιαφέρον του Συµβουλίου για τη σπουδαιότητα που έχει η δια
βίου µάθηση, ώστε να ενισχυθούν η ένταξη και παραµονή στην αγορά εργασίας και η
επαγγελµατική πρόοδος, και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο που διαδραµατίζουν προς τούτο
τα συστήµατα κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί σε πραγµατικούς χώρους εργασίας.

9. Η Προεδρία παρατηρεί ότι το Συµβούλιο επισηµαίνει την ανάγκη να αυξηθεί η συµµετοχή
όλων στην αγορά εργασίας και να διευκολυνθεί η εκούσια παραµονή των ηλικιωµένων
εργαζοµένων σε ενεργό δραστηριότητα, ως απάντηση στην πρόκληση της γήρανσης του
πληθυσµού. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση των αναγκαίων πολιτικών. Τονίζει επίσης ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση πρέπει
να παύσει να αποτελεί την άµεση απάντηση στα προβλήµατα αναδιάρθρωσης των
επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να δοθούν στους ηλικιωµένους εργαζοµένους ευκαιρίες για
τη διατήρηση των θέσεών τους, ενώ ως µέσα που συµβάλλουν στην υλοποίηση των
ευκαιριών αυτών θα πρέπει να θεωρηθούν τα ευέλικτα συστήµατα οργάνωσης της εργασίας
(λ.χ. µερική απασχόληση, εργασία εξ αποστάσεως) και η εξασφάλιση της δια βίου µάθησης.

∆ιαπιστώνει επίσης ότι το Συµβούλιο εγκρίνει την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του
Συµβουλίου σχετικά µε «την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην αγορά εργασίας και την
προώθηση της παράτασης της ενεργού επαγγελµατικής ζωής».

10. Ως αναγκαίο συµπλήρωµα των προαναφερόµενων µέτρων στον τοµέα της απασχόλησης,
τονίζει τη σηµασία της µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών καθεστώτων των κρατών µελών
προκειµένου να καθιερωθεί η σταδιακή και ευέλικτη συνταξιοδότηση, που θα ενθαρρύνει
την εκούσια αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης σύµφωνα µε την αύξηση της
προσδοκίας ζωής, θα διευκολύνει τη σταδιακή µετάβαση από την πλήρη απασχόληση στη
σύνταξη και θα προωθεί την ενεργό συµµετοχή των ηλικιωµένων στη δηµόσια, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή προς το σκοπό της παράτασης της ενεργού επαγγελµατικής ζωής.
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11. Η Προεδρία τονίζει τη σηµασία της επίτευξης συµφωνίας κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής
για την απόφαση σχετικά µε τα κίνητρα των µέτρων απασχόλησης ενόψει της µελλοντικής
εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης  στο πλαίσιο της Λισσαβώνας,
υπογραµµίζοντας τη βούληση των θεσµικών οργάνων να καταστήσουν πλέον διαφανείς και
προσιτές τις πληροφορίες όσον αφορά τα αποτελέσµατα της στρατηγικής αυτής για τους
ευρωπαίους πολίτες και τις πλέον ενδιαφερόµενες οµάδες, µε ιδιαίτερη προσοχή στην
περιφερειακή και τοπική διάσταση της εν λόγω στρατηγικής.

12. Η Προεδρία διαπιστώνει ότι το Συµβούλιο συµµερίζεται την κοινή έκθεση της Επιτροπής
Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής σχετικά µε τις αρχές σε
θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους, ώστε να είναι δυνατόν
να εξασφαλισθεί σε όλους υγειονοµική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, να ενισχυθούν η
διαφάνεια και η ποιότητα των συστηµάτων υγείας, να συνεχισθεί η διαδικασία
µεταρρυθµίσεων που έχει στόχο να καταστεί ο ρυθµός εξέλιξης των δαπανών συµβατός µε τη
βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών, µε αποτέλεσµα την κατάλληλη χρηµατοδότηση της
υγειονοµικής µέριµνας, που θα επιτευχθεί µε την απαραίτητη συνεργασία και συµµετοχή
όλων των ενδιαφερόµενων φορέων.

Προς το σκοπό αυτό συµφωνεί ότι πρέπει να αρχίσει και να συνεχισθεί κατά τα έτη 2002 και
2003 συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών στους σχετικούς τοµείς, µε πρώτο βήµα την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών και την εξέταση των κοινών προκλήσεων
που έχουν παρουσιασθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι δυνατόν να συνεπάγονται
προστιθέµενη αξία στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1η Μαρτίου 2002

Στα πλαίσια του νέου στρατηγικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθορίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας και ως συµβολή του Συµβουλίου Εσωτερικής Αγοράς,
Καταναλωτών και Τουρισµού στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης,

επικροτώντας την πρόοδο των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που έχει ήδη σηµειωθεί από άποψη
ανοίγµατος των αγορών και χαµηλότερων τιµών για τους καταναλωτές ενόσω ταυτόχρονα
διαφυλάσσονται οι παράµετροι της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος,

σηµειώνοντας ωστόσο ότι υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες προέχει να δοθεί νέα ώθηση
στις µεταρρυθµίσεις της αγοράς προϊόντων σε εκείνους ιδίως τους τοµείς όπου η πρόοδος υπήρξε

βραδεία, µε έρεισµα την σταθερότητα που προκύπτει από την επιτυχή εισαγωγή του ευρώ ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας,

τονίζοντας την ανάγκη να τονωθεί η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στις
αγορές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες,

υπενθυµίζοντας ότι η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να συµβάλει στους
καθοριζόµενους από τη Συνθήκη στόχους της αρµονικής και αειφόρου ανάπτυξης στο σύνολο της
Κοινότητας και της ενίσχυσης της οριζόντιας ολοκλήρωσης της οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής,

τονίζοντας τη σηµασία της ορθής λειτουργίας των αγορών εν όψει της επικείµενης διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

υπενθυµίζοντας τη συµβολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ όσον αφορά τη
στρατηγική για την ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας
στις πολιτικές  εσωτερικής αγοράς 2,

υπενθυµίζοντας τις παραµέτρους εσωτερικής αγοράς που περιλαµβάνονται στους γενικούς
προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής του 2001,

παραπέµποντας στην προσεχή επανεξέταση και ενηµέρωση της στρατηγικής της Επιτροπής για την
εσωτερική αγορά,

βασιζόµενο στις αναλύσεις των ετησίων εκθέσεων των κρατών µελών και της Επιτροπής µε θέµα
την λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων στα πλαίσια της διαδικασίας του Κάρντιφ,

επεκτείνοντας περαιτέρω τη συµβολή του της 31ης Ιανουαρίου 2002 µε θέµα τα κοµβικά θέµατα
των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής του 2002 στον τοµέα της εσωτερικής

                                                
2 8970/01 MI 82 ENV 237.
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αγοράς 3 και έχοντας υπ�όψη τις συναφείς πτυχές των ζητηµάτων εσωτερικής αγοράς που
περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης µε τίτλο «Η στρατηγική της Λισσαβώνας � για την επίτευξη της αλλαγής» 4,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :

∆ηµιουργία βέλτιστων συνθηκών για τις επιχειρήσεις

1. Το Συµβούλιο Εσωτερικής Αγοράς, Καταναλωτών και Τουρισµού τονίζει ότι προέχει να
αναληφθεί αποφασιστική δράση προκειµένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα
µεταρρυθµίσεων που έχει συµφωνηθεί από αλλεπάλληλα Ευρωπαϊκά Συµβούλιο µε σκοπό
την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής αγοράς ως περιβάλλοντος µε δυναµισµό για τις
επιχειρήσεις.

2. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να µειώσουν το συνολικό
επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως των ad hoc ενισχύσεων, και να τις
επανακατευθύνουν προς οριζόντιους στόχους κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένης της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή προτρέπεται να
συνεχίσει να παρέχει τακτικά πληροφορίες µέσω µητρώου και πίνακα αποτελεσµάτων
κρατικών ενισχύσεων.

3. Ο εκσυγχρονισµός των κανόνων ανταγωνισµού θα πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά µε στόχο
την έγκριση από το Συµβούλιο της οικείας πρότασης µέχρι το τέλος του έτους. Οι κανόνες
ανταγωνισµού πρέπει να εφαρµόζονται µε συνέπεια την Επιτροπή και από αποτελεσµατικές
και ανεξάρτητες εθνικές αρχές αρµόδιες για τον ανταγωνισµό.

4. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ταχεία έκδοση από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νοµοθετικής δέσµης περί δηµόσιων προµηθειών. Το
Συµβούλιο προτρέπει ιδιαιτέρως την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις.

5. Λόγω της ύψιστης προτεραιότητας που αποδίδουν το Συµβούλιο και η Επιτροπή στην
απλούστευση και βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, λαµβανοµένων δε υπ�όψη
των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, το Συµβούλιο προτρέπει την
Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν και εντός του πρώτου εξαµήνου του 2002 το
σχέδιο δράσης της συνεκτιµώντας ιδίως την έκθεση της Οµάδας Mandelkern 5. Η Κοινότητα
και τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την απλούστευση και τον
εκσυγχρονισµό των νοµοθετικών και διοικητικών διαδικασιών που επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον,
των νοµοθετικών πράξεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προηγείται εκτίµηση
των επιπτώσεων των ρυθµίσεων.

6. Η εξάλειψη των εναποµεινάντων τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο, θα πρέπει να συνεχιστεί
εντατικότερα. Θα πρέπει να καταρτισθεί ειδικός πίνακας µε την πρόοδο που επιτελούν τα

                                                
3 5753/02 MI 12 ECOFIN 37.
4 COM (2002) 14 � 5654/02.
5 14564/01 ΜΙ 195 POLGEN 33.
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όργανα τυποποίησης καθώς και µε ένδειξη των εναποµενόντων τεχνικών εµποδίων στην
εσωτερική αγορά και των κρατών µελών όπου υπάρχουν αυτά, καθώς και την πρόοδο στο
έργο της τυποποίησης.

Όσον αφορά την τυποποίηση, το Συµβούλιο ενέκρινε αυτοτελή συµπεράσµατα την
1η Μαρτίου 2002, έχοντας κατά νου τη στρατηγική σηµασία της τυποποίησης για την
υλοποίηση διαφόρων κοινοτικών πολιτικών, καθώς και την ανάγκη να δοθεί επείγουσα
προσοχή στα επακόλουθα της έκθεσης της Επιτροπής του Σεπτεµβρίου 2001 6. Οι οργανισµοί
τυποποίησης θα πρέπει εν προκειµένω να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στον καθορισµό
στόχων προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά τους και να αναπτυχθεί ένα
διαβαθµισµένο σύστηµα νέων προϊόντων.

Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν έκθεση για την εφαρµογή του
ψηφίσµατος του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1999, περί αµοιβαίας αναγνώρισης 7 και
να µελετήσει σε ποιους τοµείς είναι καταλληλότερη η αµοιβαία αναγνώριση και σε ποιους η
εναρµόνιση.

7. Το Συµβούλιο αναµένει την έκθεση την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή όσον αφορά το θέµα
της ανάλωσης των δικαιωµάτων σήµατος κατόπιν του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2001.

8. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών συνιστά θεµελιώδη στρατηγική πρόκληση
για την Κοινότητα. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στους τοµείς των υπηρεσιών,
υποβοηθούµενος από την εξάλειψη των εµποδίων στις συναλλαγές και στην πρόσβαση των
αγορών. Για τον σκοπό αυτόν το Συµβούλιο προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει το
συντοµότερο δυνατόν την αναγγελθείσα συνέχεια στην ανακοίνωσή της σχετικά µε µια
στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών 8 και απευθύνει στα κράτη µέλη έκκληση να
συνεργαστούν προς τούτο µε την Επιτροπή.

9. Χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια για την άρση των εµποδίων στο δικαίωµα εγκατάστασης
φυσικών και νοµικών προσώπων και στη διασυνοριακή παροχή επαγγελµατικών και
τεχνικών υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν µέτρα ενθάρρυνσης της κινητικότητας
εντός της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόταση
οδηγίας για την αµοιβαία αναγνώριση των ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών προσόντων, η
οποία αναµένεται να υποβληθεί σύντοµα από την Επιτροπή.

10. Η πλήρης εφαρµογή όλης της νοµοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς συνιστά νοµική
υποχρέωση κάθε κράτους µέλους και προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.  Μολονότι έχει σηµειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση του στόχου αυτού τα
τελευταία χρόνια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσηλωθούν στην πλήρη και έγκαιρη
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά και στην ταχύτερη
κάλυψη των καθυστερήσεων στη µεταφορά της νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τον ενδιάµεσο
στόχο που συµφωνήθηκε στη Στοκχόλµη (98,5% µέχρι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης).

                                                
6 COM (2001) 527 � 12172/01 MI 139 ECO 255+ COR 1.
7 ΕΕ C 141, 19.5.2000, σ. 5.
8 COM (2000) 888 � 5224/01 MI 3.
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Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης θα
πρέπει να εξετάσει τα τυχόν περαιτέρω µέτρα. Η Επιτροπή καλείται επίσης να συνεχίσει
εντατικά τις προσπάθειές της ως θεµατοφύλακα της ορθής εφαρµογής και αποτελεσµατικής
επιβολής της κοινοτικής νοµοθεσίας, µη εξαιρουµένης της άµεσης και αποτελεσµατικής
δίωξης των παραβάσεων.

Οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στις αγορές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες

11. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα αγαθά και τις υπηρεσίες καθώς και στη λειτουργία των
αγορών συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των συναλλαγών εντός της
εσωτερικής αγοράς. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό εµπόριο και το
ηλεκτρονικό εµπόριο θα ενισχυθεί µε ανοικτές και προσπελάσιµες αγορές, και θα πρέπει να
προωθηθεί µε την καλύτερη προστασία στους καταναλωτές και ευκολότερη πρόσβαση σε
πληροφορίες και στους κατάλληλους δικαστικούς και άλλους επανορθωτικούς µηχανισµούς,
µε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας στα αγαθά και τις
υπηρεσίες και µε την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης των τιµών.

12. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνέχεια της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής για
την Προστασία των Καταναλωτών 9.

Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες επί της πρότασης κανονισµού για την προώθηση των
πωλήσεων 10.

13. Όσον αφορά τη βελτίωση των µηχανισµών επίλυσης προβληµάτων, προκειµένου να
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, το
Συµβούλιο ενέκρινε χωριστά συµπεράσµατα την 1η Μαρτίου 2002 όσον αφορά την
πρωτοβουλία «SOLVIT» 11.

14. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης
για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες. Η εισαγωγή του ευρώ είναι ένας πρόσθετος λόγος
για τον οποίο προέχει η µείωση του κόστους και χρόνου των διασυνοριακών εµπορικών
συναλλαγών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, µείζονος σηµασίας
είναι η τελική έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001 για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ 12, η τελική έκδοση
της οδηγίας για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 13 και η
µεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση νέων µέσων πληρωµής.

15. Το Συµβούλιο αναµένει µε µεγάλο ενδιαφέρον την προσεχή πρόταση της Επιτροπής για τις
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς.

                                                
9 COM (2001) 531 - 12613/01 CONSOM 81 MI 143 ENV 477.
10 COM (2001) 546 - 12614/01 MI 144 CONSOM 82 CODEC 993.
11 COM (2001) 702 � MI 193 ECO 363 EE L 331, 15.12.2001, σ. 79.
12 EE L 344, 28.12.2001, σ. 13.
13 Κοινή θέση του Συµβουλίου στο 12425/1/01 REV 1 CONSOM 79 ECOFIN 257 CODEC 965.
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Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και δικτυακοί οικονοµικοί κλάδοι

16. Παρά την πρόοδο που σηµειώνεται στο άνοιγµα στον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας και των δικτυακών οικονοµικών κλάδων, απαιτείται ανανεωµένη
προσήλωση στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα

         προκειµένου η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει αποδοτικότερα σε κοµβικούς τοµείς,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου
2001 14, για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

17. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη συµφωνίας βάσει των προτάσεων περί
ανοίγµατος και περαιτέρω ανάπτυξης των αγορών ενέργειας, µε γνώµονα το κριτήριο της
ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών και την ανάγκη διαφάνειας στην αγορά µέσω των
κατάλληλων κανονιστικών µέσων εν όψει της υλοποίησης του στόχου για άνοιγµα της
αγοράς στους τοµείς αυτούς.

18. Υπενθυµίζοντας τη σηµασία της προσχώρησης της Κοινότητας στο Eurocontrol, θα πρέπει να
συνεχισθούν ενεργά οι εργασίες σχετικά µε τις πρωτοβουλίες για τον Ενιαίο Ουρανό που
αποσκοπούν στη δηµιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, µέχρι το 2004.

19. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και του
Λάκεν, και µετά την πρώτη οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων στην αγορά των
δικτυακών οικονοµικών κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας που
υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κάρντιφ 15, καλείται η
Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω αξιολογήσεις.

20. Θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την εξασφάλιση της ουσιαστικής διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας, ιδίως στους τοµείς όπου διαπιστώνονται ελλείµµατα όπως οι
µεταφορές και η ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι εργασίες σχετικά µε
την πρόταση της Επιτροπής για τα ∆Ε∆, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησής τους.

Πολιτική καινοτοµίας

21. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και
ειδικότερα των ΜΜΕ στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, προκειµένου να
είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές. Σύµφωνα
και µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης, το έκτο πρόγραµµα
πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει εποµένως να αξιοποιήσει πλήρως τα νέα µέσα για να
προωθήσει, µεταξύ άλλων, δίκτυα αριστείας, ολοκληρωµένα σχέδια και την κοινή εφαρµογή
εθνικών προγραµµάτων εντός του εστιασµένου συνόλου προτεραιοτήτων του, συνεκτιµώντας
και την ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής και των ΜΜΕ.

                                                
14 14886/01 MI 200 ECO 372 CONSOM 111.
15 SEC (2001) 1998 � 15192/01 UEM 86 ECOFIN 397 MI 209 ADD 2.
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22. Να συνεχιστούν οι προσπάθειες τόνωσης της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης και
του επιχειρηµατικού πνεύµατος από τις ΜΜΕ ιδίως και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε
επιχειρηµατικά κεφάλαια συµπεριλαµβανοµένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε τοµείς
υψηλής τεχνολογίας µέσω της έγκαιρης εφαρµογής του σχεδίου δράσης για τα
επιχειρηµατικά κεφάλαια. Θα πρέπει να προωθηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς τις
επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα και την ανάπτυξη.

23. Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα διάφορων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, θα πρέπει να
συνεχιστούν οι εργασίες για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το υπόδειγµα
χρησιµότητας. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι ένα ευέλικτο µέσο που να συνεπάγεται το µικρότερο δυνατό
κόστος και ταυτόχρονα θα τηρεί την αρχή της µη διάκρισης µεταξύ των επιχειρήσεων των
κρατών µελών εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα.

24. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη δηµιουργία συνεκτικού και
αποτελεσµατικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό θα επιτρέψει στις κοινοτικές
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας, που αποτελεί
κοµβικό τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τους την αρχή της προφύλαξης, σεβόµενες τις
θεµελιώδεις αξίες και ικανοποιώντας τα ηθικά και κοινωνικά µελήµατα. Στη συνάρτηση αυτή
το Συµβούλιο επικροτεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα τις βιολογικές
επιστήµες και τη βιοτεχνολογία.

Θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή στη συµβολή που µπορεί να έχουν οι νέες
τεχνολογίες στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη στην
Ένωση.

