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ΙΡΑΚ

Ο πόλεµος έχει πλέον αρχίσει στο Ιράκ και µπαίνουµε σε µια νέα και δύσκολη φάση, µια φάση που
ελπίζω ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη και αναίµακτη.

Οφείλω να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώς και κατηγορηµατικά θεωρούσε τον
πόλεµο ως εσχάτη διέξοδο και προτιµούσε να εναποθέτει την εµπιστοσύνη του στην πολυµερή
διπλωµατία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στις επιθεωρήσεις όπλων, πιστεύοντας ότι δεν είχαν
ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αυτή εξακολουθεί να είναι η άποψη της πλειοψηφίας του Σώµατος.
Ωστόσο, το Κοινοβούλιο στη σηµερινή έκτακτη σύνοδο ολοµελείας στις Βρυξέλλες εµφανίστηκε
διαιρεµένο, όπως διαιρεµένο είναι και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Σήµερα στο Κοινοβούλιο συνειδητοποιήσαµε τη δεινή θέση των αθώων πολιτών του Ιράκ, η
ανθρωπιστική κατάσταση των οποίων ήταν επισφαλής πριν ακόµη πέσει ο πρώτος πυροβολισµός,
καθώς και την ηθική ευθύνη που έχουµε απέναντί τους. Στη συζήτησή µας αναγνωρίσαµε επίσης
ότι ευρωπαίοι συµπολίτες µας στις ένοπλες δυνάµεις - κυρίως Βρετανοί - κάνουν το καθήκον τους
και ότι αυτοί και οι οικογένειές τους επωµίζονται βαρύ φορτίο και βρίσκονται σε ευαίσθητη θέση.
Σαν Ιρλανδός και Ευρωπαίος θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι άντρες και γυναίκες βρίσκονται σήµερα
στη σκέψη µας.

Εµείς στο Κοινοβούλιο, όπως και εσείς άλλωστε, συµφωνούµε ως προς το σκοπό αλλά δεν
κατορθώσαµε να συµφωνήσουµε στα µέσα για την επίτευξή του. Από την κοινοβουλευτική µας
συζήτηση αναδείχτηκε η ωριµότητα να αναγνωρίσουµε ότι διαφωνούµε αλλά µε σεβασµό στην
καλή πίστη εκείνων µε τους οποίους διαφωνούµε, µια πρακτική που θα τη συνιστούσα και στο
Συµβούλιό σας.

Οι δύσκολες µέρες και εβδοµάδες που περάσαµε αποτέλεσαν αποτυχία για την πολυµερή
προσέγγιση µέσω των Ηνωµένων Εθνών, αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτυχία για τις
διατλαντικές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να µας προβληµατίσουν. Πολλά ερωτήµατα
πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν βαρύνουν αποκλειστικά τη µια ή την άλλη πλευρά αυτής της
σύνθετης αντιπαράθεσης. Η αποτυχία εξεύρεσης συµβιβασµού είναι κοινή. Σηµατοδοτεί την
αποµάκρυνση από τον ευρωπαϊκό τρόπο του ενεργείν. ∆εν είναι αποτυχία που µπορεί να χρεωθεί
στα µικρότερα κράτη.

Ας υπενθυµίσω ποιές υποχρεώσεις επιβάλλει ήδη η Συνθήκη στα κράτη µέλη: «Τα κράτη µέλη
εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν
από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά
της ως συνεκτικής δύναµης στις διεθνείς σχέσεις. Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των
αρχών.» (Άρθρο 11, παράγραφος 2, Συνθήκης ΕΕ). Αυτά λέει η Συνθήκη.

Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας δεν εκπληρώσαµε αυτό το καθήκον
αµοιβαίας αλληλεγγύης οι µεν προς τους δε. Όταν εµείς οι ίδιοι επιλέγουµε να αγνοούµε οι µεν
τους δε, δεν είναι περίεργο που άλλοι επιλέγουν να µας αγνοούν.
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Βρισκόµαστε στις σκοτεινές ώρες µιας χωρίς προηγούµενο διχογνωµίας σχετικά µε τον τρόπο που
πρέπει να προχωρήσουµε. Έχουµε µείνει εµβρόντητοι και αναρωτιόµαστε: «Πώς έγινε και φτάσαµε
εδώ;» Αναρωτιόµαστε σαν να βρισκόµαστε µπροστά σε κάποιο αφύσικο φαινόµενο ή σε έναν κακό
οιωνό για το µέλλον.

Υποστηρίζω το εξής παράδοξο: Οι στιγµές σίγουρα είναι ζοφερές, αλλά πάνω απ� όλα είναι στιγµές
για δράση. Η πιο σκοτεινή ώρα είναι η ώρα πριν από τη χαραυγή.

Ο πρωθυπουργός Μπλερ στην ηγετική οµιλία του της περασµένης Τρίτης τόνισε ότι όποια και αν
είναι η έκβαση του ζητήµατος, η συζήτηση για το Ιράκ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για
τη µορφή του κόσµου στο µέλλον. Πιστεύω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Τις επόµενες εβδοµάδες και
τους επόµενους µήνες το πραγµατικό ζήτηµα για τους ηγέτες της Ευρώπης που βρίσκονται
συγκεντρωµένοι γύρω από αυτό το τραπέζι θα είναι να βρουν µια νέα συνεννόηση, βγαλµένη από
τις σηµερινές εντάσεις οι οποίες, αν αξιοποιηθούν σωστά, µπορούν να αποδειχθούν δηµιουργικός
παράγοντας· να βρουν µια νέα ευρωπαϊκή τάξη πραγµάτων, που να εκφράζει το κοινό συµφέρον
µας, και στη βάση αυτή να εγκαθιδρύσουν µια νέα Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας. Η στιγµή δεν είναι κατάλληλη για να ανασκοπούµε το παρελθόν µε επικριτική διάθεση
αλλά για να προσβλέπουµε στο µέλλον µε ελπίδα.

Η Ευρώπη και οι λαοί της Ευρώπης χρειάζονται µια προοπτική για το µέλλον· το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο είναι το όργανο που πρέπει να δώσει αυτή την κατεύθυνση.

Μαζί αναπτύξαµε έναν χάρτη πορείας για τη διεύρυνση και πλησιάζουµε στην πραγµάτωση αυτής
της υψηλής φιλοδοξίας. Μαζί επιµείναµε µέσω της Τετράδας στη δηµοσίευση ενός χάρτη πορείας
για τη Μέση Ανατολή. Είναι πια καιρός να εκπονήσουµε µαζί έναν χάρτη πορείας που θα µας
καθοδηγήσει να ξαναβρούµε τι πραγµατικά σηµαίνει «ευρωπαϊκός».

Ποιό είναι το κοινό ευρωπαϊκό µας πρόγραµµα;

Το πρώτο σηµείο σε αυτό το πρόγραµµα είναι η διεύρυνση. Στη συνάντησή µας στην Κοπεγχάγη
πριν από 12 µήνες θυµάµαι ότι σταθήκαµε όλοι µαζί κάτω από τη σηµαία της «Μιας Ευρώπης»,
έχοντας την αίσθηση ενός σηµαντικού επιτεύγµατος. ∆εν πρέπει να λησµονήσουµε το «πνεύµα της
Κοπεγχάγης». Η διεύρυνση αποτελεί ένα πολιτικό επίτευγµα που είναι το επιστέγασµα των
προσπαθειών της σηµερινής γενιάς ευρωπαίων. ∆εν πρέπει να υπάρξει δισταγµός σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα της διεύρυνσης. ∆εν πρέπει να υπάρξει διαίρεση της Ευρώπης σε δύο ταχύτητες.
Η διαίρεση είναι µια λέξη που πρέπει να ανήκει στο παρελθόν της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του στη Συνθήκη Προσχώρησης κατά την
περίοδο συνόδου του Απριλίου, κάτι που θα επιτρέψει την υπογραφή της στις 16 Απριλίου στην
Αθήνα.

Το δεύτερο θέµα στην ηµερήσια διάταξη είναι η υποστήριξη της δηµοκρατίας και της προόδου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ειδεχθής δολοφονία του Ζόραν Τζίντζιτς, ενός δηµοκράτη
προσηλωµένου στο κράτος δικαίου και σε µια Ευρώπη αξιών, µας θυµίζει, σαν «φάντασµα από τη
Σερβία», ότι δεν έχουµε ολοκληρώσει την αποστολή µας σε αυτή την περιοχή.
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Ένα τρίτο θέµα είναι το κοινό µας ενδιαφέρον για αποτελεσµατικές πολυµερείς διαδικασίες µέσω
των Ηνωµένων Εθνών. Πρέπει να στοχεύουµε πιο µακριά από το τετριµµένο «οι ΗΠΑ πολεµούν, ο
ΟΗΕ µοιράζει τρόφιµα, η ΕΕ πληρώνει». Η Ευρώπη έχει ουσιαστική εµπειρία στη διατηρήσιµη
ειρήνη. Ξέρουµε ότι ο τεχνολογικός εξοπλισµός που κερδίζει πολέµους είναι πολύ πιο
ανεπτυγµένος από τον έµψυχο ανθρωπισµό που κερδίζει την ειρήνη. Το µάθηµα αυτό το
διδαχτήκαµε από την εµπειρία του Αφγανιστάν, της Βοσνίας, του Κοσσυφοπεδίου και αλλού. Τόσο
εκείνοι που τάσσονται υπέρ αυτού του πολέµου όσο και εκείνοι που τάσσονται εναντίον του, όλοι
µαζί βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την ανάγκη για κοινή δράση στο Ιράκ και στα γειτονικά κράτη,
την ανάγκη για ενισχυµένη ανθρωπιστική βοήθεια, κατά τη διάρκεια της σύρραξης και µετά, για
συνδροµή στην οικονοµική και πολιτική ανοικοδόµηση του µεταπολεµικού Ιράκ, εάν γίνει υπό την
αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών.

