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ΛΟΓΟΣ
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κυρία Nicole FONTAINE

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

στις 15 Ιουνίου 2001

στο ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Προεδρεύοντα του Συµβουλίου,
Κυρία και Κύριοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων,
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Πρωθυπουργέ, τρεις είναι οι προτεραιότητες που είχατε θέσει για τη σουηδική προεδρία της
Ένωσης: η διεύρυνση, η απασχόληση και το περιβάλλον. Στους τοµείς αυτούς επιτελέσθηκε
σηµαντική πρόοδος χάρη στην παρώθησή σας. ∆εν έχω παρά να αναφέρω ως παράδειγµα το
σηµαντικό βήµα που έγινε την περασµένη ∆ευτέρα στο Λουξεµβούργο προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής Ευρώπης. Ήταν απαραίτητο και ευκταίο να αντιδράσει η Ένωσή µας στις απότοµες
αναδιαρθρώσεις και παύσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται χωρίς σοβαρή
ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το
ταχύτερο δυνατό τη συµφωνία αυτή που επήλθε στο πλαίσιο του Συµβουλίου.

Επιδιώξατε επίσης να προωθήσετε τη διαφάνεια και να βελτιώσετε τις σχέσεις µεταξύ των τριών
θεσµικών µας οργάνων: του Συµβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Είµαι µάρτυρας
των αδιάκοπων προσπαθειών που καταβάλατε προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά πιο άµεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόσφατη συγκρότηση οµάδας εργασίας
µεταξύ των δύο θεσµικών µας οργάνων έχει ήδη οδηγήσει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, το πολύπλοκο και ευαίσθητο ζήτηµα της πρόσβασης στα έγγραφα
διευθετήθηκε κατά τρόπο θετικό, πράγµα που δεν ήταν δεδοµένο, και τούτο χάρη στην έγκριση του
κανονισµού που ετέθη σε ισχύ µόλις στις 3 Ιουνίου. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κατά µεγάλο
µέρος στις προσπάθειες της προεδρίας σας. Η κατοχύρωση του δικαιώµατος των πολιτών της
Ένωσης στην ενηµέρωση έχει υποδειγµατική αξία για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία. Για να
περάσουµε πλέον από τη διατύπωση αρχών στην πρακτική εφαρµογή, το Κοινοβούλιο θα επιδείξει
πνεύµα πλήρους συνεργασίας, και το ίδιο πνεύµα συνεργασίας αναµένει από την πλευρά του
Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Κατά την έναρξη του Συµβουλίου, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τις µεταπτώσεις που
χαρακτηρίζουν το δηµοκρατικό βίο και οι οποίες µας θέτουν απροσδόκητα ενώπιον της
πραγµατικότητας του αρνητικού αποτελέσµατος που είχε το ιρλανδικό δηµοψήφισµα, των αιτίων
και των συνεπειών του.

Όλοι συµµεριζόµαστε την απογοήτευσή σας, Κύριε AHERN, αλλά όπως συνήθιζε να λέει σε
παρόµοιες περιστάσεις ο Jean MONNET: "Η Ευρώπη θα είναι το αθροιστικό αποτέλεσµα των
λύσεων που θα δοθούν στις κρίσεις τις οποίες θα διέλθει".

Παρόλο που η Συνθήκη της Νίκαιας προκάλεσε ορισµένες δυσαρέσκειες, ή και απογοητεύσεις
ακόµη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία την έκθεση των δύο
συναδέλφων µας, των βουλευτών MENDEZ DE VIGO και SEGURO. Χωρίς να αποσιωπήσει για
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ευνόητους λόγους τις διαπιστωθείσες αδυναµίες, η Συνέλευσή µας θέλησε να εισχωρήσει στην
ουσία του θέµατος: η κύρωση της Συνθήκης είναι απαραίτητη ώστε να δοθεί το οριστικό πράσινο
φως για τη διεύρυνση, και θα πρέπει σύντοµα και αποφασιστικά να στρέψουµε τα βλέµµατά µας
προς το µέλλον.

Εκτιµώ το γεγονός ότι τα τρία θεσµικά µας όργανα ανέλαβαν αµέσως την πρωτοβουλία να
καθησυχάσουν τις υποψήφιες χώρες: το αρνητικό αποτέλεσµα του ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος δεν
πρέπει µε κανέναν τρόπο να µεταβάλει ή να επιβραδύνει τη συνέχιση των εν εξελίξει
διαπραγµατεύσεων. Αυτό είναι και το πλέον επιτακτικό µήνυµα στην παρούσα φάση. Αυτό το
µήνυµα θα πρέπει να ενδυναµωθεί στο Γκέτεµποργκ. Στο θέµα αυτό, αναµένουµε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αποστείλει σαφές µήνυµα και να αναλάβει τη δέσµευση ότι θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα πρώτα νέα µέλη να µπορέσουν να συµµετάσχουν
στις προσεχείς ευρωεκλογές, τον Ιούνιο του 2004.

Σε ό,τι αφορά τις λύσεις, θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις απαιτήσεις που επιβάλλεται να ικανοποιηθούν:

- Πρώτον, οι ενδεχόµενες διασαφηνίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Ιρλανδίας στην
ευρωπαϊκή δύναµη επέµβασης, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να διαλύσουν τις πραγµατικές ή
αβάσιµες ανησυχίες που οδήγησαν στο αποτέλεσµα που γνωρίζουµε, δεν  πρέπει να ωθήσουν
την Ένωση σε ένα φαύλο κύκλο διευθετήσεων, ή και ρητρών εξαίρεσης, οι οποίες θα
αλλοίωναν την ουσία της Συνθήκης και τις αµοιβαίες δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στη
Νίκαια. Πιστεύω, και χαίροµαι γι� αυτό, ότι αυτή είναι και η δική σας πρόθεση, Κύριε
Πρωθυπουργέ.

- ∆εύτερον, θα πρέπει να διατρανώσουµε την αποφασιστικότητά µας για συνέχιση της
διαδικασίας κύρωσης σε όλα τα κράτη.

- Τέλος, το προειδοποιητικό αυτό µήνυµα, το οποίο αποστέλλει µια χώρα που πάντοτε επέδειξε
φιλοευρωπαϊκό πνεύµα, θα πρέπει να το ακούσουµε, παρόλο που το υψηλό ποσοστό αποχής
δυσχεραίνει την ορθή αποτίµηση του αποτελέσµατος.

Το δηµοψήφισµα αυτό µάς επιβάλλει κατά τρόπο επιτακτικό να δώσουµε νέα πνοή στην
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, φέρνοντάς την πιο κοντά στους πολίτες και στους φορείς που τους
αφουγκράζονται και συµβάλλουν στη συνειδητοποίησή τους, όπως οι οργανισµοί τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι διάφορες ενώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε δυο
λόγια η κοινωνία των πολιτών, ειδάλλως θα διευρυνθεί αναπόδραστα το χάσµα που διαπιστώνουµε
και θα επαναληφθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις. Το πρόσφατο δηµοψήφισµα στην Ιρλανδία έρχεται
να επιβεβαιώσει για µία ακόµη φορά τη διαπίστωση αυτή.

Έχοντας υπόψη την καταληκτική ηµεροµηνία του 2004 που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας, και την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να επισπεύσει µεταθέτοντάς την για το
δεύτερο εξάµηνο του 2003, έτσι ώστε η νέα Συνθήκη να εγκριθεί τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους
και οι ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2004 να δώσουν µια δηµοκρατική ώθηση στη διαδικασία
ολοκλήρωσης, παραµένουµε πεπεισµένοι ότι η υπέρµετρα διακυβερνητική µέθοδος που
κυριάρχησε κατά την προετοιµασία των προηγούµενων συνθηκών, και ιδιαίτερα της Συνθήκης της
Νίκαιας, είναι πλέον παρωχηµένη.
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Γι� αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εµµένει για µία ακόµη φορά στο αίτηµα που έχει
διατυπώσει, προκειµένου η διαδικασία που θα αποφασισθεί στο Laken να εµπνέεται από τον τύπο
της ανοιχτής Συνέλευσης που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε για την εκπόνηση και υποβολή του Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Το όργανο αυτό, το οποίο συνδυάζει κατά τον ορθότερο τρόπο τη
συµµετοχή των κρατών και των κοινοβουλίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συµµετοχή
της Επιτροπής, απέδειξε ότι µπορεί να λειτουργήσει σωστά, χωρίς να θέτει υπό αµφισβήτηση τη
δική σας τελική ευθύνη για το αποτέλεσµα.

Στο ίδιο πνεύµα, θα προσέθετα ότι η κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας δεν θα είναι αρκετή για
την επιτυχία της διεύρυνσης. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι µόνο η προσαρµογή των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων, αλλά και η προετοιµασία των συνειδήσεων.

Κι όµως, ύστερα από µία πρώτη περίοδο αυθόρµητης συλλογικής συναίνεσης, αυτό το οποίο
διαπιστώνει κανείς είναι η αύξηση των διάχυτων φόβων, ή και των εθνικών αναδιπλώσεων, σε όλα
τα κράτη µας. Πρέπει από τώρα κιόλας να ξεκινήσουµε µια εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη γεωπολιτική σηµασία της πλήρους ενοποίησης, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου που το επιθυµούν και έχουν τη
σχετική δυνατότητα. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στα Βαλκάνια, η κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
καταδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι ακόµη η ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό που θα πρέπει
κυρίως να εξηγήσουµε στους συµπολίτες µας είναι ότι η διεύρυνση θα συµβάλει αποφασιστικά στη
σταθεροποίηση της «Γηραιάς Ευρώπης».

Υπό το ίδιο πάντα πνεύµα, είχα επισηµάνει στη Στοκχόλµη την ανάγκη να ενδυναµωθεί η
προετοιµασία για τη µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα όλων των πολιτών της ζώνης του ευρώ και όχι
µόνον των βασικών οικονοµικών παραγόντων, τραπεζών ή µεγάλων επιχειρήσεων, που έχουν ήδη
προετοιµαστεί από καιρό γι� αυτή την προοπτική.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή τη στιγµή σε όλα τα κράτη µέλη µας,
διερωτώµαι: η επικοινωνιακή τακτική που τέθηκε σε εφαρµογή απέναντι στο ευρύ κοινό και οι
εξαιρετικά δύσκαµπτες ρυθµίσεις που έχουν υιοθετηθεί για τη σηµαδιακή εκείνη ηµέρα, είναι
άραγε τα κατάλληλα µέσα για την επίλυση του όγκου των πολύ συγκεκριµένων προβληµάτων τα
οποία θα αντιµετωπίσουν κατά τις πρώτες δύσκολες µέρες του Ιανουαρίου οι µικρέµποροι και οι
πελάτες τους, τόσο στα χωριά όσο και τις συνοικίες των πόλεων;

Μια αποτυχία αυτής της ιστορικής µετάβασης θα ήταν ολέθρια για την ευρωπαϊκή ιδέα σε µια τόσο
ευαίσθητη φάση. Θα έπληττε τους πολιτικούς ιθύνοντες, αφού η λαϊκή δυσαρέσκεια θα είχε τη
φυσική τάση να στραφεί εναντίον τους. Έχω την πεποίθηση ότι είστε απολύτως αποφασισµένοι να
υπερνικήσουµε τα πρακτικά και ψυχολογικά εµπόδια που αποµένουν.