Επανεξέταση των χρησιµοποιουµένων µεθόδων στα πλαίσια της διαδικασίας
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του Κάρντιφ

25. Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων να προβεί σε λεπτοµερή
επανεξέταση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται έως τώρα όσον αφορά τις οικονοµικές
πτυχές της ετήσιας διαδικασίας του Κάρντιφ και να του υποβάλει έκθεση το αργότερο έως
τον Σεπτέµβριο του 2002.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4 Μαρτίου 2002

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι. Παγκόσµια διάσταση : προετοιµασία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής
για την αειφόρο ανάπτυξη

(Γιοχάνεσµπουργκ, 26 Αυγούστου - 4 Σεπτεµβρίου 2002)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ

1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την εκτίµηση ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί παγκόσµιες λύσεις στις
οποίες ενσωµατώνονται ισορροπηµένα οι οικονοµικές, οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές
διαστάσεις· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι υγιείς πολιτικές, οι δηµοκρατικοί θεσµοί, το κράτος
δικαίου και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι προϋποθέσεις για την επίτευξη
αειφόρου ανάπτυξης και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ σχετικά µε την παγκόσµια διάσταση της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

2. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σύνδεση και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των εσωτερικών και των
εξωτερικών διαστάσεων της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τις δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί για εντατικότερες προσπάθειες να πολλαπλασιαστούν αυτές οι διασυνδέσεις
και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ανάγκη πλήρους εφαρµογής της εσωτερικής διάστασης που
συµφωνήθηκε στο Γκέτεµποργκ, ως µέσου συµβολής στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων
προβληµάτων, λαµβανοµένης υπόψη της επίδρασης των πολιτικών της ΕΕ στον υπόλοιπο
κόσµο.

3. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ότι η ΕΕ πρέπει να παίξει µείζονα ρόλο στις παγκόσµιες
προσπάθειες για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

4. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η ΕΕ έχει την πρόθεση να προωθήσει την έγκριση αποτελεσµάτων
της Παγκόσµιας Συνάντησης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη µε στόχο τη δράση, καθώς
και την ουσιαστική εφαρµογή αυτών των αποτελεσµάτων, αξιοποιώντας την ατζέντα 21, και
µεταξύ άλλων, το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Doha, τα αποτελέσµατα της διάσκεψης του
Μοντερέι για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και τους διεθνώς συµφωνηµένους
αναπτυξιακούς σκοπούς και στόχους, ειδικότερα δε αυτούς που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη της Χιλιετίας.

Η ΕΕ προσδοκά ότι η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη (WSSD)
θα έχει ως αποτέλεσµα ένα πλαίσιο που θα περιλαµβάνει τόσο παγκόσµιες πολιτικές
δεσµεύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη όσο και εταιρικές σχέσεις µεταξύ κυβερνήσεων,
κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικού τοµέα.
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5. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη δέσµευση του Γκέτεµποργκ για την επίτευξη, το συντοµότερο δυνατόν,
του στόχου των ΗΕ για δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του ΑΕγχΠ, και
συγκεκριµένης προόδου στον τοµέα αυτόν πριν από τη διεξαγωγή της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα γίνει στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002,
καθώς επίσης την υποχρέωση που ανέλαβε το Συµβούλιο να εξετάζει τα µέσα και το χρονικό
πλαίσιο για κάθε κράτος µέλος ώστε να επιτευχθεί ο επίσηµος στόχος αναπτυξιακής βοήθειας
του ΟΗΕ, δηλαδή ποσοστό 0,7% του ΑΕγχΠ και τη δέσµευσή του να συνεχίσει τις
προσπάθειες για βελτίωση των µέσων αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως µε τις χώρες που
πλήττονται από κρίσεις ή συγκρούσεις.

6. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο τόσο των εσωτερικών
πολιτικών της Ένωσης όσο και της διεθνούς συνεργασίας της. Πρέπει να εξακολουθήσει να
επιδιώκεται η ενσωµάτωση της διάστασης της αειφορίας στις διµερείς και πολυµερείς
συµφωνίες συνεργασίας που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ άλλων και µε τις
γειτονικές της χώρες της περιοχής της Μεσογείου και µε τις Χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης.

7. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι για την ΕΕ οι κύριες προκλήσεις σε σχέση µε την παγκόσµια διάσταση της
αειφόρου ανάπτυξης είναι οι εξής :

1) εξάλειψη της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης και της υγείας,
2) η παγκοσµιοποίηση να εξυπηρετεί την αειφόρο ανάπτυξη,
3) βιώσιµα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης,
4) διατήρηση και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων,
5) βελτίωση της διακυβέρνησης για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά
      ειδικότερα τη ∆ιεθνή Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, περιλαµβανοµένης της συµµετοχής του
      κοινού,
6) µέσα εφαρµογής, µεταξύ άλλων συνεργασία για τη δηµιουργία ικανοτήτων και την
      τεχνολογία.

8. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την εκτίµηση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών ότι, ενώ έχει
επιτελεσθεί κάποια πρόοδος για την αειφόρο ανάπτυξη µετά από την UNCED (∆ιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη), η πρόοδος αυτή ήταν άνιση. Οι
πολιτικές και τα προγράµµατα για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα υστερούν σε
σχέση µε το επίπεδο ολοκλήρωσης που απαιτείται ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι
οικονοµικοί, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί στόχοι.

9. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µία παγκόσµια
σύµπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη», η οποία συµπληρώνει τη Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη της ΕΕ προσθέτοντας τη συµβολή της Ένωσης στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη
και προτείνει στρατηγικές συνιστώσες για µια «Παγκόσµια Συµφωνία» κατά την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002. Αυτά τα
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θέµατα, και άλλες συµβολές της ΕΕ, µαζί µε τις εργασίες για την εσωτερική διάσταση της
Αειφόρου Ανάπτυξης κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Βαρκελώνη το
Μάρτιο 2002, θα βοηθήσουν στην προετοιµασία της συνολικής δέσµης ΕΕ για την αειφόρο
ανάπτυξη. Η ανακοίνωση της Επιτροπής και άλλα έγγραφα προετοιµασίας της WSSD θα
εξετασθούν στις εκάστοτε αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου, και στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Σεβίλης θα υποβληθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την παγκόσµια διάσταση.

10. ΚΡΙΝΕΙ ότι η ολοκλήρωση και η συνοχή στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές είναι
απαραίτητες για να εξασφαλισθεί ότι οι οικονοµικοί, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί
στόχοι της ΕΕ αλληλοενισχύονται και ότι η ΕΕ συµβάλλει όντως στην παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ, πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις για την αειφορία όλων
των σηµαντικών προτάσεων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, µε ανάλυση των
οικονοµικών, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών τους συνεπειών. Επίσης, πρέπει να
συνεχισθεί η διαδικασία προσαρµογής των βασικών πολιτικών της ΕΕ.

11. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την έκβαση της PrepCom II στη Νέα Υόρκη, η οποία θα χρησιµεύσει ως
σηµείο εκκίνησης για τις διαπραγµατεύσεις κατά την PrepCom IIΙ. Οι µελλοντικές εργασίες
θα πρέπει να εστιασθούν σε ένα συνεκτικό σύνολο στοχοθετηµένων προτεραιοτήτων, στην
ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων των διαφόρων οµάδων και περιοχών, και στην
ενσωµάτωση των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε ένα από τα
εξεταζόµενα προβλήµατα.

12. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ είναι προσηλωµένη στην προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης,
περιλαµβανοµένης της συµµετοχής του κοινού, σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά την
περιβαλλοντική διάσταση, τα αποτελέσµατα της τρίτης συνόδου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου/∆ιεθνούς Υπουργικού Φόρουµ για το Περιβάλλον του UNEP (Προγράµµατος
των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον) στην Καρταχένα (Κολοµβία) πρέπει να θεωρηθούν
ως χρήσιµη συµβολή στη διαδικασία της ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στον τοµέα
της αειφόρου ανάπτυξης. Εν προκειµένω, είναι σηµαντικό να στηριχθεί η συµβολή του
UNEP και η συνέχειά του.

13. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕI ότι οι εκβιοµηχανισµένες χώρες, ειδικότερα, φέρουν σηµαντικές ευθύνες
όσον αφορά την αντιµετώπιση των σηµερινών και των µελλοντικών προκλήσεων της
αειφόρου ανάπτυξης και τη βοήθεια που πρέπει να παράσχουν στις αναπτυσσόµενες χώρες
που προσπαθούν να επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, έχουν ζωτική σηµασία, στο
πλαίσιο αυτό, οι εσωτερικές πολιτικές των αναπτυσσοµένων χωρών και η ουσιαστική
συµβολή των διεθνών οργανισµών.

Κατά την περίοδο πριν από τη ∆ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ, και µετά, η δέσµευση της ΕΕ
στην αειφόρο ανάπτυξη υπαγορεύει την ανάληψη σηµαντικών δράσεων, µεταξύ άλλων όσον
αφορά τα εξής :

− προαγωγή βιώσιµων µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης που αποσυνδέουν την
οικονοµική µεγέθυνση από την περιβαλλοντική υποβάθµιση, λαµβάνοντας υπόψη τη
φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. Αυτό απαιτεί κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής
που προωθεί την οικολογική αποδοτικότητα και τη δηµιουργία ικανοτήτων,
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− ένταξη των αναπτυσσοµένων χωρών στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, κυρίως
µέσω της εφαρµογής του αναπτυξιακού προγράµµατος της Doha, και βοήθεια
προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι εµπορικές πολιτικές και οι επενδυτικές ροές
συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει να προωθούνται οι περιβαλλοντικά
και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και επιχειρηµατικές πρακτικές. Θα πρέπει να
ενθαρρύνονται οι βιώσιµες άµεσες ξένες επενδύσεις (Ταµείο Βιοµηχανικής
Ανάπτυξης) στις αναπτυσσόµενες χώρες και οι εξαγωγικές πιστώσεις που συνάδουν
µε την αειφόρο ανάπτυξη,

− προώθηση εταιρικών σχέσεων για την αειφόρο ανάπτυξη µε διεθνείς οργανισµούς,
κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τοµέα και τους άλλους
ενδιαφεροµένους φορείς. Ευρωπαϊκοί µη κυβερνητικοί παράγοντες, οργανώσεις
επιχειρήσεων και δηµόσιες αρχές, περιλαµβανοµένων των τοπικών, πρέπει να
συµβάλουν στη δηµιουργία τέτοιων εταιρικών σχέσεων συµµεριζόµενοι τις εµπειρίες
τους και προωθώντας κοινές δράσεις µε τους αντίστοιχους φορείς σε άλλες περιοχές,

− δροµολόγηση, µεταξύ άλλων, πρωτοβουλιών της ΕΕ  ιδίως στα εξής : 1) στρατηγική
εταιρική σχέση µε τη συµµετοχή κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφεροµένων φορέων
για την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό και αποχέτευση, και για την αειφόρο
διαχείριση των υδάτινων πόρων µε βάση την αρχή των ολοκληρωµένης διαχείρισης
των λεκανών απορροής ποταµών· 2) χρησιµοποίηση της ενέργειας για την εξάλειψη
της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προµήθεια
αξιόπιστων πηγών ενέργειας, βελτιωµένης ενεργειακής αποτελεσµατικότητας,
καθαρών τεχνολογιών και ανανεώσιµης ενέργειας· 3) ιδιαίτερη προσοχή στην
Αφρική, µεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις ίδιές της πρωτοβουλίες, όπως η NEPAD
(νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής)· 4) ταχεία επικύρωση διάφορων
διεθνών πράξεων (ειδικότερα σχετικά µε το κλίµα, τη βιοασφάλεια, τους έµµονους
οργανικούς ρύπους (POP) και την προηγούµενη συναίνεση µετά από ενηµέρωση
(PIC).

14. ΚΡΙΝΕΙ ότι η υλοποίηση της παγκόσµιας διάστασης πρέπει να εξετάζεται τακτικά ως
αναπόσπαστο µέρος της συνολικής δέσµης ΕΕ που αφορά τη Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, κατά τις εαρινές συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Τα αποτελέσµατα της
∆ιάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ και η συνέχεια που θα δοθεί, θα πρέπει να
εξετασθούν ιδιαίτερα εν ευθέτω χρόνω.

ΙΙ. Περιβαλλοντική διάσταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που θεσπίστηκε
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, κατά την εαρινή σύνοδο των Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων θα εξετάζεται η πρόοδος που σηµειώνεται όσον αφορά την εφαρµογή αυτής της
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στρατηγικής και θα καθορίζονται περαιτέρω πολιτικές κατευθύνσεις για την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης· ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης θα εγκαινιάσει τη νέα
αυτή πολιτική προσέγγιση µε βάση ισορροπηµένη και συντονισµένη ανάλυση των τριών
διαστάσεων της στρατηγικής (κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική) κατά τον
καθορισµό, την επισκόπηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των στρατηγικών
πολιτικών προσανατολισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί συνεχή δράση και, για
το σκοπό αυτό, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη πλήρους εφαρµογής της Στρατηγικής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της, µεταξύ άλλων µέσω των
δράσεων και των µέτρων που θεσπίστηκαν στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
3ης ∆εκεµβρίου *και 12ης ∆εκεµβρίου 2001 **, καθώς και την ανάγκη καθορισµού περαιτέρω
κατευθύνσεων σε ορισµένους τοµείς προτεραιότητας για τους επόµενους µήνες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
∆ΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, κατ�εφαρµογή της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο
«χάρτης πορείας» που καθορίστηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων υπογραµµίζει τη
σηµασία της θέσπισης µιας συνολικής δέσµης µέτρων για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία θα
συµπληρώνει την εσωτερική διάσταση που αποφασίστηκε στο Γκέτεµποργκ µε µια εξωτερική
και µια παγκόσµια διάσταση, και αυτό εγκαίρως προκειµένου να αποτελέσει την απτή
συµβολή της ΕΕ στην προετοιµασία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (Αύγουστος/Σεπτέµβριος 2002).

17. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τους δεσµούς και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ της εσωτερικής και της
εξωτερικής διάστασης προκειµένου να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το θέµα της αειφόρου
ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα σύµφωνα µε τις αρχές της διακήρυξης του Ρίο ντε Τζανέϊρο του
1992 για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

18. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σηµασία που έχει η συνέχιση και η εντατικοποίηση της διαδικασίας
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών πτυχών στις τοµεακές πολιτικές ως µια από τις κύριες
και συµπληρωµατικές διαδικασίες για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης µαζί µε την
Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον·
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την πρόθεση του Συµβουλίου (ECOFIN και
Γενικές Υποθέσεις), στις 5 και στις 11 Μαρτίου 2002 αντίστοιχα, να θεσπίσει στρατηγικές
για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και την εισήγηση του Συµβουλίου
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών πτυχών
στην αλιευτική πολιτική πριν από το τέλος του 2002 στην οποία καθορίζεται χρονοδιάγραµµα
για τη θέσπιση της στρατηγικής του και προσωρινοί δείκτες.

                                                
* 14589/01 - Βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες για την αειφόρο ανάπτυξη.
** 15280/01- Στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη : περιβαλλοντικές πτυχές µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του

Γκέτεµποργκ.
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19. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το σηµαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέσπιση,
παρακολούθηση και προώθηση πολιτικών κατευθύνσεων όσον αφορά αυτήν την πορεία
ενσωµάτωσης και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την ανάγκη να εφαρµοστούν άµεσα και αποτελεσµατικά
οι εγκριθείσες στρατηγικές και να αξιολογείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η εφαρµογή
τους σύµφωνα µε τις προθεσµίες που καθορίζονται σε αυτές· για τον λόγο αυτόν θεωρείται
αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες οι οποίοι θα καταστήσουν δυνατή την
αντικειµενική ανάλυση της εφαρµογής αυτών των στρατηγικών, καθώς και να καθοριστούν
βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµοι στόχοι και επιχειρησιακά χρονοδιαγράµµατα.

20. ΘΕΩΡΕΙ την οδηγία 2001/42 για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων επί του περιβάλλοντος ως σηµαντικό µέσο για την επιτυχή ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλους τοµείς.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

21. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την έκθεση της Επιτροπής «Η στρατηγική της Λισσαβώνας - για την επίτευξη
της αλλαγής». Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που καθορίστηκαν στο Γκέτεµποργκ,
ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ την άποψη της Επιτροπής για την ανάγκη µετάβασης από τη φάση
στρατηγικής στη φάση εφαρµογής, ΘΕΩΡΕΙ ότι αυτή η έκθεση δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη
την περιβαλλοντική διάσταση και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι στη νέα έκθεση πρέπει να εξετάζονται τα
περιβαλλοντικά θέµατα µε ευρύτερο και εκτενέστερο τρόπο, προκειµένου να θεσπιστεί νέα
προσέγγιση που να λαµβάνει υπόψη µε πιο ισορροπηµένο τρόπο τις τρεις διαστάσεις της
αειφόρου ανάπτυξης µε στόχο την προοδευτική τους ενσωµάτωση, σύµφωνα πάντοτε µε το
«χάρτη πορείας».

22. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ανάγκη αξιολόγησης των επιπτώσεων των κυριότερων εσωτερικών και
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για την αειφορία, όπως ορίζεται στα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την
πρόθεση που εκφράζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για απλούστευση και βελτίωση
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, η οποία υποβλήθηκε το ∆εκέµβριο του 2001, καθώς και στη
συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην οποία ζητά να θεσπίσει πριν από το τέλος του 2002 σύστηµα
αξιολόγησης των επιπτώσεων για την αειφορία και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να θεσπίσει αυτό το
σύστηµα όσο το δυνατόν συντοµότερα, λαµβάνοντας υπόψη για το σκοπό αυτό την
ισορροπηµένη ανάλυση των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τις
σχετικές διατάξεις του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον.

23. ΤΟΝΙΖΕΙ το όφελος που θα προκύψει για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της
απασχόλησης από την ανάπτυξη και τη χρήση πιο ενεργειακά αποτελεσµατικών και φιλικών
για το περιβάλλον τεχνολογιών σε µια βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία καθώς και από τη
θέσπιση βιώσιµων µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης και την αποσύνδεση οικονοµικής
ανάπτυξης και χρήσης πόρων.

24. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή εκφράζεται στη
συγκεφαλαιωτική έκθεση, µετά από την προσεχή έκθεση για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες,
να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση των εµποδίων που συναντά η αποδοχή
τους.
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25. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ προσέθεσε µια
περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβώνας, ΘΕΩΡΕΙ ότι η ΕΕ πρέπει να
καταστεί µια ιδιαίτερα οικολογικά αποτελεσµατική οικονοµία και να χρησιµοποιεί τους
ενεργειακούς και φυσικούς πόρους µε τρόπο που σέβεται την φέρουσα ικανότητα του
περιβάλλοντος και ως εκ τούτου τονίζει τη σηµασία της συµβολής της Βαρκελώνης στην
επιτυχία της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη όπως αναπτύχθηκε στο Γκέτεµποργκ.

26. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να θεσπίσει στρατηγική για την ευαισθητοποίηση όλων των
παραγόντων όσον αφορά το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης
της διάδοσης της στρατηγικής της ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα.

∆ΕΙΚΤΕΣ

27. ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι προκειµένου να καθορίσει τους κύριους περιβαλλοντικούς δείκτες που
συνδέονται µε τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το Συµβούλιο θέσπισε ανοικτό
κατάλογο βασικών περιβαλλοντικών δεικτών, τον οποίο η Επιτροπή περιέλαβε στην
συγκεφαλαιωτική της έκθεση και συνέστησε να καθοριστεί πρόγραµµα εργασιών για την
περαιτέρω συµπλήρωσή του, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία εξασφάλισης συντονισµού µεταξύ των
διαφόρων διαδικασιών που συνδέονται µε τη θέσπιση δεικτών.

28. ΛΥΠΑΤΑΙ γιατί η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παραδώσει την έκθεση για τη
διαθεσιµότητα στοιχείων και µεθοδολογιών για την ανάπτυξη νέων δεικτών αειφόρου
ανάπτυξης και την πρόταση προγράµµατος εργασιών που ζητά από την Επιτροπή το
Συµβούλιο στα συµπεράσµατα του ∆εκεµβρίου και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η έκθεση και το
πρόγραµµα εργασιών θα καταρτιστούν από την Επιτροπή εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από
το Συµβούλιο «Περιβάλλον» τον Οκτώβριο του 2002.