Ένα τέταρτο ζητούµενο είναι η ποιότητα των διατλαντικών σχέσεων. Θα επαναλάβω την έξοχη
διατύπωση του Επιτρόπου Πάττεν στη σύνοδο ολοµελείας σήµερα το πρωί: «Τα περισσότερα
πράγµατα που θέλουµε να κατορθώσουµε ως Ευρωπαίοι, είναι πιθανότερο να µπορέσουµε να τα
κατορθώσουµε αν συνεργαστούµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το ίδιο ισχύει και µε τα περισσότερα
από αυτά που επιθυµεί η Αµερική· είναι πιθανότερο να τα κατορθώσει αν µπορέσει να συνεργαστεί
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ... αναντίρρητα ο κόσµος βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πλευράς
ευηµερίας, από πλευράς σταθερότητας, από πλευράς ασφάλειας όταν η Αµερική και η Ευρωπαϊκή
Ένωση εργάζονται µαζί.» Είναι προς το κοινό µας συµφέρον να φροντίσουµε ότι οι Ηνωµένες
Πολιτείες θα µένουν προσηλωµένες και συντονισµένες µαζί µας και δεν θα παίρνουν πεισµατικά
τον δρόµο που τους υπαγορεύει αποκλειστικά το δικό τους συµφέρον.

Ένα πέµπτο θέµα στο πρόγραµµα της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η κοινή µας προσέγγιση
απέναντι στη Μέση Ανατολή. Η επικείµενη δηµοσίευση του χάρτη πορείας της Τετράδας είναι κάτι
το θετικό το οποίο όµως έχει καθυστερήσει πολύ. Επιβάλλεται να προωθήσουµε και να
αναπτύξουµε µια προοπτική για την ειρήνη και τη συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή και, γενικότερα,
για την ποιότητα των σχέσεών µας µε τα αραβικά κράτη.

Με δύο λόγια, το ξεκάθαρο µήνυµα που χρειάζεται να δώσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι
είµαστε αποφασισµένοι να βάλουµε τάξη στο σπίτι µας και να επιτύχουµε, µέσα στους επόµενους
µήνες, µεγαλύτερη συνοχή και µεγαλύτερη παρουσία της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είχα πει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο:
«Αν µας διδάσκει κάτι η σηµερινή συζήτηση, είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια το χάσµα ανάµεσα
στις φιλοδοξίες µας και στην ικανότητα δράσης µας. Σε µια στιγµή που συζητάµε το µέλλον της
Ευρώπης πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι τα συντάγµατα και οι θεσµοί θα µείνουν απλώς κενό
γράµµα εάν δεν τους δίνει σάρκα και οστά το πολιτικό όραµα και η αποφασιστική πολιτική
βούληση. Αυτό είναι το ζητούµενο.»
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Οι ευρωπαίοι ανησυχούν και δικαίως για τις επιπτώσεις του πολέµου στην καθηµερινή ζωή τους.
Πρέπει εποµένως να προβληµατιστούµε σχετικά µε τις πιθανές οικονοµικές συνέπειες της
σύγκρουσης, όχι µόνο για το Ιράκ αλλά και για την παγκόσµια και τις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Έστω και αν εν µέρει όλα έχουν επισκιαστεί από το Ιράκ, η σηµερινή σύνοδος, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, έχει να διαδραµατίσει ζωτικής σηµασίας έργο σχετικά µε την οικονοµική
µεταρρύθµιση.

Είναι πια καιρός να σταµατήσουµε να «πετάµε το µπαλάκι» ανάµεσα σε εθνικές κυβερνήσεις και
σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και να προχωρήσουµε αποφασιστικά από τις ρητορείες στην
έµπρακτη µεταρρύθµιση.

Το πρόγραµµα της Λισσαβόνας αποκαλύπτει και αυτό ένα χάσµα ανάµεσα σε φιλοδοξίες και σε
επιτεύγµατα. Η συνθετική έκθεση της Επιτροπής δηλώνει σαφώς ότι αν δεν καταβληθούν επιπλέον
προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υστερήσει κατά πολύ από τους στόχους της, και ιδίως τους
στόχους της απασχόλησης. Ο βασικός λόγος γι� αυτό είναι ότι τα κράτη µέλη δεν µεριµνούν για
την αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή της πολιτικής που έχει συµφωνηθεί. Το
διευρυνόµενο χάσµα όσον αφορά την υλοποίηση φρενάρει την ανάπτυξη και στερεί τους
ευρωπαίους πολίτες από νέες θέσεις εργασίας.

Η έλλειψη µεταρρυθµίσεων δηµιουργεί επίσης τον κίνδυνο της υπονόµευσης του ρόλου και της
αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ως φορέων αλλαγής. Η χάραξη κοινών στόχων
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, µε σαφή κριτήρια αξιολόγησης και προθεσµίας, µπορεί να αποκτήσει
ισχυρή δυναµική και να δώσει ώθηση στη µεταρρύθµιση. Αλλά η συζήτηση για διαρθρωτικούς
δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει να αποτελέσει υποκατάστατο της πραγµατικής
δράσης και µεταρρύθµισης. Για να πούµε την αλήθεια, οι πράξεις µας σχετικά µε τη µεταρρύθµιση
δεν βρίσκονται στο ύψος της ρητορικής µας.

Πριν από µερικές εβδοµάδες, ευρωπαίοι βιοµήχανοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι οι
εταιρίες τους θα µετεγκαταστήσουν την έρευνα και τις επενδύσεις τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν δεν βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα. Ήταν µια αφυπνιστική υπόµνηση από τον πραγµατικό
κόσµο. Ένα άλλο σήµα κινδύνου ήρθε λίγο νωρίτερα, σε µια µελέτη που παρουσιάστηκε στο
Παγκόσµιο Οικονοµική Φόρουµ, από την οποία προέκυπτε ότι η ΕΕ δεν προσεγγίζει τους στόχους
της. Στα επτά από τα οκτώ κριτήρια που ορίστηκαν στη Λισσαβόνα, βρισκόµαστε πίσω από τις
ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, εκεί όπου δροµολογήσαµε µεταρρυθµίσεις, τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Για
παράδειγµα, παρατηρούµε ότι οι χώρες εκείνες που έχουν εφαρµόσει στο µεγαλύτερο βαθµό τις
συστάσεις της Λισσαβόνας είναι επίσης οι χώρες που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη µείωση στα
ποσοστά ανεργίας και ανάπτυξη άνω του µέσου όρου. Πολιτικά, το επιχείρηµα αυτό δεν είναι
κεντροαριστερό. ∆εν είναι κεντροδεξιό. Είναι η πρακτική ευρωπαϊκή εµπειρία µας.
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Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη. Η ικανότητά µας να πληρώνουµε για συστήµατα
περίθαλψης, για την εκπαίδευση, για τις µελλοντικές συντάξεις, και γενικά να ικανοποιούµε τις
άλλες ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, θα εξαρτηθεί από το µελλοντικό επίπεδο οικονοµικής
ανάπτυξής µας.

Αν δεν επιδιώξουµε την ανάπτυξη, το βάρος για τη σηµερινή και για τις µελλοντικές γενεές θα
είναι δυσβάστακτο. Όπως επισήµανε η Επιτροπή, αντιµετωπίζουµε αυξηµένες δηµόσιες δαπάνες
που κυµαίνονται από 4% έως 8% του ΑΕγχΠ µόνο και µόνο λόγω της γήρανσης του πληθυσµού!

Το επόµενο µήνυµά µου από το Κοινοβούλιο προς εσάς είναι ότι τα υγιή δηµόσια οικονοµικά είναι
πολύ σοβαρό θέµα. Κινδυνεύουµε να ξεχάσουµε τα σωτήρια µαθήµατα του παρελθόντος, όταν τα
υψηλά ελλείµµατα και το µεγάλο χρέος υπονόµευαν την µακροοικονοµική σταθερότητα και
αντιπροσώπευαν δυσβάστακτο κόστος από πλευράς χαµένης παραγωγής και υψηλής ανεργίας.

Κατά τη γνώµη του Κοινοβουλίου, η επένδυση στους ανθρώπους και η εφαρµογή στην πράξη
εννοιών όπως η δια βίου µάθηση είναι θέµατα σηµαντικά όχι µόνο στην επιχειρηµατική τους
διάσταση. Συµβάλλουν στην αυτοανάπτυξη του ατόµου και ενισχύουν την ικανότητά του να
αντεπεξέρχεται µε επιτυχία στον µεταβαλλόµενο κόσµο µας.

Επιπλέον, πρέπει να επενδύσουµε περισσότερα στην έρευνα και ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υποστηρίζει αµέριστα το στόχο του 3% που τέθηκε στη Βαρκελώνη. Οι ιδιωτικές
επενδύσεις πρέπει να αποτελέσουν τον µεγάλο όγκο του ποσού αυτού, αλλά να µη λησµονούµε ότι
το ένα τρίτο των απαιτούµενων δαπανών υποτίθεται ότι θα προέλθει από δηµόσιες επενδύσεις.
Είναι ένα θέµα καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που να ωθείται
περισσότερο από την έρευνα. Ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και Καινοτοµίας που θα
εκτείνεται σε 25 χώρες δηµιουργεί τεράστιες δυνατότητες για βασισµένη στη γνώση ανάπτυξη.

Υποθέτω ότι έχετε λάβει επιστολή του Προέδρου Πρόντι στην οποία µεταξύ άλλων προτείνεται ένα
χρονοδιάγραµµα από σήµερα έως το προσεχές Εαρινό Συµβούλιο σχετικά µε βασικές
εναποµένουσες µεταρρυθµίσεις της Λισσαβόνας: σιδηρόδροµοι, αγορές ενέργειας, Ενιαίος
Ευρωπαϊκός Ουρανός, χρηµατιστηριακές αγορές, αγορές προµηθειών, κοινωνία της πληροφορίας,
γραφεία προσωρινής εργασίας, διαµεθοριακοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση, βιοκαύσιµα,
φορολογία της ενέργειας, ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµιές, κλιµατική µεταβολή.