Επιτρέψτε µου να σας πω, µε την ευκαιρία αυτή, πόσο µε λυπεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα απέρριψε και πάλι την πρότασή µας να διανεµηθούν στους καταναλωτές, λίγες
ηµέρες πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου, χαρτονοµίσµατα ευρώ µικρής ονοµαστικής αξίας. Εξακολουθώ
να είµαι πεπεισµένη ότι µια τέτοια µικρή χαλάρωση θα µπορούσε να διευκολύνει αυτό το άλµα
προς το άγνωστο που είναι για τους συµπολίτες µας η µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα.
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Πέρα από τη µετάβαση αυτή, που παραµένει δύσκολη επειδή σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα
θα φέρει ριζικές αλλαγές στην απτή καθηµερινή ζωή 300 σχεδόν εκατοµµυρίων Ευρωπαίων κάθε
ηλικίας, κάθε κοινωνικού περίγυρου, κάθε πολιτιστικού επιπέδου, η «ζώνη του ευρώ» παίρνει
οριστικά σάρκα και οστά. Επείγει συνεπώς να δώσουµε µια νέα διάσταση στον συντονισµό της
οικονοµικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο εκφράζει ικανοποίηση που το Συµβούλιο συζητά το θέµα
για να εγκρίνει γενικές κατευθύνσεις που θα εξασφαλίζουν µια αποτελεσµατική και πραγµατική
σύγκλιση της φορολογικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής των κρατών µελών που βρίσκονται εντός
του ευρώ. Γι� αυτόν το λόγο το Κοινοβούλιο ζητά, απ� όσους από εσάς έχουν κάνει αυτή την
επιλογή, να εµβαθύνουν τη συζήτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενός «πολιτικού µηχανισµού»  για
τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής.

Για να αλλάξουµε θέµα, χθες δεχθήκατε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπους. Κύριε Πρόεδρε, η
πρωτοβουλία σας µε χαροποιεί. Οι δεσµοί φιλίας µας µε τις ΗΠΑ, που επιβεβαιώθηκαν στην
πορεία της ιστορίας, καθώς και το καλώς εννοούµενο συµφέρον µας για τη σύσφιγξη της στενής
συνεργασίας µας σε όλους τους τοµείς, δικαιολογούν µια τέτοια συνάντηση.

Φαίνεται ότι στη συνάντηση αυτή σηµειώθηκε κάποια αξιόλογη πρόοδος, αλλά οι γνωστές
διαφορές παραµένουν.

Είναι σηµαντικό Αµερικανοί και Ευρωπαίοι να δράσουν από κοινού για την καταπολέµηση των
µολυσµατικών ασθενειών, µε πρώτο το Aids, το οποίο θερίζει, ιδίως στην Αφρική, και συνιστά
πρόκληση για την ανθρώπινη συνείδηση. Θα πρέπει να δοθεί ελπίδα στους πληθυσµούς που
δοκιµάζονται από την αρρώστια αυτή, και τα µέτρα που εγκρίθηκαν χθες εκτιµώ ότι πράγµατι
χαρίζουν την ελπίδα.

Είναι γεγονός ότι, εδώ και καιρό,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για την άνοδο ορισµένων
εντάσεων και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουµε µε τους αµερικανούς φίλους µας µε ευγένεια όσο
και ειλικρίνεια.

Έτσι, πέρα από τις πατροπαράδοτες εµπορικές διαφορές, θίγεται ολοένα περισσότερο ένα
πρόβληµα που άπτεται αξιών οι οποίες έχουν πλέον καθιερωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χθες δεν αναφερθήκατε στο θέµα αυτό, αλλά για ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό Ευρωπαίων,
όλων των χωρών και όλων των πολιτικών τάσεων, γίνεται ολοένα πιο αµφισβητήσιµο το γεγονός
ότι µια δηµοκρατία τόσο προηγµένη όσο των ΗΠΑ δεν κάνει το θαρραλέο βήµα της κατάργησης
της θανατικής ποινής, έστω κι αν γνωρίζουµε πόσο δύσκολο θα είναι να πεισθεί γι� αυτό η
αµερικανική κοινωνία, αν ληφθούν υπόψη οι παραδόσεις της και ο αποτρόπαιος χαρακτήρας των
σχετικών εγκληµάτων.

Αλλά η διεθνής αποτροπή της φονικής βίας που λυµαίνεται ολόκληρες περιοχές του πλανήτη θα
ήταν περισσότερο αξιόπιστη και ισχυρή αν ο σεβασµός της ζωής γινόταν, σε όλες τις µεγάλες
δηµοκρατίες, αρχή ιερή και απαραβίαστη.



ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 18.06.2001 - EL - PE 305.844

9

Έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φιλοξενήσει, στις 22 Ιουνίου, την πρώτη
παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής. Πολλοί πρόεδροι
εθνικών κοινοβουλίων, απ� όλες τις ηπείρους, έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι θα συµµετάσχουν.
Πρόκειται για ένδειξη µιας συνειδητοποίησης σε παγκόσµια κλίµακα.

Μια άλλη δυσκολία αφορά τον κίνδυνο κατάχρησης, για λόγους αθέµιτου εµπορικού
ανταγωνισµού, του δικτύου παρακολούθησης Echelon. Η πρόσφατη άρνηση ορισµένων
αµερικανών υπευθύνων να δεχθούν µια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου δεν µπορεί να
αποτελέσει ικανοποιητική απάντηση στην εύλογη ανησυχία των Ευρωπαίων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί επίσης για την αµερικανική στρατηγική σχετικά µε την
αντιπυραυλική ασπίδα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη οι ευρωπαίοι εταίροι να είναι ενωµένοι και οι
ΗΠΑ να συνεννοηθούν µαζί τους προτού δηµιουργήσουν ένα τέτοιο σύστηµα, το οποίο µπορεί να
αποδειχθεί επικίνδυνο για την παγκόσµια ισορροπία. Η σύνοδος κορυφής του Νάτο την περασµένη
Τετάρτη έδωσε, βέβαια, τη δυνατότητα να προχωρήσει η συνεννόηση, αλλά κατέδειξε επίσης την
απουσία κοινής προσέγγισης των ∆εκαπέντε.

Αλλά το ζήτηµα που σήµερα οι Ευρωπαίοι αισθάνονται πρωταρχικό είναι η προστασία του
πλανήτη. Η αρχική θέση του Προέδρου Μπους για το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κύρωση
της συµφωνίας του Κυότο προκάλεσε έντονη αποδοκιµασία, αν όχι αγανάκτηση, τόσο στην
Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο.

Από τη χθεσινή σας συνάντηση δεν φαίνεται να υπήρξε εξέλιξη στη στάση του Προέδρου των
Ηνωµένων Πολιτειών, ο οποίος παραµένει αµετακίνητος στη θέση της απόρριψης του
πρωτοκόλλου του Κυότο και αµφιβάλλω αν η συνεργασία στον τοµέα της έρευνας θα µπορέσει να
επηρεάσει ουσιαστικά την αµερικανική αδιαλλαξία.

Θα ήταν πράγµατι αδύνατον να γίνει αποδεκτό το να µπορεί ένα κράτος, επικαλούµενο τα
οικονοµικά του συµφέροντα της στιγµής και περιφρονώντας τη διαφύλαξη του µέλλοντος που θα
κληροδοτηθεί στις επόµενες γενιές, να απονείµει µονοµερώς στον εαυτό του το δικαίωµα να
συνεχίσει να ρυπαίνει όσο κανένα άλλο κάτι που αποτελεί το πρώτιστο, ζωτικό, εύθραυστο και
κοινό κτήµα ολόκληρης της ανθρωπότητας: τη Γη και την ατµόσφαιρά της.

Θα πρέπει λοιπόν αυτή ότι η ευρωπαϊκή και διεθνής πίεση να συνεχισθεί, για τον πρόσθετο λόγο
ότι θελήσατε, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ να επιβεβαιώσει τη
βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, οι τρεις διαστάσεις της οποίας �
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική� είναι αλληλένδετες.

Η αύξηση του οικονοµικού πλούτου από τον οποίο εξαρτάται η άνοδος του βιοτικού επιπέδου,
αλλά χωρίς να συνθλιβεί ο άνθρωπος ούτε να υποβαθµιστεί το περιβάλλον που θα κληρονοµήσουν
οι µελλοντικές γενιές, πρέπει να θεωρηθεί ηθική επιταγή από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας
και, πρώτα απ� όλα, από τις εκβιοµηχανισµένες χώρες.
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Αποµένει ωστόσο κι εδώ να προχωρήσουµε στα έργα, ώστε να αποκτήσει η ΕΕ µια συνεπή δράση
στον τοµέα αυτό. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προοπτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας προτείνει
να θέσετε συγκεκριµένους στόχους, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία ενός συµβουλίου
αειφόρου ανάπτυξης στο οποίο θα µπορούσε να ανατεθεί ο συντονισµός των ενδεικνυόµενων
πρωτοβουλιών.

Αφού υποδέχεσθε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα η επίσκεψή του �όπως και η επίσκεψη
του Προέδρου Πούτιν στη Στοκχόλµη� να θέτει το ζήτηµα της θέσης και της ακτινοβολίας της
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, επιτρέψτε στην Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να σας απευθύνει έκκληση
προκειµένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει αποφασιστικότερα τις εξαιρετικές ευκαιρίες που της
προσφέρονται, χάρη στο τέλος του ψυχρού πολέµου, για την ενίσχυση της συνεργασίας της µε τις
άλλες ηπείρους του πλανήτη, όπου την Ευρώπη όχι µόνο τη ζηλεύουν, αλλά επίσης την
προσµένουν και, πιστεύω, την αγαπούν σε πολύ µεγάλο βαθµό για όλα όσα αντιπροσωπεύει.

Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτίει φόρο τιµής �και εγώ προσωπικά προσθέτω τον
θαυµασµό µου� στο ακαταπόνητο έργο που επιτελούν ο κ. Javier SOLANA και οι ευρωπαίοι
Επίτροποι, µη φειδόµενοι προσπαθειών παντού όπου προβάλλουν απειλητικά εστίες πολέµου. Για
µια ακόµη φορά, η βαλκανική πυριτιδαποθήκη µπορεί ανά πάσα στιγµή να εκραγεί. Εύχοµαι το
σχέδιο ειρήνης του Προέδρου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να
βγάλει τη χώρα αυτή από το σηµερινό αδιέξοδο και έχω εµπιστοσύνη ότι οι εκπρόσωποί µας θα
συµβάλουν αποφασιστικά στην εφαρµογή του. Το ίδιο ισχύει για τη Μέση Ανατολή, όπου η
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενισχυθεί σηµαντικά τις τελευταίες εβδοµάδες χάρη στις
πρωτοβουλίες των εκπροσώπων της και στην ολοένα µεγαλύτερη επίγνωση των αντιµαχοµένων για
τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η ΕΕ όσον αφορά την αναζήτηση λύσης στην τραγική αυτή
κατάσταση. Σύµφωνα µε την έκθεση MITCHELL, έχει φτάσει η στιγµή για µια κοινή αποστολή
της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η αποστολή αυτή, κατά την άποψή µου, εντάσσεται στη λογική της χθεσινής
δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ αποφάσισαν να
ενεργήσουν από κοινού, στη Μέση Ανατολή όπως και στα Βαλκάνια, επιχειρώντας να πείσουν τις
αντιµαχόµενες πλευρές να σταµατήσουν τη βία και να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο.

Από τότε που µου ανατέθηκε η προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχα παντού την ευκαιρία
να συναισθανθώ πόσο ισχυρές και αυξανόµενες είναι οι προσδοκίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Θα πρέπει όµως τα πολιτικά, τεχνικά και διοικητικά µέσα να αρθούν στο ύψος αυτών των
προσδοκιών καθώς και των φιλοδοξιών µας, ώστε η Ευρώπη να καταλάβει πλήρως τη θέση της
στον νέο κόσµο που προέκυψε από το τέλος του ψυχρού πολέµου και ο νέος αυτός κόσµος να µην
είναι µονοπολικός.

Οφείλω ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισµένες δυσκαµψίες και βραδυπορίες, ή
ακόµη αµφισηµίες, που εκδηλώνονται κατά την προετοιµασία, εφαρµογή και παρακολούθηση των
συναφθεισών ή σχεδιαζόµενων συµφωνιών µας µε τρίτες χώρες, καθώς και στη συνακόλουθη
σχετική απογοήτευση.
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Έχοντας συναισθανθεί αυτή την απογοήτευση στην Κεντρική και Νότια Αµερική, στην
Υποσαχαρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στο Μαγκρέµπ, πιστεύω ότι θα άξιζε να αποτελέσει,
στο προσεχές µέλλον, αντικείµενο ενός συνολικού προβληµατισµού εκ µέρους των θεσµικών
οργάνων µας.

Σας ευχαριστώ και είµαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο εκ µέρους σας, µέσα στα
χρονικά περιθώρια που µπορεί να µας αφήσει αυτός ο διάλογος.

*       *
*





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 18.06.2001 - EL - PE 305.844

13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

15 και 16 Ιουνίου 2001





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 18.06.2001 - EL - PE 305.844

15

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου, για να χαράξει
πολιτική καθοδήγηση για την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− επιβεβαίωσε τις σηµαντικές προόδους των διαπραγµατεύσεων, συµφώνησε το πλαίσιο για
την επιτυχή ολοκλήρωση της διεύρυνσης και προώθησε τη συζήτηση για το µέλλον της
Ένωσης,

− συµφώνησε µια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και πρόσθεσε µια περιβαλλοντική
διάσταση στη διαδικασία της Λισσαβώνας για την απασχόληση, την οικονοµική
µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή,

− χάραξε κατευθύνσεις για την οικονοµική πολιτική προκειµένου να υποστηριχθεί η
οικονοµική µεγέθυνση και να ενθαρρυνθούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,

− εκδήλωσε τη βούλησή του για κοινή δράση στις συνεχιζόµενες κρίσεις, ιδίως στη Μέση
Ανατολή και τα ∆υτικά Βαλκάνια.

2. Στην αρχή των εργασιών, πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Nicole Fontaine, σχετικά µε τα κύρια θέµατα προς συζήτηση.

Ι. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

3. Η διεύρυνση και η παγκοσµιοποίηση θέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον µεγάλων ευκαιριών
και µεγάλων προκλήσεων. Με τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης για το µέλλον της Ένωσης
έχουν αρχίσει οι προετοιµασίες για µια ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη το 2004. Μαζί µε τις
συνεχιζόµενες προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό των δοµών και των
µεθόδων εργασίας, η ∆ιάσκεψη αυτή θα συµβάλει στην προσαρµογή των ιδρυτικών Συνθηκών
της Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων στις νέες πραγµατικότητες και στις απαιτήσεις των
πολιτών της.

4. Η διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Νίκαιας θα συνεχιστεί ώστε η Ένωση να είναι σε
θέση να υποδεχθεί νέα κράτη µέλη από τα τέλη του 2002 και µετά. Όσον αφορά το ιρλανδικό
δηµοψήφισµα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα που ενέκρινε το
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων στο Λουξεµβούργο στις 11 Ιουνίου, στα οποία δηλώνεται η
προθυµία του να συµβάλει µε οιονδήποτε τρόπο ώστε να βοηθήσει την ιρλανδική κυβέρνηση
στην εξεύρεση λύσης. Επιβεβαιώνει δε την προσήλωσή του στη διεύρυνση και στη διατήρηση
του καλού ρυθµού προόδου των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.

∆ιεύρυνση

5. Κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας, επετεύχθη σηµαντική πρόοδος των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. Χάρη στις σύντονες προσπάθειες όλων των µερών κατέστη
δυνατόν να επιτευχθούν και να ξεπεραστούν οι στόχοι που είχαν καθοριστεί στη Νίκαια για το
πρώτο εξάµηνο του 2001.
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6. Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου εκτίθενται λεπτοµερώς τα ουσιαστικά
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν σε ορισµένους βασικούς τοµείς. Οι υποψήφιες χώρες
πραγµατοποίησαν εντυπωσιακή πρόοδο στην εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης. Όσον
αφορά µερικές από τις υποψήφιες χώρες, έχουν κλείσει προσωρινά οι διαπραγµατεύσεις για
περισσότερα από τα δύο τρίτα των κεφαλαίων. Πριν από τα τέλη Ιουνίου θα ανοίξουν όλα τα
κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων µε µερικές από τις υποψήφιες χώρες που άρχισαν
διαπραγµατεύσεις µόλις πέρυσι. Αποδείχθηκε ότι ο «χάρτης πορείας» αποτελεί φιλόδοξο και
ρεαλιστικό πλαίσιο για τις διαπραγµατεύσεις. Κατά τη διάρκεια των επερχόµενων Προεδριών του
Βελγίου και της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει το «χάρτη πορείας» µε
αδιάπτωτο σθένος.

7. Η νέα αυτή δυναµική πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή πρόοδο των υποψήφιων χωρών όσον
αφορά τη µεταφορά του κεκτηµένου στο εθνικό τους δίκαιο, την υλοποίησή του και την
εξασφάλιση της εφαρµογής του. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη
δηµιουργία κατάλληλων διοικητικών δοµών, τη µεταρρύθµιση των δικαστικών συστηµάτων και
της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και στην κατάσταση των µειονοτήτων. Ιδιαίτερες προσπάθειες θα
καταβληθούν για να βοηθηθούν η Βουλγαρία και η Ρουµανία.

8. Οι υποψήφιες χώρες θα εξακολουθήσουν να κρίνονται αποκλειστικά βάσει των επιδόσεών τους.
Ισχύει η αρχή της διαφοροποίησης, η οποία επιτρέπει στις µεν καλύτερα προετοιµασµένες χώρες
να προοδεύσουν ταχύτερα κατά τις διαπραγµατεύσεις, στις δε άλλες υποψήφιες χώρες να
καλύψουν τη διαφορά τους. Οι, έστω και µερικές, συµφωνίες που επιτυγχάνονται κατά τις
διαπραγµατεύσεις δεν µπορούν να θεωρούνται οριστικές πριν επιτευχθεί γενική συµφωνία.

9. Η διαδικασία της διεύρυνσης είναι µη αναστρέψιµη. Βάσει της προόδου που έχει επιτευχθεί µέχρι
τούδε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει το «χάρτη πορείας» ως πλαίσιο για την επιτυχή
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση. Με την προϋπόθεση ότι η πρόοδος προς
την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης θα συνεχισθεί µε αµείωτο ρυθµό, ο «χάρτης
πορείας» θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µέχρι το
τέλος του 2002 για τις υποψήφιες χώρες που θα είναι έτοιµες. Ο στόχος είναι να συµµετάσχουν
ως µέλη στις εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Οι αποφάσεις του Ελσίνκι έφεραν την Τουρκία εγγύτερα στην ΕΕ και άνοιξαν νέες προοπτικές
για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της. Ικανοποιητική πρόοδος επετεύχθη κατά την εφαρµογή της
προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και ενισχυµένος
πολιτικός διάλογος. Ευπρόσδεκτη εξέλιξη αποτελεί η υποβολή από την Τουρκία του εθνικού της
προγράµµατος για την υιοθέτηση του κεκτηµένου. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε
ορισµένους τοµείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η Τουρκία παροτρύνεται να λάβει
συγκεκριµένα µέτρα για να υλοποιήσει τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης, η
οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προενταξιακής στρατηγικής. Το Συµβούλιο καλείται να
θεσπίσει, το αργότερο µέχρι το τέλος του έτους, το ενιαίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την
προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία. Το οικονοµικό πρόγραµµα που συµφωνήθηκε µε το
∆ΝΤ πρέπει να εφαρµοσθεί αυστηρά για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για οικονοµική
ανάκαµψη.
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11. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες καθεµιάς τους, οι υποψήφιες χώρες καλούνται να µεταφέρουν τους
οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης στις εθνικές τους
πολιτικές. Επιτυχές παράδειγµα εν προκειµένω είναι η πρόθεση των υποψήφιων χωρών να
υιοθετήσουν την πρωτοβουλία eEurope+. Από την άνοιξη του 2003, η Επιτροπή θα αρχίσει να
περιλαµβάνει τις υποψήφιες χώρες και τις εθνικές πολιτικές τους στην ετήσια συγκεφαλαιωτική
έκθεσή της.

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Επιτροπή, όπως προβλέπεται στα συµπεράσµατα της
Νίκαιας, θα υποβάλει προσεχώς ανακοίνωση για το ζήτηµα των παραµεθόριων περιοχών, µε
στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής τους ανταγωνιστικότητας.

Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη

13. Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη θα συγκληθεί µε την τωρινή της σύνθεση υπό τη βελγική Προεδρία.
Προκειµένου να ενισχυθεί η εταιρική σχέση της Ένωσης µε την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι
χώρες αυτές θα κληθούν εν συνεχεία να συµµετάσχουν στη ∆ιάσκεψη.

Συνεργασία µε την Ουκρανία

14. Η σταθερή και θετική πολιτική και οικονοµική εξέλιξη της Ουκρανίας έχει στρατηγική σηµασία
για την Ευρώπη. Η Ένωση αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας και θα
εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις δηµοκρατικές εξελίξεις, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το κράτος
δικαίου και τις προσανατολισµένες προς την αγορά οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Η µελλοντική
επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αποτελεί έκφραση της υποστήριξης αυτής.

Συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης

15. Η ανοικτή συζήτηση για τη µελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε στις 7 Μαρτίου.
Στη σχετική έκθεση της Προεδρίας αναφέρονται οι πολλές ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί έκτοτε. Η συζήτηση αυτή, στην οποία συµµετέχουν όλες οι συνιστώσες της
κοινωνίας, πρέπει να συνεχιστεί δραστήρια κατά τα επόµενα έτη. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας
για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2004, τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες καλούνται να
συνοψίσουν τη συζήτηση που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις
στις διαδοχικές µελλοντικές Προεδρίες. Η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο θα διαρθρωθεί η
προπαρασκευαστική φάση για την ∆Κ∆ του 2004 και θα διευρυνθεί η συµµετοχή στις σχετικές
εργασίες, µεταξύ άλλων µε την ενδεχόµενη δηµιουργία ενός ανοικτού φόρουµ, θα συνεχιστεί
µέχρι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν.
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Εκσυγχρονισµός των Θεσµικών Οργάνων

16. Η Ένωση πρέπει να διαθέτει σύγχρονα και ανοικτά θεσµικά όργανα, προσανατολισµένα προς τον
πολίτη. Οι µεταρρυθµίσεις που διεξάγονται σε όλα τα θεσµικά όργανα της Ένωσης
υπογραµµίζουν την προσήλωσή τους στο στόχο αυτό. Οι νέοι κανόνες για το δικαίωµα
πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα αποτελούν σηµαντικό βήµα για το µεγαλύτερο άνοιγµα της
Ένωσης.

17. Όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, απαιτούνται περαιτέρω µεταρρυθµίσεις
στις δοµές και τις µεθόδους εργασίας του Συµβουλίου. Ο Γενικός Γραµµατέας θα υποβάλει, κατά
προτίµηση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, λεπτοµερείς προτάσεις για περαιτέρω µέτρα
που θα εξασφαλίσουν ένα αποτελεσµατικότερο Συµβούλιο, βασισµένο σε καλύτερη
προετοιµασία των συνόδων του Συµβουλίου, ουσιαστικότερο συντονισµό µεταξύ των διάφορων
συνθέσεων του Συµβουλίου, και αποτελεσµατικότερες µεθόδους εργασίας µετά τη διεύρυνση,
ώστε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να µπορέσει να λάβει τις απαιτούµενες αποφάσεις µέχρι από τον
Ιούνιο του 2002.

18. Η διαδικασία του προϋπολογισµού και η εφαρµογή και ο έλεγχος του προϋπολογισµού πρέπει να
ευθυγραµµιστούν µε τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο αναµορφωµένος δηµοσιονοµικός
κανονισµός πρέπει να εκδοθεί πριν από τα τέλη του 2002.

ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19. Η αειφόρος ανάπτυξη - η ικανοποίηση των αναγκών της σηµερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται
η ικανοποίηση των αναγκών των µελλοντικών γενεών - αποτελεί θεµελιώδη στόχο κατά τις
συνθήκες. Προς τούτο, απαιτείται συνδυασµός αλληλοενισχυόµενων οικονοµικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών πολιτικών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η αναστροφή των τάσεων που
απειλούν τη µελλοντική ποιότητα ζωής, θα αυξηθεί κατακόρυφα το κοινωνικό κόστος και ίσως οι
εν λόγω τάσεις καταστούν µη αναστρέψιµες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την
ικανοποίησή του για την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την αειφόρο
ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει σηµαντικές προτάσεις για να χαλιναγωγηθούν αυτές οι τάσεις.

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκπονεί στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία συµπληρώνει
την πολιτική δέσµευση της Ένωσης για την οικονοµική και κοινωνική ανανέωση, προσθέτει µία
τρίτη, περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβώνας και καθορίζει νέα προσέγγιση
στη χάραξη πολιτικής. Το Συµβούλιο θα θεσπίσει τις ρυθµίσεις για την εφαρµογή αυτής της
στρατηγικής.

21. Οι σαφείς και σταθεροί στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης θα δώσουν σηµαντικές οικονοµικές
ευκαιρίες, οι οποίες θα φέρουν νέο κύµα τεχνολογικής καινοτοµίας και επενδύσεων που θα
δηµιουργήσει οικονοµική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί
τους βιοµηχανικούς κύκλους να λάβουν µέρος στην ανάπτυξη και στην ευρύτερη χρήση των νέων
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σε τοµείς όπως η ενέργεια και οι µεταφορές. Στο
πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της αποσύζευξης της οικονοµικής
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων.
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Νέα προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής

22. Η Στρατηγική της Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη βασίζεται στην αρχή σύµφωνα µε την
οποία οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των πολιτικών θα πρέπει
να εξετάζονται συντονισµένα και να λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Η
«ενδεδειγµένη τιµολόγηση», ώστε οι τιµές να ανταποκρίνονται καλύτερα στο κοινωνικό κόστος
διαφόρων δραστηριοτήτων, θα αποτελέσει αποτελεσµατικότερο κίνητρο για τους καταναλωτές
και τους παραγωγούς όταν αποφασίζουν καθηµερινά ποια αγαθά και υπηρεσίες παράγουν ή
αγοράζουν.

23. Προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών µελών, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί τα κράτη µέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη,

− τονίζει τη σηµασία της ευρείας διαβούλευσης µε όλους τους ενδιαφερόµενους κύκλους
και καλεί τα κράτη µέλη να καθορίσουν κατάλληλες εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης.

24. Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός της πολιτικής µέσα στην Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− κατά τις ετήσιες εαρινές συνόδους του, θα πaρέχει, όπου χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση
για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ένωση,

− καλεί τα θεσµικά όργανα της Ένωσης να βελτιώσουν τον εσωτερικό συντονισµό των
πολιτικών µεταξύ των διαφόρων τοµέων. Το συντονισµό της οριζόντιας προπαρασκευής
για τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα αναλάβει το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων,

− σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα περιλάβει στο σχέδιο δράσης της για καλύτερες ρυθµίσεις,
το οποίο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, µηχανισµούς που να
εξασφαλίζουν ότι όλες οι µείζονες προτάσεις για χάραξη πολιτικής περιλαµβάνουν
αξιολόγηση του αντίκτυπου στην αειφορία, η οποία θα καλύπτει τις πιθανές οικονοµικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

25. Προκειµένου να προβεί σε αποτελεσµατική επισκόπηση της στρατηγικής για την αειφόρο
ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει, για την εφαρµογή της Στρατηγικής, τις προτάσεις της
ανακοίνωσης της Επιτροπής, και κυρίως τις προτάσεις για τους βασικούς στόχους και τα
µέτρα, καθώς και το 6ο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ράσης και τις τοµεακές
στρατηγικές για περιβαλλοντική ολοκλήρωση,

− θα παρακολουθεί την πρόοδο που σηµειώνεται στην ανάπτυξη και εφαρµογή της
στρατηγικής κατά τις ετήσιες εαρινές συνόδους του, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης,
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− σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί την εφαρµογή της Στρατηγικής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη στην ετήσια συγκεφαλαιωτική της έκθεση, βάσει ορισµένων βασικών δεικτών,
τους οποίους θα καθορίσει το Συµβούλιο µε την προοπτική του εαρινού Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του 2002. Παράλληλα, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση όπου θα εκτίθεται ο
τρόπος µε τον οποίον οι τεχνολογίες του περιβάλλοντος µπορούν να προαγάγουν την
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση,

− υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής που αφορούν ένα σχέδιο για την επισήµανση και
την ανιχνευσιµότητα των ΓΤΟ,

− ζητεί από το Συµβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη τα θέµατα ενέργειας, µεταφορών και
περιβάλλοντος στο 6ο Πρόγραµµα-πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η παγκόσµια διάσταση

26. Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί λύσεις µε παγκόσµια προοπτική. Η Ένωση θα προσπαθήσει να
καταστήσει την αειφόρο ανάπτυξη στόχο στη διµερή αναπτυξιακή συνεργασία και σε όλους τους
διεθνείς οργανισµούς και τους ειδικευµένους φορείς. Ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει
θέµατα παγκόσµιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και να εξασφαλίσει ότι οι εµπορικές και
περιβαλλοντικές πολιτικές υποστηρίζονται αµοιβαίως. Η Στρατηγική της Ένωσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί µέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών της Ένωσης για την
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2002. Η Ένωση θα προσπαθήσει να
επιτύχει «συνολική συµφωνία» για την αειφόρο ανάπτυξη στη ∆ιάσκεψη αυτή. Η Επιτροπή
αναλαµβάνει να υποβάλει το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο του 2002 ανακοίνωση για τον τρόπο
µε τον οποίον η Ένωση συµβάλλει και θα συµβάλλει περαιτέρω στην παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη. Η Ένωση επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να επιτύχει το ταχύτερο το στόχο των
Ηνωµένων Εθνών για επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια της τάξεως του 0,7% του ΑΕΠ και να
σηµειώσει συγκεκριµένη πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου πριν από την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα γίνει στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002.