29. Υπενθυµίζοντας τις προτεραιότητες που καθόρισε το Συµβούλιο *, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και
την EUROSTAT καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος και τα κράτη µέλη,
να συµπληρώσουν τους σχετικούς δείκτες για τη δηµόσια υγεία, ιδίως όσον αφορά τις
χηµικές ουσίες, και για τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως όσον αφορά το
νερό, τη βιοποικιλότητα στη θάλασσα και στη ξηρά και τη χρήση των πόρων, προκειµένου να
µπορέσει το Συµβούλιο να εγκρίνει το φθινόπωρο το κατάλληλο σύνολο δεικτών που πρέπει
να ληφθούν υπόψη στη συγκεφαλαιωτική έκθεση του 2003, καθώς και για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης.

30. ΚΑΛΕΙ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να υποστηρίξει τη βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών δεικτών ώστε να εκφράζουν τη δέουσα
ισορροπία µεταξύ των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης.

                                                
* Βλ. 14589/01.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης

31. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη να προωθήσουν, να ενισχύσουν και να συµπληρώσουν τη
στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη µέσω της εφαρµογής εθνικών στρατηγικών
αειφόρου ανάπτυξης στα κατάλληλα επίπεδα και να ενθαρρύνουν τις τοπικές διαδικασίες για
την Ατζέντα 21. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο καλούν τα
κράτη µέλη να θεσπίσουν τις στρατηγικές τους για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο
ευρύτατων και κατάλληλων εθνικών διαβουλεύσεων ευρείας κοινωνικής συναίνεσης και να
περιλάβουν σε αυτές διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης µε τη χρήση
κατάλληλων δεικτών και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν αυτό το έργο πριν
από την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας συνοχή
µεταξύ ΕΕ και κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα.

32. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία που έχει η εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας στις πολιτικές χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού στο πλαίσιο εθνικών, περιφερειακών και/ή τοπικών
στρατηγικών αειφορίας.

Αλλαγή του κλίµατος

33. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την απόφαση που ελήφθη όσον αφορά την επικύρωση του
Πρωτοκόλλου του Κυότο εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ΚΑΛΕΙ επειγόντως
τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες επικύρωσης µέχρι τον Ιούνιο
του 2002 (ώστε να µπορέσει να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο πριν από την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη τον Αύγουστο � Σεπτέµβριο 2002).

34. Υπενθυµίζει τα συµπεράσµατά του για την αλλαγή του κλίµατος της 12ης ∆εκεµβρίου 2001
και ΚΑΛΕΙ επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να εξετάζουν πιθανές
κοινές και συντονισµένες πολιτικές και διατάξεις για τη µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου που να συµπληρώνουν αυτές που προτάθηκαν στην πρώτη φάση του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Αλλαγή του Κλίµατος και να επιτύχουν ουσιαστική
πρόοδο όσον αφορά άλλες εκκρεµείς προτάσεις που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τη
συµµόρφωση µε τις ποσοτικές δεσµεύσεις περιορισµού ή µείωσης των εκποµπών που
αναλήφθηκαν σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο προκειµένου να επιτρέψουν την
έγκαιρη εφαρµογή τους.

35. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν την προώθηση της εφαρµογής των
κοινοτικών πρωτοβουλιών που περιλαµβάνονται στο σχέδιο δράσης για την αποτελεσµατική
χρήση της ενέργειας και τις στρατηγικές για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Μελλοντικές προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης

36. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την ανάγκη, όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα του Γκέτεµποργκ,
αποσύνδεσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της ανάπτυξης των µεταφορών, ιδίως µε
µετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδροµικές, πλωτές και δηµόσιες συγκοινωνίες καθώς
και µε µέτρα εξοικονόµησης πόρων και καθαρές τεχνολογίες.
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37. ΘΕΩΡΕΙ σηµαντικό να εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω πρόοδο προς τη βιώσιµη
ανάπτυξη, ιδίως εντοπίζοντας πιθανά εµπόδια που µπορούν να παρενοχλήσουν την
αποσύνδεση της οικονοµικής µεγέθυνσης από τη χρήση πόρων.

38. Σύµφωνα µε τον στόχο της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη να επιτευχθεί ανάσχεση
της απώλειας βιοποικιλότητας µέχρι το 2010, και έχοντας υπόψη το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης
για το Περιβάλλον καθώς και τη Σύµβαση για τη βιοποικιλότητα, ΘΕΩΡΕΙ ότι η πρόοδος στα
ακόλουθα θέµατα αποτελεί προτεραιότητα :

•  πλήρης ενσωµάτωση της προστασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε
όλους τους σχετικούς τοµείς και τις σχετικές δραστηριότητες και εφαρµογή των
κοινοτικών σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα στους τοµείς της ∆ιατήρησης των
Φυσικών Πόρων, της Γεωργίας, της Αλιείας και της Αναπτυξιακής και Οικονοµικής
Συνεργασίας, εξασφαλίζοντας συµπληρωµατικότητα µεταξύ των κοινοτικών σχεδίων
δράσης και των εθνικών µέτρων,

•  ενθάρρυνση των δράσεων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
κοινοτικής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, συµπεριλαµβανοµένης της Κοινοτικής
Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ιδίως µε την οριστική ανάπτυξη του δικτύου
Natura 2000, και την εφαρµογή των τεχνικών και χρηµατοδοτικών µέτρων και µέσων
που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή του και για την προστασία, εκτός των
περιοχών του Natura 2000, των ειδών που προστατεύονται στο πλαίσιο των οδηγιών
για τους οικότοπους και τα πουλιά,

•  υιοθέτηση µέτρων για την προώθηση της δίκαιης και ίσης πρόσβασης στα οφέλη που
προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων,

•  ανάπτυξη των αναγκαίων πρόσθετων µέτρων, όπως π.χ. η πρόληψη, ο έλεγχος και η
εξάλειψη των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
ζηµιές στη βιολογική ποικιλότητα,

•  θέσπιση και εφαρµογή µέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε δάση και
άλλα σηµαντικά οικοσυστήµατα µε την ίδρυση διεθνών οικολογικών δικτύων.

39. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει γρήγορα την πρότασή της για την επικύρωση του
Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιολογική ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και ΚΑΛΕΙ επιτακτικά τα κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει να ολοκληρώσουν τις εθνικές
τους διαδικασίες επικύρωσης, προκειµένου να µπορέσουν τόσο η Κοινότητα όσο και τα
κράτη µέλη να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο πριν από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (Αύγουστος /Σεπτέµβριος 2002).