Εµείς στο Κοινοβούλιο είµαστε διατεθειµένοι να εκπληρώσουµε στο ακέραιο το ρόλο µας όσον
αφορά αυτό το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.

Για να στεφθούν µε επιτυχία οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις απαιτείται τόσο εθνική δράση όσο και
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο προχωρεί µε κανονικό ρυθµό στη νοµοθετική του
συνεισφορά. Το Συµβούλιο έχει ακόµα πολλά να κάνει. Οι ποιοτικές µας επιδόσεις σε σχέση µε το
νοµοθετικό πρόγραµµα είναι καλές. Έχουν προωθήσει τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων.
Ζητούµε από το Συµβούλιο να συµβαδίσει.
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Τώρα πρέπει να κινηθούµε µε ταχύτητα για να περατώσουµε τη διοργανική συµφωνία σχετικά µε
τη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας. Ελπίζουµε ότι θα δώσετε σαφή εντολή στους
υπουργούς να καταλήξουν έγκαιρα σε συµφωνία που να καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία της
νοµοθετικής µας εργασίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Η νοµοθεσία
της ΕΕ πρέπει να αποτελεί προωθητικό και όχι ανασχετικό παράγοντα για τις οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις.

Είτε πρόκειται για το Ιράκ και την εξωτερική πολιτική, είτε για τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και
το πρόγραµµα της Λισσαβόνας, το κεντρικό µου µήνυµα από το Κοινοβούλιο απόψε προς εσάς
είναι η έκκληση να καταβάλετε σύντονες προσπάθειες ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα σε
όσα υποσχόµαστε, σε όσα ελπίζουµε και σε όσα πραγµατοποιούµε.

___________________
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις 20 και 21 Μαρτίου για την τρίτη ετήσια εαρινή
σύνοδό του µε θέµα την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Ένωση.
Της συνόδου προηγήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Pat Cox, για τα κύρια θέµατα συζήτησης.

2. Οι Αρχηγοί Κράτους ή Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί
Οικονοµικών συναντήθηκαν επίσης µε τους οµολόγους τους των δεκατριών προσχωρουσών
και υποψηφίων χωρών για να συζητήσουν τη στρατηγική της Λισσαβώνας και την εφαρµογή
της καθώς και διεθνή θέµατα.

3. Κατά τις εαρινές του συνόδους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει ως κεντρικό ρόλο, να
ορίζει την κατεύθυνση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης της
Ένωσης, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβώνας να γίνει η
ευρωπαϊκή οικονοµία 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.

4. Κατά το πέρας των συζητήσεών του, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη συµφωνία του
σχετικά µε :

− τους στόχους προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το
µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της Λισσαβώνας (βλ. κατωτέρω Μέρος Ι),

− ορισµένους προσανατολισµούς και ειδικά µέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων
(βλ. κατωτέρω Μέρος ΙΙ).

5. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε τη διεύρυνση και µε
ορισµένα διεθνή θέµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά παρατίθενται µετά το Μέρος ΙΙ, κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει σήµερα, όπως και άλλα µέρη του κόσµου, επιβράδυνση
οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Οι οικονοµικές αβεβαιότητες και
οι παγκόσµιοι πολιτικοί κίνδυνοι βαρύνουν εξαιρετικά τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές και
έχουν καθυστερήσει την ανάκαµψη. Εποµένως, αυτό που προέχει είναι να βελτιωθεί η
ικανότητα µεγέθυνσης των οικονοµιών µας, µέσω υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
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7. Πριν από τρία χρόνια, στη Λισσαβώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ως στρατηγικό της
στόχο να οικοδοµήσει την πιο ανταγωνιστική και δυναµική, βασιζόµενη στη γνώση
οικονοµία, ικανή για σταθερή οικονοµική µεγέθυνση µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προκειµένου να επιτύχουµε αυτόν το στόχο,
δεσµευθήκαµε για ένα φιλόδοξο και σφαιρικό δεκαετές πρόγραµµα αµοιβαία ενισχυόµενων
µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας, κεφαλαίων και προϊόντων.

8. Έχει σηµειωθεί αξιόλογη πρόοδος µε την ατζέντα της Λισσαβώνας, που διανύει πλέον το
τέταρτο έτος της. Έχουν επιτευχθεί σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά, φέρ� ειπείν, το
άνοιγµα των ενεργειακών αγορών, τη δηµιουργία ενιαίου ουρανού, τον εκσυγχρονισµό της
πολιτικής του ανταγωνισµού, την εγκαθίδρυση ολοκληρωµένης πανευρωπαϊκής
χρηµατοοικονοµικής αγοράς και την επίτευξη συµφωνίας για κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Έχουν δηµιουργηθεί, µετά την έναρξη εφαρµογής της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, πέντε εκατοµµύρια νέες θέσεις απασχόλησης � εκ των οποίων µάλιστα οι
500.000 κατά τη διάρκεια του 2002, παρά το δυσµενέστερο οικονοµικό κλίµα µε την ανεργία,
ενώ οι άνεργοι µειώθηκαν κατά δύο εκατοµµύρια.

9. Ωστόσο, µένει να γίνουν ακόµα πολλά. Είναι µάλιστα καιρός, τόσο η Ένωση όσο και τα
κράτη µέλη να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις κάνοντας
τα λόγια πράξη. Επιβεβαιώνουµε και πάλι την ισχυρή προσωπική µας δέσµευση να
επιτευχθούν έγκαιρες και ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις και στους τρεις πυλώνες της
στρατηγικής της Λισσαβώνας � οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

10. Η προαγωγή σταθερής µεγέθυνσης και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
εργασίας πρέπει να παραµείνει σταθερά στην πρώτη θέση της ηµερήσιας διάταξης της
Ένωσης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν ακολουθηθούν µακροοικονοµικές πολιτικές
προσανατολισµένες στην µεγέθυνση και τη σταθερότητα, αν προωθηθούν σθεναρά οι
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, αν αναληφθεί αποφασιστική δράση για την αύξηση των θέσεων
εργασίας και τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και αν υλοποιηθεί η
συνολική στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης που εγκρίθηκε στο Γκέτεµποργκ. Παράλληλα, και
παρά τις πρόσφατες προόδους, αυτό το χρονοδιάγραµµα µεταρρυθµίσεων πρέπει τώρα να
αντιµετωπίσει ουσιαστικότερα τις προκλήσεις που απορρέουν από τη γήρανση των
πληθυσµών, αν πρόκειται να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµοσίων
οικονοµικών.

11. Η διεύρυνση αυξάνει τις δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης και επίτευξης των στόχων της
Λισσαβώνας. Τα µελλοντικά κράτη µέλη για πρώτη φορά καλύπτονται στην εαρινή έκθεση
της Επιτροπής. Τα κράτη αυτά εισάγουν µεταρρυθµιστικά µέτρα και αρχίζουν να
συµµετέχουν στην ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Η στρατηγική της Λισσαβώνας προσφέρει
κοινές λύσεις σε κοινά προβλήµατα και είναι, εποµένως, ένα ουσιαστικό εργαλείο που πρέπει
να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της διαδικασίας διεύρυνσης και για την διάδοση
κοινών βέλτιστων πρακτικών και πείρας σε ολόκληρη την Ένωση.
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12. Για να προχωρήσει η µεταρρύθµιση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει τις ακόλουθες
προτεραιότητες :

− Αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Έχει σηµειωθεί πραγµατική
άνοδος της απασχόλησης, για να επιτευχθεί όµως το επιδιωκόµενο ποσοστό
απασχόλησης 70% της Λισσαβώνας έως το 2010, θα απαιτηθούν εκτεταµένες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε στόχους την πλήρη απασχόληση, την υψηλότερη
παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας. Οι αγορές εργασίας της ΕΕ πρέπει να
ανοίξουν περισσότερο, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης που να απευθύνονται στους
πάντες, και να είναι συνάµα πιο ευπροσάρµοστες στις οικονοµικές συνθήκες. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να λάβουν µέτρα ώστε να γίνουν ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στα
συστήµατα φορολογίας και παροχών, να αυξηθούν τα κίνητρα για είσοδο στην
απασχόληση και συµµετοχή στην αγορά εργασίας και να µειωθούν οι διαφορές λόγω
φύλου στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να προωθείται η δια βίου µάθηση καθώς και η
στενότερη συνεργασία για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα πρότυπα
δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

− Προτεραιότητα στην καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. Η
Ευρώπη διαθέτει τεράστιο δυναµικό καινοτοµίας � θα πρέπει όµως να καταβάλει
µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι επινοήσεις να µετουσιώνονται σε πραγµατική
προστιθεµένη αξία. Η ώθηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των κλάδων της οικονοµίας
και των ερευνητικών ιδρυµάτων είναι ζωτική για την αξιοποίηση του επιχειρηµατικού
µας δυναµικού. Ο βιοµηχανικός τοµέας αποτελεί πηγή ζωτικής σηµασίας για τη
µεγέθυνση και την απασχόληση, και θα εξακολουθήσει να διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στη βασισµένη στη γνώµη οικονοµία. Χρειάζεται να δηµιουργηθούν οι σωστές
προϋποθέσεις Ε&Α - ιδίως από τις επιχειρήσεις - ούτως ώστε η ΕΕ να µπορέσει να
επιτύχει το στόχο της όσον αφορά επενδύσεις στην Ε&Α, οι οποίες να προσεγγίζουν το
3% του ΑεγχΠ. Πρέπει να ληφθούν µέτρα για να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά
και η έξοδος από αυτήν για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση και την τεχνογνωσία, να βελτιωθεί το ρυθµιστικό περιβάλλον και να
µειωθούν τα διοικητικά εµπόδια. Χρειάζεται επίσης δράση για να προβληθεί το
επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των νέων.