Καθορισµός των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της αειφορίας

27. Βασιζόµενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη, το 6ο Πρόγραµµα
∆ράσης για το Περιβάλλον και τις τοµεακές στρατηγικές για την περιβαλλοντική ολοκλήρωση, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε, σε πρώτη φάση, ορισµένο αριθµό στόχων και µέτρων ως γενική
κατεύθυνση για τη µελλοντική χάραξη πολιτικής σε τέσσερις τοµείς προτεραιότητας : κλιµατικές
µεταβολές, µεταφορές, δηµόσια υγεία και φυσικούς πόρους, συµπληρώνοντας κατ� αυτόν τον
τρόπο τις αποφάσεις για κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης.
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Αντιµετώπιση του προβλήµατος των κλιµατικών µεταβολών

28. Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες συµβάλλουν στη συνολική
αύξηση της θερµοκρασίας µε επιπτώσεις στις κλιµατικές συνθήκες παγκοσµίως. Εποµένως, η
∆ιάσκεψη που θα γίνει στα µέσα Ιουλίου στη Βόννη πρέπει να στεφθεί από επιτυχία. Η
Κοινότητα και τα κράτη µέλη της είναι αποφασισµένα να υλοποιήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν
αναλάβει δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση επικύρωσης
πριν από το τέλος του 2001, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ένωση και τα κράτη µέλη της να
εκπληρώσουν τη δέσµευσή τους να επικυρώσουν γρήγορα το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθεια να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή
των βιοµηχανικών χωρών, προκειµένου να διασφαλισθεί η έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου
µέχρι το 2002. Για να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Ένωσης σε αυτόν τον τοµέα, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο :

− επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του να καταβάλει προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσµάτων
ως προς τους στόχους του Κυότο και να σηµειώσει, µέχρι το 2005, απτή πρόοδο στην
υλοποίηση αυτών των δεσµεύσεων. Αναγνωρίζοντας ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο
αποτελεί απλώς το πρώτο βήµα, προσυπογράφει τους στόχους του 6ου Περιβαλλοντικού
Προγράµµατος ∆ράσης,

− επιβεβαιώνει περαιτέρω την απόφασή του να επιτύχει τον ενδεικτικό στόχο του 22% για
τη συµβολή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
στη µεικτή κατανάλωση ενέργειας, µέχρι το 2010, σε κοινοτικό επίπεδο, όπως
προβλέπεται στην οδηγία περί ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

− καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προωθήσει τη στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη και να συνεργαστεί µε την Επιτροπή για την εφαρµογή της πολιτικής της ΕΕ
για τις κλιµατικές µεταβολές.

Εξασφάλιση αειφορίας στις µεταφορές

29. Η αειφόρος πολιτική µεταφορών θα πρέπει να αντιµετωπίσει την αύξηση του όγκου της
κυκλοφορίας και της συµφόρησης, του θορύβου και της ρύπανσης, και επίσης να ενθαρρύνει τη
χρησιµοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον µέσων µεταφοράς, όπως επίσης τον πλήρη
εσωτερικό καταλογισµό του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους. Απαιτείται δράση για
σηµαντική αποσύζευξη της αύξησης των µεταφορών από την αύξηση του ΑΕΠ, ιδίως µε
µετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδροµικές και τις πλωτές µεταφορές καθώς και στις
δηµόσιες συγκοινωνίες. Για να το επιτύχει αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να θεσπίσουν µέχρι το 2003
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών βάσει
επικείµενης πρότασης της Επιτροπής, ώστε να δοθεί προτεραιότητα, όπου χρειάζεται, στις
επενδύσεις για την υποδοµή των δηµόσιων µεταφορών και των σιδηροδρόµων, των
εσωτερικών πλωτών οδών, των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων, των
συνδυασµένων µεταφορών και την αποτελεσµατική διασύνδεσή τους,
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− σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα προτείνει πλαίσιο για να εξασφαλισθεί ότι, µέχρι το 2004, η
τιµή χρήσης των διαφόρων µεταφορικών µέσων θα αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος
για την κοινωνία.

Αντιµετώπιση των κινδύνων για τη δηµόσια υγεία

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια
και την ποιότητα των τροφίµων, τη χρήση χηµικών προϊόντων και για θέµατα που σχετίζονται µε
την εµφάνιση λοιµωδών νόσων και την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Προς το σκοπό αυτό, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει επίσηµες προτάσεις και καλεί το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις εγκρίνουν, ώστε να έχει συγκροτηθεί η
πολιτική για τα χηµικά προϊόντα µέχρι το 2004, εξασφαλίζοντας κατ� αυτόν τον τρόπο ότι
µέσα σε µία γενιά τα χηµικά προϊόντα θα παράγονται και θα χρησιµοποιούνται µόνον
κατά τρόπους που δεν οδηγούν σε σηµαντικές επιπτώσεις για την υγεία και το
περιβάλλον,

− σηµειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει, πριν από τα τέλη του 2001, σχέδια
δράσης για την αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε την εµφάνιση λοιµωδών νόσων
και την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά,

− καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να αξιοποιήσουν την ουσιαστική
πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να συµφωνήσουν σύντοµα για την οριστική έκδοση του
κανονισµού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων και τη νοµοθεσία περί
τροφίµων, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που συµφωνήθηκε στα Ευρωπαϊκά
Συµβούλια της Νίκαιας και της Στοκχόλµης,

− ζητεί να εξετασθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου επιτήρησης και
έγκαιρης προειδοποίησης σε θέµατα υγείας.

Πιο υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων

31. Η σχέση µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης, κατανάλωσης φυσικών πόρων και παραγωγής
αποβλήτων πρέπει να αλλάξει. Οι καλές οικονοµικές επιδόσεις πρέπει να συµβαδίζουν µε την
αειφόρο χρήση φυσικών πόρων και τον έλεγχο των επιπέδων αποβλήτων, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων και την αποφυγή της απερήµωσης. Για να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί :

− ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η µελλοντική της ανάπτυξη θα πρέπει, µεταξύ των
άλλων στόχων, να συµβάλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας µεγαλύτερη
έµφαση στην ενθάρρυνση υγιεινών προϊόντων υψηλής ποιότητας, µεθόδων
περιβαλλοντικώς αειφόρου παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής παραγωγής
και των ανανεώσιµων πρώτων υλών, και στην προστασία της βιοποικιλότητας,
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− ότι η αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002 θα πρέπει, βασιζόµενη σε
ευρεία πολιτική συζήτηση, να αντιµετωπίσει τη γενική αλιευτική πίεση προσαρµόζοντας
την αλιευτική προσπάθεια της ΕΕ στο επίπεδο των διαθέσιµων πόρων, λαµβάνοντας
υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις και την ανάγκη να αποφευχθεί η υπεραλίευση,

− ότι η ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη µείωση της
χρήσης πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων, πρέπει να
υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις,

− να σταµατήσει η υποβάθµιση της βιοποικιλότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός
µέχρι το 2010 όπως ορίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον.

Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις κοινοτικές πολιτικές

32. Το Συµβούλιο καλείται να οριστικοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τοµεακές στρατηγικές
για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλους τους τοµείς της κοινοτικής
πολιτικής µε σκοπό να τις εφαρµόσει το συντοµότερο δυνατόν και να υποβάλει τα αποτελέσµατα
των εργασιών αυτών πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002. Πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι σχετικοί στόχοι που ορίζονται στο µελλοντικό 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον και στη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Οι γενικές οικονοµικές προβλέψεις και οι Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών
Πολιτικών

33. Τον περασµένο χρόνο, η οικονοµία της ΕΕ προόδευσε σηµαντικά. Οι ρυθµοί οικονοµικής
µεγέθυνσης ήταν υψηλοί και η ανεργία έπεσε στο χαµηλότερό της επίπεδο την τελευταία
δεκαετία. Έκτοτε, το διεθνές οικονοµικό κλίµα υποβαθµίστηκε σηµαντικά και οι προοπτικές
οικονοµικής µεγέθυνσης της Ένωσης εξασθένισαν. Εντούτοις, η µεγάλη εσωτερική αγορά σε
συνδυασµό µε το ευρώ παρέχει ισχυρή και σταθερή βάση για την οικονοµική µεγέθυνση κάθε
χώρας, µε µικρότερη έκθεση στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Τα βασικά µεγέθη
της ευρωπαϊκής οικονοµίας παραµένουν ισχυρά.

34. Η Ένωση θα συνεχίσει να εφαρµόζει αποφασιστικά τη στρατηγική οικονοµικής πολιτικής που
εκτίθεται στους Γενικούς Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών. Πρέπει να συνεχίσει
να ακολουθεί µια µακροοικονοµική πολιτική προσανατολισµένη στην οικονοµική µεγέθυνση και
στη σταθερότητα. Στα επόµενα έτη, οι κυκλικώς προσαρµοσµένες δηµοσιονοµικές θέσεις πρέπει
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να προσεγγίσουν ή να παραµείνουν σε ισοσκελισµένο ή πλεονασµατικό επίπεδο, σύµφωνα µε τη
βάση που καθορίζεται στους Γενικούς Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών. Οι
αυτόµατοι σταθεροποιητικοί µηχανισµοί θα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν όπου αυτό είναι
δυνατό. Οι αναφαινόµενες πληθωριστικές πιέσεις πρέπει να καταπολεµούνται µε µέτρα από την
πλευρά της προσφοράς για την αντιµετώπιση των σηµείων συµφόρησης στις αγορές εργασίας και
προϊόντων και µε διαχείριση της ζήτησης µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής όπου αυτό
απαιτείται. Αυτό θα συµβάλλει ώστε οι νοµισµατικές συνθήκες να ευνοήσουν την οικονοµική
µεγέθυνση και τη συνεχή δηµιουργία θέσεων εργασίας.

35. Ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής οικονοµίας πρέπει να συνεχισθεί µε σθένος προκειµένου να
επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της Ένωσης. Η ταχεία υλοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων για την τόνωση του ανταγωνισµού στις αγορές εµπορευµάτων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων έχει ζωτική σηµασία. Οι προσπάθειες για την απλούστευση του κανονιστικού
πλαισίου της εσωτερικής αγοράς πρέπει να συνεχισθούν. Μόνο µία αποφασιστική πολιτική
σύµφωνα µε τις παραπάνω κατευθύνσεις µπορεί να διασφαλίσει ότι θα µπορέσει να συνεχιστεί ο
«ενάρετος κύκλος» της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και της αυξανόµενης ευηµερίας στην
οικονοµία της ΕΕ που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιήσουν το
συνολικό απόθεµα εργατικού δυναµικού της Ένωσης, αυξάνοντας τις ευκαιρίες των γυναικών να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και τα ποσοστά απασχόλησης µεταξύ των µεγαλύτερης
ηλικίας εργαζοµένων.

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τους Γενικούς Προσανατολισµούς
των Οικονοµικών Πολιτικών και εισηγείται την έγκρισή τους από το Συµβούλιο. Το γεγονός ότι
στους Γενικούς Προσανατολισµούς έχει ενσωµατωθεί η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης
συνιστά θετική εξέλιξη. Σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις που έδωσε το εαρινό Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, οι Γενικοί Προσανατολισµοί αποτελούν τον άξονα του συντονισµού της οικονοµικής
πολιτικής.

Ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν
προς την έγκριση της οδηγίας σχετικά µε την ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους,
βάσει της συµφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα στο Συµβούλιο.