40. Έχοντας υπόψη τη σηµασία της ανάληψης δράσεων σε κοινοτικό επίπεδο για την προστασία
των πόρων του εδάφους, ΚΑΛΕΙΤΑΙ η Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν
ανακοίνωση για τη συνολική προστασία της ποιότητας του εδάφους, η οποία θα αποτελέσει
τη βάση της µελλοντικής κοινοτικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους.
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41. ΚΑΛΕΙ επειγόντως την Επιτροπή να υποβάλει τη Λευκή Βίβλο για την Ολοκληρωµένη
Πολιτική Προϊόντων, τη θεµατική στρατηγική για τη βιώσιµη χρήση των πόρων και τη
θεµατική στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων.

42. ΘΕΩΡΕΙ ότι είναι σηµαντικό να προωθηθεί η χρήση φορολογικών µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένου ενός έγκαιρου και κατάλληλου κοινοτικού πλαισίου ενεργειακής
φορολογίας, για την ενθάρρυνση της στροφής προς αποτελεσµατικότερη χρήση της
ενέργειας, καθαρότερη ενέργεια και µεταφορές και την ενθάρρυνση της τεχνολογικής
καινοτοµίας.

43. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σηµασία που αποδίδει στις προτεραιότητες του 6ου προγράµµατος
δράσης και την έγκαιρη ανάπτυξη όλων των απαραίτητων µέτρων.

44. Θεωρώντας ότι για να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας
είναι σηµαντικό να δοθεί ώθηση στην υιοθέτηση µεταφορικών µέσων φιλικότερων προς το
περιβάλλον και έχοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές διαφορές εντός και µεταξύ των
κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, κατά την υποβολή
προτάσεων ανάπτυξης κοινής πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών για την περίοδο µέχρι το
2010, σε πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν, όπου αυτό αρµόζει, τις επενδύσεις σε υποδοµές
δηµόσιων µεταφορών καθώς και σε σιδηροδροµικά δίκτυα, εσωτερικές πλωτές οδούς,
θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων, συνδυασµένες µεταφορές και αποτελεσµατικές
διασυνδέσεις, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ στο πλαίσιο αυτό την πρόσφατη υποβολή εκ µέρους της
Επιτροπής της Λευκής Βίβλου για την πολιτική των µεταφορών.

45. Έχοντας υπόψη τη σηµασία των αστικών µεταφορών για το περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής στις πόλεις, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις τους στα παγκόσµια περιβαλλοντικά
προβλήµατα όπως οι κλιµατικές µεταβολές, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να
υποβάλει ανακοίνωση για την πολιτική των αστικών µεταφορών.

46. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική προσέγγιση για τη διαχείριση των
τεχνολογικών κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονοµικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε σχέση µε το θέµα της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.

47. Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας
(∆εκέµβριος 2000) για την αρχή της πρόληψης, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την ανάγκη να
διευκρινισθούν οι ρυθµίσεις για την εφαρµογή της.

Υποψήφιες χώρες

48. ∆εδοµένου ότι η συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής θα περιλαµβάνει από το 2003 τις
υποψήφιες χώρες, ΘΕΩΡΕΙ σηµαντικό για τις υποψήφιες χώρες να λάβουν υπόψη τους κατά
την περίοδο πριν από την προσχώρηση τις πολιτικές και τους στόχους της κοινοτικής
πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, ώστε η κατάστασή τους να λαµβάνεται υπόψη στη
συγκεφαλαιωτική έκθεση για το 2003.
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Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

49. Έχοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αειφόρο
Ανάπτυξη απαιτεί µακροπρόθεσµα πρωτοβουλίες και περιοδικές επισκοπήσεις, και
προκειµένου να συµβάλει στην ετήσια επισκόπηση που διενεργείται κατά την εαρινή σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική
έκθεση της Επιτροπής, την ανάπτυξη και εφαρµογή του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το
Περιβάλλον καθώς και τη διαδικασία ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και
άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, ΣΥΜΦΩΝΕΙ να εγκρίνει ετήσια συµπεράσµατα στα οποία θα
καθορίζονται κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής αειφόρου
ανάπτυξης, τα οποία θα υποβάλλονται στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

50. Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να δηµοσιεύσει ετήσια περιβαλλοντική
έκθεση η οποία θα µπορούσε να συµβάλει στις εργασίες του Συµβουλίου (Περιβάλλον) για
την προετοιµασία της εαρινής συνόδου κορυφής.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης : «Η
στρατηγική της Λισσαβώνας - για την επίτευξη της αλλαγής» (Συγκεφαλαιωτική έκθεση)

[ έγγρ. 5654/02 ]
και

΄Εγγραφο εργασίας που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής : «Η στρατηγική της
Λισσαβώνας - Για την επίτευξη της αλλαγής»

[ έγγρ. 5654/02 ADD 1 + REV 1 (fr,de,en) + ADD 2 ]

•  Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής
πολιτικής για το 2001

[ έγγρ. 6641/02 + ADD 1 ]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Ανασκόπηση της καθιέρωσης των τραπεζογραµµατίων και των
κερµάτων του ευρώ

[ έγγρ. 7020/02 ]

•  Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής: ετήσια έκθεση για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις του
2002

[ έγγρ. 6636/02 ]

•  Αρχική έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη και την µέριµνα για
τους ηλικιωµένους

[ έγγρ. 6361/02 + COR 1 (en) ]

•  Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου: «Αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό
δυναµικό και προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου"

[ έγγρ. 6707/02 ]

•  Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους συγκεκριµένους στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

[ έγγρ. 6365/02 ]

•  Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα
[ έγγρ. 6299/02 ]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου
µάθησης"

[ έγγρ. 14440/01 ]

•  Άσκηση βίας κατά των γυναικών - Συµπεράσµατα της Προεδρίας
[ έγγρ. 6994/02 ]
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•  Έκθεση για τη στρατηγική ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στο
πλαίσιο των οικονοµικών πολιτικών

[ έγγρ. 6913/02 ]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πίνακας αποτελεσµάτων σχετικά µε την υλοποίηση της ατζέντας 
κοινωνικής πολιτικής

[ έγγρ. 6488/02 ]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία - Μια στρατηγική για την
Ευρώπη"

[ έγγρ. 6415/02 ]

•  Χάρτης πορείας της Προεδρίας για την παρακολούθηση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Γκέτενµποργκ σχετικά µε τη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(SDS)

[ έγγρ. 6837/1/02 REV 1 ]

•  Στρατηγική σχετικά µε την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις εξωτερικές
πολιτικές του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων

[ έγγρ. 6927/02 ]

•  Συµβολή του Συµβουλίου (Αλιείας) : Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της
αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική

[ έγγρ. 6288/02 ]

•  Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
πρόοδο που επετεύχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2001

[ έγγρ. 6802/02 ]

_________________________
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