− ∆ιασύνδεση της Ευρώπης � ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Ζωτική σηµασία για
την παραγωγικότητα και την οικονοµική αύξηση έχει η δυναµική και εύρυθµη
εσωτερική αγορά, πολλώ δε µάλλον σε µια διευρυµένη Ένωση. Είναι σηµαντικό να
προχωρήσουµε σε µεγαλύτερο άνοιγµα και ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα το ρυθµιστικό πλαίσιο και εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου
προδιαγραφές για την προστασία των καταναλωτών. Η µεταρρύθµιση των νοµοθετικών
πράξεων για τον ανταγωνισµό - κατά των µονοπωλίων, περί συγχωνεύσεων και περί
καρτέλ - θα πρέπει να ολοκληρωθεί και οι αγορές που δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά
να διερευνηθούν και να διορθωθούν. Πρέπει να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση και η
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µεγαλύτερη δυνατότητα διασύνδεσης στους δικτυακούς οικονοµικούς κλάδους, όπως η
ενέργεια, οι µεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, µε παράλληλη συµπλήρωση και επέκταση των
δικτύων, ιδίως εν όψει της διεύρυνσης. Το δυναµικό της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών
πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και η εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών να επιταχυνθεί.

− Περιβαλλοντική προστασία για την οικονοµική µεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας.
Η επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας απαιτεί από κάθε κράτος µέλος να αξιοποιεί
πλήρως το οικονοµικό του δυναµικό· αυτό όµως πρέπει να συµβαδίζει µε βελτιώσεις
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Έτσι, η ενεργός επιδίωξη στόχων στον
τοµέα του περιβάλλοντος διατηρεί πάντοτε την ίδια σπουδαιότητα. Είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας για την καινοτοµία και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, που
οδηγούν στη µεγέθυνση και την απασχόληση. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι δρουν ως
καταλύτης για την καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό σε νευραλγικούς τοµείς όπως η
ενέργεια και οι µεταφορές, και προωθούν νέες επενδύσεις σε καθαρές και πλέον
ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προκειµένου να προωθήσει τις προτεραιότητες αυτές :

− έχει θέσει την κατεύθυνση για τους Γενικούς Προσανατολισµούς των Οικονοµικών
Πολιτικών και την αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που θα
εγκριθούν τον Ιούνιο,

− έχει καλέσει την Επιτροπή να δηµιουργήσει µια Ευρωπαϊκή Ειδική Οµάδα για την
Απασχόληση, η οποία θα βοηθήσει να προσδιορισθούν πρακτικές µεταρρυθµίσεις που
µπορούν να έχουν τις πλέον άµεσες και ταχείες επιπτώσεις για την εφαρµογή της
αναθεωρηµένης Στρατηγικής για την Απασχόληση από τα κράτη µέλη,

− προσδιόρισε καίριες µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας που πρέπει να επιδιωχθούν
σε εθνικό επίπεδο,

− ξεκίνησε δράσεις για την ενίσχυση της υποστήριξης που παρέχει η Ένωση στη γνώση,
την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, ούτως ώστε να τοποθετηθεί η
ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο,

− όρισε προθεσµίες για την τελική συµφωνία επί των υπολοίπων µεταρρυθµίσεων της
Λισσαβώνας σε καίριους τοµείς, πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
προσεχούς έτους : σιδηρόδροµοι, αγορές ενέργειας, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός,
χρηµατοοικονοµικές αγορές (περιλαµβανοµένων των δηµόσιων προσφορών εξαγοράς),
δηµόσιες συµβάσεις, κοινωνία της πληροφορίας, εταιρίες προσωρινής απασχόλησης,
διασυνοριακοί κανόνες κοινωνικής ασφάλισης, φορολόγηση της ενέργειας, ευθύνη για
τις περιβαλλοντικές ζηµίες και την αλλαγή του κλίµατος,
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− έδωσε συνολική απάντηση όσον αφορά την ασφάλεια της θάλασσας, µετά την
καταστροφή του Prestige,

− ανανέωσε τη δέσµευσή του για µεγαλύτερη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση και τον
ηγετικό ρόλο της Ένωσης στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον
κόσµο.

14. Παρατίθενται τώρα οι λεπτοµερείς δράσεις για την επίτευξη των προηγουµένων κατά τους
προσεχείς δώδεκα µήνες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ :

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Α. Οικονοµική συγκυρία και εργαλεία πολιτικής

15. Η επιβράδυνση της οικονοµίας έχει διαρκέσει περισσότερο από το αναµενόµενο, οι δε
προοπτικές σκιάζονται από οικονοµικές αβεβαιότητες και παγκόσµιους πολιτικούς κινδύνους.
Εντός των συνθηκών που επικρατούν θα πρέπει να επιδιωχθούν υγιείς µακροοικονοµικές
πολιτικές ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και η οικονοµική µεγέθυνση.

16. Με τα προαναφερόµενα υπόψη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− επιδοκιµάζει το Έγγραφο Βασικών Θεµάτων, που ενέκρινε το Συµβούλιο Ecofin, το
οποίο, µαζί µε τα παρόντα συµπεράσµατά, θα αποτελέσει τη βάση των προσεχών
Γενικών Προσανατολισµών των Οικονοµικών Πολιτικών. Οι ΓΠΟΠ θα πρέπει να είναι
συνοπτικοί, να εστιάζονται σε νευραλγικά ζητήµατα και προτεραιότητες της
οικονοµικής πολιτικής για µια τριετία και να περιλαµβάνουν, όταν χρειάζεται,
συγκεκριµένες προθεσµίες για την εφαρµογή συστάσεων περί µεταρρυθµίσεων,

− επιβεβαιώνει την ανάγκη για ενίσχυση του συντονισµού των δηµοσιονοµικών
πολιτικών µε σκοπό τη βελτίωση του δυναµικού µεγέθυνσης των ευρωπαϊκών
οικονοµιών και την καλύτερη προετοιµασία για µεσοπρόθεσµες προκλήσεις. Συνεπώς,
αποδέχεται πλήρως τη σχετική έκθεση που ενέκρινε το Συµβούλιο (Ecofin) καλώντας
παράλληλα το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τα συµπεράσµατά της.
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17. Το 2003 παρέχει ιδιαίτερη ευκαιρία για να χρησιµοποιηθούν εξορθολογισµένα εργαλεία
συντονισµού των βασικών πολιτικών � οι Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών
Πολιτικών, οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση και η Στρατηγική για την
Εσωτερική Αγορά � και για να τους δοθεί τριετής προοπτική, πράγµα που θα πρέπει να
παράσχει µια σφαιρικότερη, ουσιαστικότερη και συνεκτικότερη προσέγγιση των
µεταρρυθµίσεων που το υγιές µακροοικονοµικό πλαίσιο προορίζεται να στηρίξει. Στη
συνάρτηση αυτή και εφόσον χρειάζεται, οι συστάσεις για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριµένες προθεσµίες.

18. Παράλληλα, και µε σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, και ιδίως η συγκρισιµότητα των
στατιστικών και αναλυτικών εργαλείων, στις διάφορες χρονικές περιόδους, χώρες και
περιφέρειες, ούτως ώστε να αποτελούν καλύτερες βάσεις ανάλυσης για το σχεδιασµό και την
παρακολούθηση των πολιτικών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της
Επιτροπής, σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα, να υποβάλει έκθεση
µε θέµα τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ενισχυθεί η χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών
δεικτών και αναλυτικών εργαλείων προς εκτίµηση της προόδου επί της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας, εγκαίρως για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004.

19. ∆εδοµένου του κεντρικού ρόλου της ετήσιας εαρινής έκθεσης της Επιτροπής για την
επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την ατζέντα της Λισσαβώνας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή κατά την εκπόνηση της έκθεσής της για το 2004, να αναλύσει
τις µετρήσιµες διαφορές που επέφερε η ολοκληρωµένη προσέγγιση της Λισσαβώνας και να
αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο υλοποίησαν τις επιτυχίες τους και βελτίωσαν τη θέση
τους τα κράτη µε τις καλύτερες επιδόσεις, δείχνοντας, µεταξύ άλλων, το πως οι στόχοι της
Λισσαβώνας επιτυγχάνονται µέσω της κανονιστικής µεταρρύθµισης.

Β. Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων οικονοµικής
µεγέθυνσης της Ευρώπης

20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιταχύνει τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις ούτως ώστε να
πραγµατώσει το όραµά της για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση και να δώσει ώθηση στο
µακροπρόθεσµο δυναµικό µεγέθυνσης. Η ανταγωνιστικότητα πρέπει και πάλι να έλθει στο
προσκήνιο, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο θα
µπορούν να ακµάζουν οι επιχειρήσεις και η επιχειρηµατικότητα, να εξασφαλιστεί η
ολοκλήρωση και η επέκταση της εσωτερικής αγοράς και να προωθηθεί η επένδυση στη
γνώση ως το καλύτερο εχέγγυο της καινοτοµίας και του στηριζόµενου σε δεξιότητες
εργατικού δυναµικού.

21. Στα πλαίσια αυτά, το νέο Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» πρέπει να αναλάβει ενεργά τον
οριζόντιο ρόλο του να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη µεγέθυνση στο πλαίσιο µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα, την οποία θα αναπτύξει η
Επιτροπή, επανεξετάζοντας σε τακτική βάση τα οριζόντια και τοµεακά ζητήµατα. Οι
εργασίες του θα συµπληρώνουν το έργο του Συµβουλίου «Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά
Θέµατα» ώστε να εξασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 24.03.2003 - EL - PE 329.771

19

Προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας

22. Παραγωγή και υπηρεσίες πρέπει να είναι δυναµικές και ανταγωνιστικές για να διατηρηθεί η
οικονοµική µεγέθυνση και η ευηµερία σε µια διευρυµένη Ευρώπη. Χρειάζονται και άλλες
προσπάθειες στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών µελών για τη βελτίωση του γενικού
επιχειρηµατικού κλίµατος σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού, τη
µείωση των διοικητικών και ρυθµιστικών βαρών για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα δε για την
ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της εξέλιξης µικρών επιχειρήσεων. Προέχει επίσης να
προωθηθεί η επιχειρηµατική νοοτροπία, παρέχοντας κίνητρα στα µεµονωµένα άτοµα και
προτρέποντας το κοινωνικό σύνολο να εκτιµά την επιχειρηµατική επιτυχία. Τέλος, πρέπει να
δοθεί προσοχή στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις µε την
προώθηση αξιόπιστης εταιρικής διακυβέρνησης.