∆έσµη φορολογικών µέτρων

38. Έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη δέσµη φορολογικών µέτρων και το Συµβούλιο έχει
συµφωνήσει µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί τελική συµφωνία πριν από το τέλος του 2002. Το
Συµβούλιο θα πρέπει να ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τις προόδους
των εργασιών.
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∆έσµη µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες

39. Έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σχετικά µε τις προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
συγκροτούν τη δέσµη µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσουν
την τελική της υιοθέτηση, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας, πριν από το τέλος του
2001.

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε τη σηµασία της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ουρανό και
σηµείωσε ότι επί του παρόντος διεξάγονται επαφές µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών
σχετικά µε το ζήτηµα της εδαφικής του εφαρµογής. Ελπίζει ότι αυτές οι επαφές θα καταλήξουν
γρήγορα σε συµφωνία. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει λεπτοµερείς προτάσεις µε στόχο την
υλοποίηση του Ενιαίου Ουρανού έως το 2004.

Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας

41. Η κοινή προσέγγιση που ενέκρινε πρόσφατα το Συµβούλιο και η συµφωνία για την έναρξη των
απαιτούµενων διαδικασιών αναθεώρησης της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα
Ευρεσιτεχνίας, συνιστούν σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας έως το τέλος του 2001.

Έδρα διαφόρων οργάνων

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προετοιµασία απόφασης
σχετικά µε την έδρα ορισµένων µελλοντικών οργάνων, λαµβανοµένου υπόψη ότι εξακολουθεί να
ισχύει η απόφαση που ελήφθη στο Εδιµβούργο το 1992.

Αντιµετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσµού

43. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις του γήρανσης του πληθυσµού, απαιτείται µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις τρεις γενικές αρχές για τη
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων όπως
προσδιορίστηκαν από το Συµβούλιο : να διασφαλιστεί η ικανότητα των συστηµάτων να
εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, να διατηρηθεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και
να υπάρξει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα της Λισσαβώνας και της Στοκχόλµης, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την ανοικτή
µέθοδο συντονισµού και µε βάση κοινή έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της
Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής θα πρέπει :
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− να εκπονήσει έκθεση προόδου για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, βάσει µιας
ανακοίνωσης της Επιτροπής στην οποία θα εκτίθενται οι στόχοι και οι µέθοδοι εργασίας
στον τοµέα των συντάξεων, στα πλαίσια της προετοιµασίας του εαρινού Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του 2002,

− να εκπονήσει προκαταρκτική έκθεση για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002
σχετικά µε τους προσανατολισµούς στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και της
µέριµνας για τους ηλικιωµένους.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών θα ενσωµατωθούν στους Γενικούς Προσανατολισµούς των
Οικονοµικών Πολιτικών.

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση τις αποφάσεις που εξέδωσε το Συµβούλιο
σύµφωνα, κυρίως, µε τις διατάξεις του άρθρου 299 της Συνθήκης σχετικά µε τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, στο γεωργικό και διαρθρωτικό τοµέα.

ΠΟΕ

45. Ένα ισχυρό, ανοικτό και βασιζόµενο σε κανόνες πολυµερές εµπορικό σύστηµα συµβάλλει στους
στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται η προώθηση της
οικονοµικής µεγέθυνσης, της αειφόρου ανάπτυξης και των κοινωνικών διαστάσεων της
παγκοσµιοποίησης. Η έναρξη ενός φιλόδοξου και ισόρροπου νέου γύρου πολυµερών εµπορικών
διαπραγµατεύσεων κατά την 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στην Doha το Νοέµβριο
παραµένει στόχος της Ένωσης. Ο γύρος αυτός θα πρέπει να ανταποκριθεί στα συµφέροντα όλων
των µελών του ΠΟΕ, ιδίως δε στα συµφέροντα των αναπτυσσοµένων χωρών, και να δείξει ότι το
εµπορικό σύστηµα µπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα βάση στην οποία θα
θεµελιώνεται η στενή διατλαντική συνεργασία όπως περιέχεται στη δήλωση της ∆ιάσκεψης
Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Γκέτεµποργκ. Όλοι οι εταίροι του ΠΟΕ καλούνται να εργασθούν
εποικοδοµητικά και µε ευελιξία ώστε να επιτευχθεί συναίνεση στην Doha.

IV. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ

46. Η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εξακολουθεί να έχει ζωτική
σηµασία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Έχει καίρια σηµασία να τεθεί σε εφαρµογή το πλήρες φάσµα
των προσανατολισµών, προτεραιοτήτων και µέτρων πολιτικής που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Τάµπερε, εντός των προθεσµιών που έχουν τεθεί. Απαιτείται να ενταθούν οι
προσπάθειες των κρατών µελών και του Συµβουλίου ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες από τώρα
και µέχρι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν το ∆εκέµβριο, οπότε και θα διεξαχθεί λεπτοµερής
συζήτηση για την αξιολόγηση της προόδου.
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V. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ)

47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσµευση να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δυνατότητες,
τις δοµές και τις διαδικασίες της ώστε να ενισχύσει την ικανότητά της να αναλαµβάνει κάθε είδος
καθηκόντων σχετικά µε την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, κάνοντας χρήση
στρατιωτικών και µη στρατιωτικών µέσων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Προεδρίας και
στα παραρτήµατά της που ενέκρινε το Συµβούλιο, η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ ενισχύει την ικανότητα
της Ένωσης να συµβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύµφωνα µε τις αρχές του Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

48.  Έχουν τεθεί νέοι, απτοί στόχοι για τις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι
θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2003 µέσω εθελοντικών συνεισφορών. Οι µόνιµες
πολιτικές και στρατιωτικές δοµές έχουν εγκατασταθεί στο Συµβούλιο και στη Γραµµατεία του
Συµβουλίου. Έχουν τεθεί τα θεµέλια επιτυχούς διεξαγωγής συσκέψεων για τη βελτίωση των
στρατιωτικών ικανοτήτων και τις ικανότητες αστυνόµευσης κατά την επόµενη Προεδρία.

49. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της ανάπτυξης µίας µόνιµης και αποτελεσµατικής σχέσης µε
το ΝΑΤΟ. Έχουν συµφωνηθεί και τεθεί σε εφαρµογή µόνιµες ρυθµίσεις για τη διαβούλευση και
τη συνεργασία, παράδειγµα των οποίων συνιστά η στενή συνεργασία στη διαχείριση της κρίσης
στα ∆υτικά Βαλκάνια. Απαιτείται δε να υπάρξει συντόµως συµφωνία για τη θέσπιση ρυθµίσεων
που θα επιτρέψουν την πρόσβαση της ΕΕ στους πόρους και στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

50. Έχουν εφαρµοστεί ρυθµίσεις όσον αφορά τη διαβούλευση και τη συµµετοχή ευρωπαϊκών µελών
του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ και άλλων χωρών υποψηφίων για προσχώρηση στην ΕΕ
και όσον αφορά τον Καναδά και άλλους εν δυνάµει εταίρους, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

51. Η επικείµενη βελγική Προεδρία καλείται να προωθήσει τις εργασίες σε όλες τις πτυχές της
ΕΠΑΑ, από κοινού µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, και να υποβάλει έκθεση για
την πρόοδο προς επίτευξη του στόχου να καταστεί ταχέως η ΕΕ επιχειρησιακή. Η πρόοδος πρέπει
να συνεχιστεί έτσι ώστε να µπορεί να ληφθεί προς το σκοπό αυτό απόφαση το συντοµότερο
δυνατό και το αργότερο έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν.

Πρόληψη συγκρούσεων

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα της ΕΕ για την πρόληψη βίαιων συγκρούσεων,
το οποίο θα βελτιώσει την ικανότητα της Ένωσης να προβαίνει σε συντονισµένη έγκαιρη
προειδοποίηση, ανάλυση και δράση. Η πρόληψη συγκρούσεων αποτελεί έναν από τους κύριους
στόχους των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και θα πρέπει να ενσωµατώνει όλες τις σχετικές
πτυχές, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, της
συνεργασίας για την ανάπτυξη και του εµπορίου. Οι µελλοντικές προεδρίες, η Επιτροπή και ο
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Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος καλούνται να προαγάγουν την εφαρµογή του
προγράµµατος και να προβούν σε συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την προθυµία της Σουηδίας να φιλοξενήσει µια περιφερειακή
σύνοδο µε τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη συγκρούσεων στην
Ευρώπη.

Συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ

53. Το Συµβούλιο έχει λάβει σηµαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Εθνών. Ουσιαστική πρόοδος
έχει επιτευχθεί στην οικοδόµηση αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης µε τα Ηνωµένα Έθνη στους
τοµείς της πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων καθώς και στη συνεργασία για την
ανάπτυξη, τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, τις πολιτικές ασύλου και την παροχή συνδροµή σε
πρόσφυγες. Η εταιρική αυτή σχέση ενδυναµώνεται περαιτέρω από τις αλληλοενισχυόµενες
προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και από το γεγονός ότι οι εξελισσόµενες
στρατιωτικές και µη στρατιωτικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν πραγµατική
προστιθέµενη αξία στις δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων των Ηνωµένων Εθνών. Στην
ενισχυµένη αυτή συνεργασία ύψιστη προτεραιότητα θα δοθεί στα ∆υτικά Βαλκάνια, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική. Η σύναψη συµφωνιών πλαισίων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των σχετικών οργανισµών των Ηνωµένων Εθνών θα βελτιώσει τη συνεργασία.

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε δήλωση για την πρόληψη της εξάπλωσης των βαλλιστικών
πυραύλων (πρβ. Παράρτηµα Ι).

VI. ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

55. Η παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ George W. Bush στο Γκέτεµποργκ στις 14 Ιουνίου στα
πλαίσια της ∆ιάσκεψης Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ παρέσχε την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν εκ νέου οι
βασικές αξίες και οι κοινοί στόχοι που αποτελούν τα θεµέλια της διατλαντικής κοινότητας.

56. Οι τοµείς που εντοπίστηκαν για περαιτέρω συνεργασία ή κοινές δράσεις εξωτερικής πολιτικής
είναι η Μέση Ανατολή, τα ∆υτικά Βαλκάνια και η Κορεατική χερσόνησος.

57. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συµφώνησαν ότι οι κλιµατικές µεταβολές αποτελούν την πλέον επείγουσα
περιβαλλοντική πρόκληση. Οι δύο πλευρές σηµείωσαν τη διαφωνία τους ως προς το Πρωτόκολλο
του Κυότο και την επικύρωσή του. Ωστόσο, και οι δύο δήλωσαν αποφασισµένες να τηρήσουν τις
εθνικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση για τις Κλιµατικές
Μεταβολές. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη συνεχούς διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε
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ικανοποίηση τη δέσµευση των ΗΠΑ να µην παρεµποδίσουν τη διαδικασία του Κυότο και να
εργαστούν εποικοδοµητικά κατά την προσεχή έκτη ∆ιάσκεψη των συµβαλλοµένων µερών στη
Βόννη. Οι ηγέτες της ΕΕ και των ΗΠΑ συµφώνησαν επίσης να συσταθεί Οµάδα προσωπικών
αντιπροσώπων υψηλού επιπέδου για τις κλιµατικές µεταβολές.

58. Συµφωνήθηκε ότι είναι ανάγκη να αντιµετωπισθεί ολοκληρωµένα και σφαιρικά το πρόβληµα του
ιού HIV/AIDS, ιδιαιτέρως στην Αφρική. Τονίσθηκε ότι πρέπει να διευκολυνθεί η ευρύτερη
δυνατή προµήθεια φαρµάκων κατά τρόπο οικονοµικά προσιτό και ιατρικά αποτελεσµατικό.

59. Η επιτυχής έκβαση της µακρόχρονης διαφοράς µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τις
µπανάνες αποτελεί ευτυχή εξέλιξη και ελπίζεται ότι εξίσου ικανοποιητικές λύσεις θα εξευρεθούν
σύντοµα και για άλλες εκκρεµείς διαφορές, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορών στον τοµέα της
χαλυβουργίας. Οι ΗΠΑ καλούνται να εργαστούν από κοινού µε την Ένωση για να προωθήσουν
κατά την προσεχή υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ την έναρξη νέου συνολικού γύρου πολυµερών
εµπορικών διαπραγµατεύσεων, ως ένδειξη µιας ισχυρής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ στον ΠΟΕ
για τη διατήρηση ενός ανοιχτού, δίκαιου και ισχυρού συστήµατος κανόνων πολυµερούς
εµπορίου.

Σχέσεις ΕΕ-Καναδά

60. Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά στις 21 Ιουνίου 2001 θα σηµατοδοτήσει την εικοστή πέµπτη
επέτειο της Συµφωνίας Πλαισίου ΕΚ-Καναδά και θα υπογραµµίσει τη στενή, εποικοδοµητική και
συνεχιζόµενη συνεργασία της Ένωσης µε τον Καναδά σε ένα ευρύ φάσµα διεθνών ζητηµάτων
κοινού ενδιαφέροντος και προβληµατισµού.

VII. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΕ-Ρωσία

61. Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για την εδραίωση εταιρικής σχέσης µε τη Ρωσία µε βάση κοινές
αξίες, εντατικό διάλογο και πρόοδο σε τοµείς αυξηµένου ενδιαφέροντος για την ΕΕ. Κατά την
τελευταία Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας συµφωνήθηκε µεταξύ άλλων να προαχθεί ο στενότερος
διάλογος και η συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα και ζητήµατα ασφάλειας στην Ευρώπη, να γίνει
επεξεργασία της ιδέας ενός κοινού ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου, να συνεχισθεί ο διάλογος για
τη συνεργασία σε θέµατα ενέργειας και να ξεκινήσει συνεργασία σε ζητήµατα αεροπορίας,
συµπεριλαµβανοµένων των πτήσεων πάνω από τη Σιβηρία. Μια βασική απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης ήταν να επιτρέψει την παροχή δανείων της ΕΤΕπ για
επιλεγµένα περιβαλλοντικά έργα στη Ρωσία. Η πρόοδος που έχει ήδη επιτύχει η ΕΤΕπ για την
πιθανή χρηµατοδότηση έργων προτεραιότητας είναι ευπρόσδεκτη. Άλλες θετικές εξελίξεις είναι η
έναρξη διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, η
επανάληψη του διαλόγου µεταξύ Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και η έναρξη
διαλόγου για το Καλίνινγκραντ.
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62. Η κατάσταση στην Τσετσενία εξακολουθεί να εµπνέει σοβαρές ανησυχίες. Είναι ανάγκη να
εξευρεθεί επειγόντως πολιτική λύση στη σύγκρουση. Οι αναφερόµενες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να συνεχίσουν να διερευνώνται ενδελεχώς προκειµένου οι
δράστες να προσαχθούν σε δίκη. Όπως συµφωνήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και
επιβεβαιώθηκε στις 15 Ιουνίου, η οµάδα βοήθειας του ΟΑΣΕ επιστρέφει στην Τσετσενία. Η
Ρωσία επιβεβαίωσε την προθυµία της να συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προώθηση
της παρεχόµενης από τα προγράµµατα ανθρωπιστικής βοήθειας.

63. Η κατάσταση των ανεξάρτητων µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη Ρωσία αποτελεί επίσης
αντικείµενο προβληµατισµού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό. Όπως συµφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,
σε µια σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία είναι αναγκαία µια ισχυρή κοινωνία πολιτών. Η
ελευθερία του λόγου και ο πλουραλισµός στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ουσιώδεις
δηµοκρατικές αρχές και ζωτικές αξίες για µια γνήσια εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας.

Βόρεια ∆ιάσταση

64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπέγραψε τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής και τις
διαδικασίες παρακολούθησης που περιέχονται στην «Πλήρη έκθεση για τις σχετικές µε τη Βόρεια
∆ιάσταση πολιτικές» την οποία ετοίµασαν η Προεδρία και η Επιτροπή µε βάση τη ∆ιάσκεψη των
Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεµβούργο στις 9 Απριλίου 2001. Η εφαρµογή του
προγράµµατος δράσης της Φέιρα θα πρέπει να συνεχισθεί, σε στενή συνεργασία µε τις χώρες
εταίρους σε όλους τους τοµείς, µε την Επιτροπή να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την
εξασφάλιση της συνέχειας. Η έναρξη της Περιβαλλοντικής Εταιρικής Σχέσης της Βόρειας
∆ιάστασης από τους ∆ιεθνείς Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς και την Επιτροπή θα συµβάλλει
στην κινητοποίηση υποστήριξης για προγράµµατα περιβαλλοντικής και πυρηνικής ασφάλειας,
µεταξύ άλλων µε τη διοργάνωση πριν από το τέλος του έτους διάσκεψης για την ανάληψη
δεσµεύσεων. Η δανική Προεδρία προτίθεται να οργανώσει συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για τον
προσδιορισµό µελλοντικών δράσεων από το 2003.

∆υτικά Βαλκάνια

65. Με βάση τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ζάγκρεµπ, οι χώρες της
περιοχής πέτυχαν ενθαρρυντική πρόοδο στην πορεία τους προς τη δηµοκρατία, την οικονοµία της
αγοράς και την ειρηνική συνύπαρξη. Η σύναψη Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)
µε την ΠΓ∆Μ και την Κροατία και η πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει διαπραγµατευτικές
οδηγίες για µία ΣΣΣ µε την Αλβανία - ει δυνατόν, έως το τέλος του τρέχοντος έτους -
υπογραµµίζουν τα επιτεύγµατα αυτά.

66. Η Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια προσέγγισης των χωρών της περιοχής
στον κοινό στόχο της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές δοµές βάσει των συµπερασµάτων και των
συστάσεων της πρώτης «Έκθεσης ανασκόπησης του Συµβουλίου» για τη διαδικασία
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Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Αυτό δείχνει τη µελλοντική πορεία και µάλιστα στους τοµείς
όπου απαιτείται πιο απτή πρόοδος, όπως η προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, η
επιστροφή των προσφύγων και η περιφερειακή συνεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να
δοθεί στη συνεργασία σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η εφαρµογή των
Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που έχουν ήδη συναφθεί θα λάβει υπόψη τις πολιτικές
που ασκούν οι ενδιαφερόµενες χώρες στους τοµείς αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υποστηρίζει την ταχεία αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε δήλωση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (πρβ. Παράρτηµα ΙΙ).

68. Η πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Συµβουλευτικής Οµάδας ΕΕ-Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας που προλειαίνει το έδαφος για µια συµφωνία σύνδεσης και συνεργασίας, καθώς
και η επόµενη ∆ιάσκεψη Χορηγών για την Ο∆Γ, αποτελούν συγκεκριµένα δείγµατα της
υποστήριξης της ΕΕ προς την Ο∆Γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις αρχές της Ο∆Γ/Σερβίας
να συνεχίσουν την πορεία προς την πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία  (ICTY).

69. Όλα τα µέρη καλούνται να αναλάβουν εποικοδοµητική δράση, σύµφωνα µε την απόφαση 1244
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για
την προσωρινή αυτόνοµη διακυβέρνηση στο Κοσσυφοπέδιο και να συµµετάσχουν στις
προετοιµασίες για τις εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα εντός του έτους στο σύνολο του
Κοσσυφοπεδίου. Υποστηρίζεται η σκληρή δράση κατά των εξτρεµιστών και του οργανωµένου
εγκλήµατος στο Κοσσυφοπέδιο και στο σύνολο της περιοχής.

70. Η πρόσφατη ανασκόπηση από το Συµβούλιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ στο πλαίσιο του
Συµφώνου Σταθερότητας θα βελτιώσει την εστίαση των στόχων του Συµφώνου, ενόψει µάλιστα
της Περιφερειακής ∆ιάσκεψης που θα διεξαχθεί αργότερα εντός του έτους.

Μέση Ανατολή

71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει πλήρη υποστήριξη στις συστάσεις της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης
Γεγονότων του Σαρµ Ελ Σέιχ. ∆εδοµένου ότι και τα δύο µέρη τις έχουν δεχθεί στο σύνολό τους,
αποτελούν άριστη βάση για την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Είναι ουσιαστικής
σηµασίας να επιτευχθεί σύντοµα συµφωνία ως προς τα ενδεδειγµένα βήµατα και ως προς ένα
χρονοδιάγραµµα για την πλήρη εφαρµογή τους προς όφελος των µερών και της σταθερότητας της
περιοχής.