23. Με τα ανωτέρω υπόψη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− προτρέπει τα κράτη µέλη να συµµετέχουν δραστήρια στη διαδικασία διαβουλεύσεων,
ύστερα από την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής µε τίτλο
«Επιχειρηµατικό πνεύµα στην Ευρώπη», και καλεί την Επιτροπή να προτείνει ως
συνέχεια ένα Σχέδιο ∆ράσης για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη πριν από το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004, µε ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολότερη και
ταχύτερη δηµιουργία επιχειρήσεων, στην ευκολότερη πρόσβαση σε χαµηλού κόστους
χρηµατοδότηση, και δη σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και σε µικροδάνεια, καθώς επίσης
στη βελτίωση της πτωχευτικής νοµοθεσίας,

− καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για πιο δραστήρια προαγωγή της
επιχειρηµατικότητας µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, και για την προώθηση της
εκτίµησης του επιχειρηµατικού πνεύµατος από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µεταξύ
άλλων µε τη θεσµοθέτηση βραβείων επιχειρηµατικότητας σε επίπεδο Ένωσης, σε
συνεργασία µε οργανώσεις των εργοδοτών,

− προτρέπει τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για
τις Μικρές Επιχειρήσεις µε καινοτόµο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η
ουσιαστικότερη συµµετοχή και η διαβούλευση µε τις µικρές επιχειρήσεις στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων· να εστιάσουν δε καλύτερα τις δράσεις του,
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σχετικοί εθνικοί στόχοι και
οι αξιολογήσεις από οµοτίµους, στο θέµα φερ� ειπείν της ταχύτερης διαδικασίας για τη
δηµιουργία και την εγγραφή νέων επιχειρήσεων στα µητρώα.

24. Για να µειωθούν τα διοικητικά βάρη και για να βελτιωθεί το ρυθµιστικό πλαίσιο και το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :
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− ζητά την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Απλούστευση και βελτίωση της
ποιότητας του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» και τη σύναψη, πριν από τη σύνοδό του τον
Ιούνιο, της διοργανικής συµφωνίας για καλύτερο ρυθµιστικό περιβάλλον· την σύντοµη
συνέχεια επί των προτάσεων της Επιτροπής για την ενηµέρωση και την απλούστευση
του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων και της
αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων διοικήσεων από τα κράτη µέλη,

− επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι, κατά κανόνα, κάθε µείζων
νοµοθετική πράξη της ΕΕ θα προτείνεται κατόπιν συστηµατικών διαβουλεύσεων µε
τους ενδιαφεροµένους, θα συνοδεύεται δε από συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων,
λαµβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της Λισσαβώνας· θα πρέπει
να διενεργείται ουσιαστική διαβούλευση µε το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», στο
πλαίσιο των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων του Συµβουλίου, για τις προτάσεις που
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα όλες οι
συνθέσεις του Συµβουλίου θα έχουν την ευθύνη να αξιολογούν τις επιπτώσεις στον
οικείο τοµέα εργασιών,

− σηµειώνει ότι για την ώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας θα είναι σηµαντική
µια νέα προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής, στο πνεύµα της σχετικής ανακοίνωσης
της Επιτροπής, η οποία είναι οριζόντιου χαρακτήρα, άπτεται του γενικού πλαισίου
προϋποθέσεων, λαµβάνει όµως υπ� όψη και τις ιδιοµορφίες των κατ� ιδίαν τοµέων,
τηρουµένων ταυτόχρονα των κανόνων του ανταγωνισµού,

− ζητά την έγκριση, µέχρι τα τέλη του 2003, Σχεδίου ∆ράσης για τη βελτίωση του
εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, που εκπόνησε η Επιτροπή βάσει
της έκθεσης της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου (Οµάδα Winter).

∆ιασύνδεση της Ευρώπης � ολοκλήρωση και επέκταση της εσωτερικής αγοράς στις παραµονές
της διεύρυνσης

25. Η ΕΕ λειτουργεί σήµερα µε διαρκώς µεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και διασύνδεση, και πρέπει
να µεριµνήσουµε ώστε να εξαλειφθούν τα σηµεία συµφόρησης και τα εµπόδια της
ολοκλήρωσης αυτής. Η νέα και ισχυρή ώθηση για συµπλήρωση και βελτίωση των επιδόσεων
της εσωτερικής αγοράς θα αποτελέσει βασικό παράγοντα στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, αποφέροντας οικονοµικά οφέλη σε
παραγωγούς και καταναλωτές. ∆ίχως αυτήν, θα χαθεί η ευκαιρία ουσιαστικών κερδών σε
οικονοµική µεγέθυνση και θέσεις απασχόλησης.
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Οριζόντια

26. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας την προσεχή Στρατηγική για την Εσωτερική
Αγορά ως βάση για µελλοντική δράση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητά την ουσιαστική εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, της νοµοθεσίας που ήδη έχει
συµφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Ως πρώτο βήµα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ανανεώσουν
τις προσπάθειές τους, έως τον Ιούλιο του 2003, για την επίτευξη των στόχων της
Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης όσον αφορά τη µεταφορά της νοµοθεσίας περί
εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο· τα τοµεακά Συµβούλια θα πρέπει να υποβάλουν,
µε την προοπτική του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2004, έκθεση για την
πρόοδο της εφαρµογής των µέτρων που έχουν θεσπίσει,

− ζητά µεγαλύτερη µείωση των κρατικών ενισχύσεων και επαναπροσανατολισµό των
ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους, και επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να
συνεχίσει τις εργασίες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό των ρυθµίσεων που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, επικεντρώνοντας την προσοχή σε εκείνες που
προξενούν τις περισσότερες στρεβλώσεις,

− όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, καλεί το Συµβούλιο
«Ανταγωνιστικότητα» να λάβει τις απαραίτητες διαδικαστικές αποφάσεις σχετικά µε τις
µελλοντικές εργασίες που θα αποβλέπουν στην εξασφάλιση των προµηθειών και της
χρηµατοδότησής τους, ενώ ταυτόχρονα να µεριµνήσει ώστε η παροχή δηµοσίων
υπηρεσιών να συµβαδίζει µε την εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις και τον ανταγωνισµό, η δε εφαρµογή της βοήθειας και των κανόνων αυτών
να µην θέτουν σε κίνδυνο την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και οµοίως ότι οι
χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις των κρατών µελών δεν προκαλούν στρέβλωση της αγοράς
εµπορεύσιµων υπηρεσιών· επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Βαρκελώνης εν προκειµένω και καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει την
αναµενόµενη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, σύµφωνα µε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Βαρκελώνης για µια πρόταση οδηγίας-πλαισίου,

− καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εργασία της στο θέµα της Στρατηγικής στον
τοµέα των Υπηρεσιών και σηµειώνει την πρόθεσή της να υποβάλει, πριν από τα τέλη
του 2003, προτάσεις για σειρά µέτρων µε στόχο την εξάλειψη των εµποδίων στη
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές της προστασίας των
καταναλωτών· τα κράτη µέλη θα πρέπει ωστόσο να επιταχύνουν ήδη τις δικές τους
προσπάθειες για την προοδευτική εξάλειψη των υφιστάµενων εµποδίων,

− σηµειώνει ότι µια προνοητική πολιτική ανταγωνισµού είναι ουσιώδης για την
αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα προωθηθεί µε την τελική
έγκριση της προτεινόµενης µεταρρύθµισης του καθεστώτος των συγχωνεύσεων πριν
από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004· η νέα οδηγία σχετικά µε τις δηµόσιες
προσφορές εξαγοράς θα πρέπει να εκδοθεί το συντοµότερο δυνατόν· η δέσµη περί
δηµοσίων συµβάσεων θα πρέπει να εκδοθεί µέχρι τον Ιούλιο του 2003,
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− ζητά µια πολιτική καταναλωτών η οποία θα ενισχύει τον καταναλωτή και θα τον
τοποθετεί στην καρδιά της ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, δίδοντας τη δέουσα
συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για την προστασία του καταναλωτή και προχωρώντας
προς µια πραγµατικά ενιαία πιστωτική αγορά µέσω της οδηγίας περί καταναλωτικής
πίστης,

− ζητά την τελική έκδοση της φορολογικής δέσµης και συνεχείς προσπάθειες για την
αντιµετώπιση του αθέµιτου φορολογικού ανταγωνισµού και την εξάλειψη των
εµποδίων της εσωτερικής αγοράς που δηµιουργεί το φορολογικό σύστηµα.

Τοµεακή

27. Με την οριστικοποίηση των µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, θα δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες για θέσεις απασχόλησης, επενδύσεις και
ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες.

28. Όσον αφορά την ενέργεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητά την ταχεία οριστική έκδοση και ουσιαστική εφαρµογή των οδηγιών και του
κανονισµού της εσωτερικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο,
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Βαρκελώνης,

− προτρέπει το Συµβούλιο να συµφωνήσει για όσους χρηµατοδοτικούς κανόνες
παραµένουν σε εκκρεµότητα και να διαµορφώσει µέτρα για την ενίσχυση των
ενεργειακών υποδοµών και δικτύων, σε συµµόρφωση µε τα συµπεράσµατα της
Βαρκελώνης,

− τονίζει τη σηµασία της ταχείας επίτευξης συµφωνίας επί των προτάσεων για
ενισχυµένη συνεργασία στη διαχείριση των αποθεµάτων φυσικού αερίου και
πετρελαίου της ΕΕ,

− καλεί τα κράτη µέλη να καθορίσουν τις προσήκουσες γενικές προϋποθέσεις για να
παρακινηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδοµές,

− σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση µε θέµα τις επιπτώσεις που
έχουν οι πράξεις περί εµπορίας των δικαιωµάτων εκποµπής σε άλλες πράξεις στον
ενεργειακό τοµέα.