72. Μετά από τόσα τραγικά συµβάντα, αρχίζει να διαφαίνεται τώρα µία ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρετίζει το ισραηλο-παλαιστινιακό πρόγραµµα εργασίας για την υλοποίηση της
ασφάλειας. Αυτό απαιτεί ουσιαστική δέσµευση για την επίτευξη βιώσιµης προόδου όσον αφορά
την ασφάλεια και στην άρση των αποκλεισµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει επίσης
έκκληση για πλήρες πάγωµα των εποικισµών.
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73. Μια περίοδος αποκατάστασης της ηρεµίας θα πρέπει να αρχίσει το συντοµότερο δυνατό, ώστε να
επιτραπεί η εφαρµογή πρόσθετων µέτρων για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης τα οποία θα
οδηγήσουν στην επανάληψη πλήρων και ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη
συµφωνίας για το οριστικό καθεστώς βάσει των Αποφάσεων 242 και 338 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

74. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση και συγχαίρει τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την
έκθεσή του και χαιρετίζει τις εισηγήσεις που υπέβαλε. Συµµερίζεται τις απόψεις του ότι :

− η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης απαιτεί επείγουσα βελτίωση της επιτόπιας
κατάστασης,

− η αποκατάσταση της πίστης στην ειρήνη χρειάζεται την υποστήριξή µας για την
αποκατάσταση της συνεργασίας µεταξύ κοινωνιών των πολιτών,

− η παροχή βοήθειας στις παλαιστινιακές αρχές και την οικονοµία παραµένει δέσµευση της
Ευρώπης την οποία θα πρέπει να διατηρήσουµε ως µέρος µιας διεθνούς προσπάθειας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει επίσης προτεραιότητα στη σταθερότητα και την ευηµερία
όλης της περιοχής της Μεσογείου. Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να
κάνει πλήρη χρήση της διαδικασίας της Βαρκελώνης, συµπεριλαµβανοµένων των Συµφωνιών
Σύνδεσης.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να συνεχίσει τις προσπάθειές του σε
στενή συνεργασία µε την Προεδρία και την Επιτροπή, καθώς και µε τα εµπλεκόµενα µέρη, τις
Ηνωµένες Πολιτείες και άλλους παράγοντες, για ένα συνεχή ενεργό ρόλο της ΕΕ. Τον καλεί
επίσης να προβεί σε νέες συστάσεις πολιτικής οσάκις αυτό είναι σκόπιµο.

Αλγερία

75. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση παροτρύνει όλους τους υπεύθυνους στην Αλγερία να προβούν σε ενέργειες
για τον τερµατισµό των συνεχιζόµενων συγκρούσεων και της βίας. Καλεί τις αρχές να
αναπτύξουν πολιτική πρωτοβουλία για την επίλυση της κρίσης µέσω διαλόγου στον οποίο θα
µετάσχουν όλοι οι Αλγερινοί.

76. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι έτοιµη να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές
µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της ειρήνης, της σταθερότητας και
της ευηµερίας.

Ανατολικό Τιµόρ

77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι στηρίζει τις προσεχείς εκλογές για τη Συντακτική
Συνέλευση στο Ανατολικό Τιµόρ. Αναµένει ότι αυτό το σηµαντικό βήµα θα δώσει στον λαό του
Ανατολικού Τιµόρ τη δυνατότητα να αποκτήσει σύνταγµα, την πρώτη του εκλεγµένη κυβέρνηση
και το πολιτικό πλαίσιο για ανεξαρτησία.
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Κορεατική Χερσόνησος

78. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση το αποτέλεσµα της αποστολής υψηλού
επιπέδου της ΕΕ στις δύο Κορέες. Ο ενδοκορεατικός διάλογος και η συνεργασία, η µη εξάπλωση
των όπλων µαζικής καταστροφής και τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα παραµείνουν ζητήµατα
ζωτικής σηµασίας για την περαιτέρω πρόοδο στην ανάπτυξη των δεσµών της Ένωσης µε τη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας.

o
o     o

79. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση τα έγγραφα και τις εκθέσεις που του
υποβλήθηκαν καθώς και τα συµφωνηµένα συµπεράσµατα του Συµβουλίου που περιέχονται
σε αυτά (πρβ. Παράρτηµα ΙΙΙ). Καλεί τα θεσµικά όργανα να αναλάβουν όσο το δυνατόν ταχύτερα
συγκεκριµένες δράσεις, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη - όπου αυτό είναι σκόπιµο - τις πολιτικές
κατευθυντήριες γραµµές των παρόντων συµπερασµάτων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Η ενίσχυση των διεθνών κανόνων και των πολιτικών µέσων για την πρόληψη της διάδοσης των
όπλων µαζικής καταστροφής και των τρόπων διάθεσης αυτών είναι πρωταρχικής σηµασίας για την
ΕΕ. Έχουµε δεσµευθεί να συµβάλλουµε στην επίτευξη του στόχου αυτού. Τονίζουµε την ανάγκη
να διατηρηθεί η αυστηρή επιβολή των εθνικών µας ελέγχων στην εξαγωγή και να ενισχυθούν τα
πολυµερή καθεστώτα για τη µη διάδοση και τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Όσον αφορά την ιδιαίτερη πρόκληση που θέτει η διάδοση των βαλλιστικών πυραύλων, θεωρούµε
ότι η δέσµευση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί µε µία σφαιρική και πολυµερή προσέγγιση,
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 14ης Μαΐου 2001.

Είµαστε της γνώµης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι προσηλωµένη στην ενίσχυση των
πολυµερών πράξεων για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση όπλων, θα πρέπει να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο συµβάλλοντας στις προσπάθειες αυτές.

Καλούµε το Συµβούλιο να καθορίσει χωρίς καθυστέρηση κοινή θέση για την αντιµετώπιση της
διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων βάσει της οικουµενικής υιοθέτησης του διεθνούς κώδικα
συµπεριφοράς που προτείνουν τα µέλη του MTCR. Η πρωτοβουλία αυτή θα µπορούσε εν καιρώ να
οδηγήσει στη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης.

Η πρωτοβουλία αυτή θα επιδιωχθεί µε πλήρη διαφάνεια µε τους βασικούς εταίρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Επικεντρώσαµε τη συζήτησή µας στην τρέχουσα κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ µας ενηµέρωσε σχετικά µε την τελευταία του επίσκεψη
στα Σκόπια, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ. Επιδοκιµάζουµε θερµώς την αποφασιστική
δράση του ΥΕ κ. Σολάνα στην τρέχουσα κρίση. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για τη
συνεργασία µε το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Επαναλαµβάνουµε την στερρή προσήλωσή µας στο απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισµένων
συνόρων στην περιοχή και στην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ ως
πολυεθνοτικού κράτους.

∆ηλώνουµε για µία ακόµη φορά ότι απαιτείται πολιτική λύση, η οποία προϋποθέτει :

− την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου για όλα τα ζητήµατα που περιέχονται στο θεµατολόγιο,
περιλαµβανοµένων των συνταγµατικών ζητηµάτων· εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για
την προθυµία του Προέδρου κ. Τραϊκόφσκι και της κυβέρνησης εθνικής ενότητας να
ενεργήσουν αναλόγως. Τους καλούµε να σηµειώσουν άµεση και απτή πρόοδο και
προσδοκούµε την έκθεση του Πρωθυπουργού κ. Γκεοργκιέφσκι προς το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου.

− την επίτευξη βιώσιµης ειρήνης· αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί η κατάπαυση του
πυρός. Καταδικάζουµε αυστηρά οιαδήποτε προσφυγή στη βία. Το σχέδιο αφοπλισµού του
Προέδρου κ. Τραϊκόφσκι, το οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση, συνιστά ικανοποιητική βάση για
την επίτευξη προόδου σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούµε όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις
στην ΠΓ∆Μ, τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα να ενώσουν τις προσπάθειές τους
κατά του εξτρεµισµού.

Απαιτείται να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση µέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός.

∆ηλώνουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να προχωρήσει βάσει της επιτυγχανόµενης κατά
τις τρέχουσες συνοµιλίες προόδου και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση
του πολιτικού διαλόγου στην ΠΓ∆Μ.

Σε αυτή τη συνάρτηση, συµφωνήσαµε να ορίσουµε, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα,
εκπρόσωπο της ΕΕ στα Σκόπια, ο οποίος θα ενεργεί υπό την εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου. Η
ΕΕ θα εξακολουθήσει να ενεργεί σε στενή συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, καθώς και µε τους κύριους
ενδιαφερόµενους εταίρους και οργανισµούς. Καλούµε το Συµβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα.
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Ανακοινώνουµε ότι µια συµφωνία στον πολιτικό διάλογο σχετικά µε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις
θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η ΕΕ να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην ΠΓ∆Μ.

Επαναλαµβάνουµε την εδραιωµένη απόφαση της ΕΕ να επωµιστεί τις ευθύνες της. Από κοινού µε
τους κύριους εταίρους µας, θα προωθήσουµε τη σταθερότητα της περιοχής, τη δηµοκρατική της
ανάπτυξη και την ευηµερία της, ιδίως µέσω της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και του
συµφώνου Σταθερότητας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

•  Έκθεση σχετικά µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(9520/01 + COR 1)

•  Προετοιµασία του Συµβουλίου για τη διεύρυνση
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Αειφόρος Ανάπτυξη της Ευρώπης για έναn καλύτερο κόσµο :
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
(9175/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
παραµέτρου στις εξωτερικές πολιτικές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων
(7791/01 + COR 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές, Τουρισµός) : Στρατηγική για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιµης ανάπτυξης στην πολιτική
εσωτερικής αγοράς
(8970/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γεωργία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Γεωργική Πολιτική
(8486/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Αλιεία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(7885/01 + COR 1 (sw))

•  Συµβούλιο (Μεταφορές) - Ψήφισµα του Συµβουλίου για τη συνέχεια των Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Κάρντιφ/Ελσίνκι όσον αφορά την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης ανάπτυξης στην πολιτική των µεταφορών
(7329/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Ενέργεια/Βιοµηχανία) σχετικά µε µια στρατηγική για την
ένταξη της βιώσιµης ανάπτυξης στην επιχειρηµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(8328/01)

•  Ψήφισµα του Συµβουλίου (Ενέργεια/Βιοµηχανία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της βιώσιµης ανάπτυξης στην ενεργειακή πολιτική
(8490/01)
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•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανάπτυξης σχετικά µε µια στρατηγική για την ενσωµάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στην οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία για την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
(8971/01)

•  Σύσταση του Συµβουλίου της 15ης Ιουνίου 2001 για τους γενικούς προσανατολισµούς των
Οικονοµικών Πολιτικών των κρατών µελών της Κοινότητας
(9326/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε όλες τις πτυχές της δέσµης φορολογικών µέτρων (έχει
ετοιµασθεί σε στενή συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής)
(9548/01)

•  Η έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για τη βιωσιµότητα των συντάξεων
(8792/01 + ADD 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά µε τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ
στον τοµέα της πρόληψης συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων
(9528/2/01 REV 2)

•  Έκθεση του Υπάτου Εκπροσώπου/Επιτροπής για ενισχυµένο ρόλο στην προώθηση της
επανάληψης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή

•  Πλήρης έκθεση της Προεδρίας/Επιτροπής για τις σχετικές µε τη Βόρεια ∆ιάσταση πολιτικές
(9804/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής
στρατηγικής για την περιοχή της Μεσογείου
(9124/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής
στρατηγικής για τη Ρωσία
(9805/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την ανασκόπηση της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης
(9765/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές : Πρόοδος των εργασιών
(9815/01)

__________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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