29. Όσον αφορά τις µεταφορές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί το Συµβούλιο «Μεταφορές» να καταλήξει ταχέως σε συµφωνία όσον αφορά τη
δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους, καθώς και να εγκρίνει σύντοµα τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό και τις υπηρεσίες λιµένος,
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− παροτρύνει το Συµβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του προκειµένου να δώσει εντολή
στην Επιτροπή για διαπραγµάτευση συµφωνίας ανοικτού ουρανού µε τις ΗΠΑ,

− ζητά την πλήρη και γοργή εφαρµογή των συµπερασµάτων της Βαρκελώνης σε ό,τι
αφορά το Galileo, λαµβάνοντας και άλλα µέτρα ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες
που έχουν ήδη αναληφθεί για την εγκατάσταση της κοινής επιχείρησης, προκειµένου να
προωθηθεί το σχέδιο µέσω της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου και να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες παραχωρήσεις συχνοτήτων· επίσης, ζητά να εξευρεθεί
επειγόντως λύση για την κατανοµή των συνεισφορών στον προϋπολογισµό εντός της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος.

30. Για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί το Συµβούλιο, υπό το φως των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βαρκελώνης και κατόπιν της έκθεσης της Οµάδας Υψηλού επιπέδου Van Miert, να
ορίσει τους αναγκαίους όρους και κατευθυντήριες γραµµές εξ επόψεως δυνατοτήτων
διασύνδεσης, ιδίως εν όψει της διεύρυνσης, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα και
να βελτιωθεί η υπάρχουσα υποδοµή, συµπληρώνοντας παράλληλα (κατά την προσεχή
περίοδο προγραµµατισµού) τα κενά της και περιορίζοντας ταυτόχρονα τις συµφορήσεις
σε περιοχές όπως οι Άλπεις, τα Πυρηναία, ο Κεντρικός Ορεινός Όγκος (Massif Central)
της Γαλλίας και η Βαλτική, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά φυσικά εµπόδια, να
προωθηθούν δε επίσης οι επενδύσεις σε βασικές υποδοµές µέσω των διαθέσιµων
κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων και κοινών πρωτοβουλιών δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα,

− καλεί την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και άλλα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να
εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη µειζόνων έργων υποδοµής στον
τοµέα των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και ειδικότερα στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων σε συνεργασία µε όλες τις
ενδιαφερόµενες χώρες.

31. Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητά από το Συµβούλιο την ταχεία ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Προς τούτο απαιτείται η ορθή και ουσιαστική
εφαρµογή των υφιστάµενων οδηγιών και η έκδοση, έως το 2003, των οδηγιών για τις
συντάξεις και τα ενηµερωτικά δελτία, έως δε τον Απρίλιο του 2004 των οδηγιών για τις
επενδυτικές υπηρεσίες και τη διαφάνεια,

− ζητά από το Συµβούλιο και από την Επιτροπή να επιδιώξουν τον περιορισµό των
εµποδίων στη δηµιουργία µιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηµατικών
κεφαλαίων, ικανής να στηρίζει την επιχειρηµατικότητα, να εξεταστούν δε µεταξύ
άλλων τα εµπόδια στις επενδύσεις θεσµικών επενδυτών (συνταξιοδοτικά ταµεία) στις
αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
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Οικοδόµηση της βασισµένης στη γνώση οικονοµίας

32. Η µεσοπρόθεσµη οικονοµική µεγέθυνση στην Ευρώπη εξαρτάται από την αξιοποίηση νέων
πόρων. Οι αποτελεσµατικές και αυξηµένες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους
τοµείς της γνωστικής αλυσίδας συνιστούν βασικό παράγοντα για τη δηµιουργία του
ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και της καινοτοµίας, στα οποία θα πρέπει κατ� ανάγκην
να στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση που έχει δοθεί στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτοµίας και στην κοινωνία της πληροφορίας.

33. Με τα ανωτέρω υπόψη, το Συµβούλιο προτρέπει τα κράτη µέλη να αναλάβουν, µε βάση το
προσεχές σχέδιο δράσης Ε&Α της Επιτροπής, συγκεκριµένη δράση για να προωθηθεί η
αύξηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Ε&Α και στην καινοτοµία, προς επίτευξη του
στόχου της Βαρκελώνης για προσέγγιση του 3% του ΑΕγχΠ.

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας και Καινοτοµίας προς όφελος όλων εντός της διευρυµένης ΕΕ µε τους εξής
τρόπους :

− µε την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού προς υποστήριξη της πολιτικής
έρευνας και καινοτοµίας, σε τοµείς όπως η δράση για την επίτευξη του 3% του ΑΕγχΠ
ως στόχου για επενδύσεις Ε&Α ή η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στην επιστήµη και
την τεχνολογία, καθώς και µε την καθιέρωση µηχανισµού για την καταγραφή της
προόδου και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς της,

− µε το να δηµιουργηθούν Ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες που θα συγκεντρώνουν
ειδικές γνώσεις στον τεχνολογικό τοµέα, βιοµηχανικούς κλάδους, κανονιστικούς φορείς
και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε σκοπό την κατάρτιση στρατηγικού θεµατολογίου
για προηγµένες τεχνολογίες σε τοµείς όπως η γονιδιωµατική των φυτών ή η µετάβαση
στο υδρογόνο ως καύσιµο,

− µε πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Έκτου Προγράµµατος-Πλαισίου και των
εθνικών προγραµµάτων υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και
Καινοτοµίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην συνεργασία µε ευρωπαϊκούς
διακυβερνητικούς οργανισµούς και δραστηριότητες έρευνας, και σε δραστηριότητες
προς ενίσχυση της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην έρευνα και την
καινοτοµία,

− µε το να ληφθεί υπόψη η Πράσινη Βίβλος για το ∆ιάστηµα, µε σκοπό τη µετάβαση
προς µια αληθινή ευρωπαϊκή πολιτική διαστήµατος και µε την έγκριση, µέχρι τα τέλη
του 2003, πλαισίου για µια κοινή διαστηµική στρατηγική ΕΚ/Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιαστήµατος,

− µε το να ακολουθήσουν δραστήρια τα κράτη µέλη και η Επιτροπή τον συµπεφωνηµένο
χάρτη πορείας για τη βιοτεχνολογία, οριστικοποιώντας και εφαρµόζοντας ταχέως την
απαραίτητη νοµοθεσία,
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− µε ενίσχυση των δεσµών µεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων, µε την προώθηση της
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων ΕΤΑ και µε την ενθάρρυνση της δηµιουργίας
«εταιρειών-τεχνοβλαστών» (spin-offs) και της κινητικότητας των ερευνητών· µε το να
ζητηθεί από τον επιχειρηµατικό κόσµο να συστήσει ένα φόρουµ υψηλού επιπέδου για
την προώθηση των δεσµών αυτών,

− µε την προαγωγή της µεγαλύτερης κατανόησης της επιστήµης στην κοινωνία.

35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει το ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η σχετική
µε την άµυνα και την ασφάλεια Ε&Α στην προώθηση κορυφαίων τεχνολογιών αιχµής,
τονώνοντας έτσι την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Χαιρετίζει την ανακοίνωση της
Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια πολιτική της ΕΕ για τους αµυντικούς εξοπλισµούς»· καλεί το
Συµβούλιο να αναλύσει το ρόλο της Ε&Α στον τοµέα των αµυντικών προµηθειών εντός του
πλαισίου των συνολικών δραστηριοτήτων Ε&Α στην Ένωση, συµπεριλαµβανοµένης της
ενδεχόµενης σύστασης, από το Συµβούλιο, διακυβερνητικού οργανισµού για τη δηµιουργία
και την απόκτηση αµυντικών δυνατοτήτων.

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία της καινοτοµίας για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, υπηρεσιών και τρόπων ανάπτυξης επιχειρηµατικής δράσης· καλεί τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή να αναλάβουν περαιτέρω δράση για τη δηµιουργία των συνθηκών υπό τις
οποίες οι επιχειρήσεις καινοτοµούν, φέρνοντας ιδίως σε επαφή εµπειρογνώµονες του
ερευνητικού, του χρηµατοοικονοµικού και του επιχειρηµατικού τοµέα· και ότι ζητά να
δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο κοινών στόχων για την ενίσχυση της καινοτοµίας στην ΕΕ, καθώς
και αξιολογικός µηχανισµός για την καταγραφή της προόδου.

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα
τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, µε την προώθηση µέτρων κατά
της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας οι οποίες αποθαρρύνουν την ανάπτυξη
αγοράς ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών· να προστατέψουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας των
εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή
πολιτική προσέγγιση όσον αφορά το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, που επετεύχθη στα
πλαίσια του Συµβουλίου νωρίτερα αυτόν το µήνα, και καλεί το Συµβούλιο να ολοκληρώσει
γρήγορα τις σχετικές εργασίες.

38. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελούν ισχυρό όπλο οικονοµικής µεγέθυνσης,
ανταγωνιστικότητας και θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει δε ήδη
από τώρα να αναληφθεί δράση για την παγίωση του ισχυρού αυτού µέσου και για συµβολή
στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Θα χρειαστεί να δώσουµε ακόµα µεγαλύτερη
ώθηση στην κοινωνία της πληροφορίας, επικεντρωνόµενοι ειδικότερα στα δίκτυα και τις
υπηρεσίες που χρειάζεται µια οικονοµία των γνώσεων. Σύµφωνα µε την πρόσφατη
αξιολόγηση της κατάστασης στον τοµέα των επικοινωνιών από την Επιτροπή και το σχέδιο
δράσης «ηλεκτρονική Ευρώπη 2005» (eEurope 2005) της Ένωσης, κάτι τέτοιο απαιτεί :

− έγκαιρη, αποτελεσµατική και συγκροτηµένη εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως τον Ιούλιο του 2003,
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− προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης και εξάλειψη των τεχνικών, νοµοθετικών και
λοιπών εµποδίων προκειµένου για την ουσιαστική συµµετοχή ατόµων µε αναπηρίες
στην οικονοµία και την κοινωνία που βασίζονται στη γνώση· ανταλλαγή εµπειριών και
ορθών πρακτικών της δηµιουργίας ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών στους τοµείς
της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης (eGovernment), της ηλεκτρονικής υγείας
(eHealth), της ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning) και της ηλεκτρονικής επιχείρησης
(eBusiness),

− έκδοση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δηµοσίου τοµέα και
για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια των ∆ικτύων και των
Πληροφοριών έως τα τέλη του 2003,

− εξέταση, όπου χρειάζεται, των νέων ζητηµάτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη των
κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς, όπως φερ� ειπείν η συνεργασία για την ανάπτυξη
εφαρµογών και υπηρεσιών τρίτης γενιάς και η ανάγκη διαφάνειας όσον αφορά τις
υποχρεώσεις ανάπτυξης συστηµάτων καθώς και η ανάγκη αναζήτησης δυνατοτήτων για
συνεκτικές προσεγγίσεις, όπως µεταξύ άλλων οι προθεσµίες ανάπτυξης και η
ανακατανοµή του ραδιοφάσµατος· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει
εν προκειµένω την πρόθεση της Επιτροπής να αποσαφηνίσει διάφορα ζητήµατα κοινής
χρησιµοποίησης υποδοµών,

− ταχύτερη ανάπτυξη της ευρυζωνικής Ευρώπης· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί εν
προκειµένω τα κράτη µέλη να καταστρώσουν εθνικές στρατηγικές ∆ιαδικτύου ευρέος
φάσµατος/υψηλών ταχυτήτων έως τα τέλη του 2003 και να επιδιώξουν ουσιαστική
αύξηση του ποσοστού συνδέσεων διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων έως το 2005,

− κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά κριτήρια και τρόπους παρέµβασης των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε παράλληλη τήρηση των υφισταµένων κανονισµών περί
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, προς υποστήριξη του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
προκειµένου ιδίως περί των ευρυζωνικών, και δη στις αγροτικές ή απόκεντρες περιοχές,
τις γεωγραφικά αποµονωµένες και αραιοκατοικηµένες· στη συνάρτηση αυτή, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να παράσχει αυτές τις κατευθυντήριες
γραµµές µέχρι τα µέσα του 2003,

− ενίσχυση, εφόσον χρειάζεται, των εθνικών ερευνητικών πρωτοβουλιών, καθώς και
συντονισµένων κοινών εθνικών προσπαθειών, του τύπου Eureka φερ� ειπείν,
προκειµένου να προωθηθεί και να υποβοηθηθεί η ιδιωτική Ε&Α στις τεχνολογίες των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

− έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
εγκαίρως για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004.
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39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαινεί τη νέα Πρωτοβουλία 2010 για την Καινοτοµία της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - µε ενδεικτικό δανειοδοτικό κονδύλιο 20
δισεκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2003-2006 - πρωτοβουλία που στηρίζει τους στόχους
της Λισσαβώνας και της Βαρκελώνης επεκτείνοντας τη δανειοδότηση για καινοτοµία, Ε&Α
και εκπαίδευση, καθώς και για τη δηµιουργία και διάδοση τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών.

40. Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο συνιστά προϋπόθεση για την προώθηση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας, για την επίτευξη υψηλών ποσοστών οικονοµικής µεγέθυνσης και
απασχόλησης και για την µετάβαση προς µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Στο πλαίσιο
αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά :

− την υλοποίηση του δεκαετούς προγράµµατος όσον αφορά τους στόχους για τα
εκπαιδευτικά συστήµατα, που θα καταδεικνύει τη συµβολή της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στην οικονοµική µεγέθυνση, χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, κριτήρια
αναφοράς µε στόχο να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίζεται η
αποτελεσµατική και ουσιαστική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους,

− τη συνέχιση των εργασιών στους τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και την µεγαλύτερη προώθηση
της κινητικότητας και των ευκαιριών εντός της Ένωσης, µε την καλλιέργεια
περισσότερης διαφάνειας, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και την εξασφάλιση της
ποιότητάς τους,

− έµφαση στις βασικές δεξιότητες, στις γλώσσες, στην ανάπτυξη της ψηφιακής
καλλιέργειας και στη δια βίου µάθηση στα πλαίσια των προγραµµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης και έγκριση των προγραµµάτων e-Learning και Erasmus-World µέχρι
τον Ιούνιο του 2003,

− από το Συµβούλιο «Παιδεία» να διερευνήσει - λαµβανοµένου υπ� όψη του ευρύτερου
ρόλου της εκπαίδευσης και των πολιτισµικών της πτυχών - τρόπους προώθησης αυτού
του ρόλου εντός ευρωπαϊκής προοπτικής σεβόµενης στο ακέραιο την επικουρικότητα,
να υποβάλει δε έκθεση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005.

Γ. Εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους

41. Κεντρικό στοιχείο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης
από άποψη απασχόλησης. Η αύξηση του αριθµού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας
συντελεί τόσο στην οικονοµική µεγέθυνση όσο και στη µείωση του κινδύνου του
αποκλεισµού. Η νέα τριετής προοπτική των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Απασχόληση,
που θα εγκριθούν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου, ελπίζεται ότι θ� αποτελέσει τη
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         βάση µιας απλουστευµένης και αποτελεσµατικότερης Στρατηγικής για την Απασχόληση.
Πέραν τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενταθεί ο ρυθµός πορείας της µεταρρύθµισης
των εθνικών αγορών εργασίας, µε τον εντοπισµό µέτρων που µπορούν να γίνουν σύντοµα
πράξη και που µπορούν να επιφέρουν γρήγορα βελτίωση των επιπέδων απασχόλησης και
οικονοµικής µεγέθυνσης.

42. Με όλα αυτά υπόψη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− υιοθετεί τα κεντρικά µηνύµατα του Συµβουλίου «Απασχόληση» µε αντικείµενο τη
µελλοντική Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των
γενικών στόχων που καθορίζονται σε αυτά : πλήρη απασχόληση χάρη στην αύξηση των
ποσοστών απασχόλησης· ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία· συνοχή και
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, που είναι στόχοι αλληλένδετοι και
αλληλοενισχυτικοί,

− επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική για την Απασχόληση έχει τον προεξάρχοντα ρόλο στην
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας που αφορούν την
απασχόληση και την αγορά εργασίας και θα αναγνωρίσει ότι η στρατηγική αυτή
συνετέλεσε αναµφισβήτητα στην πρόοδο που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια,

− ζητά να παρέχει η νέα τριετής προοπτική των Κατευθυντηρίων Γραµµών για την
Απασχόληση σταθερή βάση για µια απλοποιηµένη και αποτελεσµατικότερη
στρατηγική, αυτές δε οι κατευθυντήριες γραµµές και οι Γενικοί Προσανατολισµοί των
Οικονοµικών Πολιτικών να συνεργούν µε συνέπεια· οι Κατευθυντήριες Γραµµές θα
πρέπει να είναι περιορισµένες σε αριθµό, προσανατολισµένες σε αποτελέσµατα, να
επιτρέπουν δε στα κράτη µέλη να διαµορφώνουν το πρέπον µίγµα µέτρων και
ενεργειών, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές· θα πρέπει να
συνοδεύονται από τους δέοντες στόχους,

− ζητά να έχουν οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση ως αντικείµενο :
ενεργά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους οικονοµικώς µη ενεργούς, το
να καταστεί συµφέρουσα η εργασία, την αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού
και της συµµετοχής, την επιχειρηµατικότητα, τις αλλαγές και την προαγωγή της
προσαρµοστικότητας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δια βίου
µάθηση, την ισότητα των φύλων, την ένταξη και τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας
και τις περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση· ταυτόχρονα, να λαµβάνουν
υπ� όψη ότι η µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση συνιστά
βασικό µέληµα της Στρατηγικής για την Απασχόληση, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί
παράλληλα µε τον αντίκτυπο της µετανάστευσης στις αγορές εργασίας.

43. Παρακινεί τα κράτη µέλη να διατηρήσουν τον ρυθµό πορείας της µεταρρύθµισης των
εθνικών αγορών εργασίας, µε εστίαση στα εξής :
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− µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων φορολογίας και κοινωνικών παροχών καθώς και της
αλληλεπίδρασής τους, ούτως ώστε να προωθούν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό
και ν� αντιµετωπίζουν τις παγίδες της φτώχιας και της ανεργίας, και αύξηση της
ζήτησης εργατικού δυναµικού και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως όσων
έχουν χαµηλές προοπτικές αµοιβής,

− βελτίωση των συστηµάτων διαµόρφωσης µισθών και ηµεροµισθίων, ούτως ώστε να
λαµβάνουν υπόψη τη σχέση µεταξύ µισθών, σταθερότητας τιµών, παραγωγικότητας,
επιπέδων κατάρτισης και συνθηκών της αγοράς εργασίας, και εκσυγχρονισµό της
εργατικής νοµοθεσίας λαµβανοµένης υπ� όψη της ανάγκης για ευελιξία αλλά και
ασφάλεια, συν τοις άλλοις µε τη χαλάρωση των υπερβολικά περιοριστικών στοιχείων
που επηρεάζουν τη δυναµική της αγοράς εργασίας, αλλά και µε ταυτόχρονο σεβασµό
του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε την εθνική πρακτική,

− βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων ενεργού αγοράς εργασίας, µε
καλύτερη παρακολούθηση κατά και µετά· βελτίωση της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού µεταξύ επαγγελµάτων, κλάδων, περιοχών και χωρών, επί παραδείγµατι µε
τη βελτίωση της διαφάνειας και της αµοιβαίας αναγνώρισης των συστηµάτων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης,

− αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού, ιδίως µεταξύ ατόµων µεγαλύτερης
ηλικίας, γυναικών, µεταναστών και νέων· ενθάρρυνση της παραµονής στον ενεργό
πληθυσµό, µε αποτρεπτικά µέτρα κατά της παροχής κινήτρων πρόωρης αποχώρησης·
και περιορισµό των φραγµών και των αντικινήτρων που αποτρέπουν τις γυναίκες από
την εργασία, συν τοις άλλοις, µε την παροχή µεγαλύτερων ευκολιών όσον αφορά τη
φροντίδα των παιδιών.

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει µια Ευρωπαϊκή Ειδική Οµάδα
για την Απασχόληση, προεδρευόµενη από τον κ. Wim Kok, για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης
και ενδελεχούς εξέτασης των κύριων προκλήσεων της πολιτικής που συνδέεται µε την
απασχόληση και για τον εντοπισµό πρακτικών µεταρρυθµιστικών µέτρων µε όσο το δυνατόν
πιο άµεση επίπτωση στην ικανότητα των κρατών µελών να υλοποιήσουν την αναθεωρηµένη
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και να επιτύχουν τους σκοπούς και στόχους
της. Η εν λόγω Ειδική Οµάδα θα πρέπει να συσταθεί µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
Συνθήκης για την απασχόληση· θα πρέπει να αποτελείται από µικρό αριθµό
εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου, και να είναι σε θέση να απηχεί τις απόψεις όλων των
κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως έκθεση στην Επιτροπή, προκειµένου η
κοινή έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την απασχόληση να υποβληθεί στο
Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004. Η έκθεσή της θα πρέπει να δηµοσιοποιηθεί.
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45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει
ανακοίνωση σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ µετανάστευσης, ένταξης των νόµιµων
µεταναστών στις κοινωνίες της Ένωσης, και απασχόλησης. Χρειάζεται µια νέα προσέγγιση
του θέµατος της µετανάστευσης στη συνάρτηση των ελλείψεων δεξιοτήτων και των
δηµογραφικών αλλαγών και προβολών στην ΕΕ, καίριο δε ρόλο στην προσέγγιση αυτή θα
µπορούσε να παίξει η εύρυθµη ένταξη των ήδη εγκατεστηµένων και των µελλοντικών
νόµιµων µεταναστών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει σ� αυτό το θέµα κατά τη
σύνοδό του τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη.

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει την καθιέρωση µιας Τριµερούς Κοινωνικής
Συνάντησης Κορυφής για την Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση. Η πρώτη
Συνάντηση Κορυφής, η οποία προηγήθηκε του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, προέβαλε τη
σηµαντική συµβολή που µπορούν να προσφέρουν οι κοινωνικοί εταίροι στην Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση και στους στόχους της Λισσαβώνας µε το κοινό πολυετές
πρόγραµµα εργασιών για το οποίο συµφώνησαν προσφάτως.

47. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επίσης :

− επιδοκιµάζει την ενίσχυση της υλοποίησης, του συντονισµού και της παρακολούθησης
της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου στις άλλες πολιτικές
ανά την ΕΕ· για να παρακολουθείται η πρόοδος, καλεί την Επιτροπή να καταρτίζει, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ετήσια έκθεση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σχετικά µε τις εξελίξεις προς την ισότητα των φύλων και µε προσανατολισµούς για την
ένταξη της διάστασης του φύλου στους άλλους τοµείς πολιτικής,

− συνιστά να διατηρηθεί ο ρυθµός πορείας του Σχεδίου ∆ράσης για τις ∆εξιότητες και
την Κινητικότητα, µεταξύ άλλων µε την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας, µέχρι το τέλος
του 2003, ως προς την οδηγία για την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων και µε τη λήψη των αποφάσεων των αναγκαίων ώστε να µπορέσει
ενδεχοµένως ν� αρχίσει να χρησιµοποιείται από το καλοκαίρι του 2004 η Ευρωπαϊκή
Κάρτα Ασφάλισης Υγείας,

− συνιστά να γίνει επισκόπηση των ήδη διεξαγόµενων προσπαθειών για τη βελτίωση της
ποιότητας της εργασίας, και επαινεί την πρόθεση της Επιτροπής να ετοιµάσει µέχρι
τέλους 2003 έκθεση για την ποιότητα στην εργασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί
συµφωνία έως τον ∆εκέµβριο του 2003 για την προσωρινή απασχόληση.
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Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή

48. Η Ένωση είναι αποφασισµένη να προαγάγει ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής,
βασισµένο στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης. Για να
εξασφαλιστεί η επάρκεια και η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας των κρατών µελών, ιδιαίτερα τώρα που γερνά ο πληθυσµός τους, τα κράτη µέλη
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες που έχουν ήδη αναλάβει για τον εκσυγχρονισµό τους.
Χρειάζεται ισχυρή και αµοιβαία ενισχυτική αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτικών
απασχόλησης και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Η καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού προϋποθέτει, πέραν της πολιτικής για την απασχόληση, την ένταξη του στόχου
αυτού σε όλες τις οικείες συνιστώσες της πολιτικής, αναγνωριζόµενης της ευθύνης που κατά
πρώτο και κύριο λόγο φέρουν για το ζήτηµα αυτό τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές και
τοπικές αρχές.

49. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− επιδοκιµάζει την κοινή έκθεση Συµβουλίου/Επιτροπής για τις επαρκείς και βιώσιµες
συντάξεις και την εστίασή της στην ανάγκη χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας
προκειµένου να εξασφαλιστούν επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές σε µια εποχή όπου ο
πληθυσµός γερνά· και προτρέπει τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την υλοποίηση
περαιτέρω µεταρρυθµίσεων των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και η αύξηση της απασχόλησης ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας,

− ζητεί διαρκή εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα των συντάξεων
καθώς και επισκόπηση της προόδου το 2006, µε τη συµµετοχή και των νέων κρατών
µελών, συνέχιση της πρακτικής της συνεργασίας µεταξύ Επιτροπής Κοινωνικής
Προστασίας και Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής. Υπάρχει σαφής ανάγκη να
συνεχιστεί η ανάπτυξη δεικτών που να καλύπτουν την επάρκεια, τη χρηµατοοικονοµική
βιωσιµότητα και τον εκσυγχρονισµό των συνταξιοδοτικών συστηµάτων,

− καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν το ρυθµό της συνεργασίας µε
την κατάρτιση ειδικών µελετών που θα επικεντρώνονται στις κοινές προκλήσεις των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων,

− επιδοκιµάζει την κοινή έκθεση Συµβουλίου/Επιτροπής για την υγειονοµική περίθαλψη
και τη µακροχρόνια µέριµνα των ηλικιωµένων και την εντατικοποίηση της
συνεργατικής ανταλλαγής απόψεων επ� αυτού, βάσει περαιτέρω προτάσεων που θα
πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή ως το φθινόπωρο του 2003,

− καλεί το Συµβούλιο να επιδιώξει περαιτέρω βελτίωση και απλοποίηση των διατάξεων
της Επιτροπής, λαµβανοµένων υπ�όψη των προβληµάτων που προκύπτουν στον τοµέα
των κοινωνικών ασφαλίσεων από την διασυνοριακή κυκλοφορία των Ευρωπαίων
εργαζοµένων, επιταχύνοντας τη διαδικασία εκσυγχρονισµού του κανονισµού 1408/71,
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης.
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50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως για το Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004, έκθεση για τη βελτίωση του γενικότερου πλαισίου των
πολιτικών κοινωνικής προστασίας µέσω µεγαλύτερης έµφασης στην αποτελεσµατικότητα
των κινήτρων (π.χ. συστήµατα παροχών, αρµονική συνύπαρξη επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, µέτρα υπέρ των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας) και εντοπισµού ορθών
πρακτικών.

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη
σκοπιµότητα της απλούστευσης και του εξορθολογισµού των διάφορων συνιστωσών των
εργασιών περί κοινωνικής προστασίας σ� ένα πλαίσιο µε λογική συνοχή, µε τη βοήθεια της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Σε αυτή την έκθεση θα εξηγείται πώς µπορούν να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ως το 2006, και αυτό µε πλήρη σεβασµό της επικουρικότητας
και των εθνικών αρµοδιοτήτων σε σχέση µε την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση της
κοινωνικής προστασίας.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσκαλεί τα κράτη µέλη να καθορίσουν, µέσα στα νέα εθνικά
σχέδια δράσης που θα παρουσιάσουν ως τον Ιούλιο του 2003, προσήκοντες εθνικούς στόχους
για την ουσιαστική µείωση µέχρι το 2010 του αριθµού των ατόµων που κινδυνεύουν να
περιπέσουν σε ένδεια και κοινωνικό αποκλεισµό. To Συµβούλιο προσβλέπει στον δεύτερο
γύρο των εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση και στην Κοινή Έκθεση
για την Κοινωνική Ενσωµάτωση πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004, τονίζει
δε η σηµασία της αµοιβαίας γνωστοποίησης των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της
κοινωνικής ενσωµάτωσης και η στόχευση της βοήθειας στις υποεκπροσωπούµενες και
µειονεκτούσες οµάδες, όπως οι µετανάστες, καθώς και η και ενθάρρυνση της κοινωνικής
ευθύνης. Θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες κατά το Ευρωπαϊκό Έτος των
Ατόµων µε Αναπηρίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία
και την αγορά εργασίας.

∆. Εξασφάλιση αποτελεσµάτων ως προς την περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας

Αναστροφή µη βιώσιµων τάσεων

53. Η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη δεν είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµη αν δεν ληφθούν
µέτρα για την περιστολή των περιβαλλοντικών πιέσεων και τη διατήρηση των φυσικών
πόρων στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που ξεκίνησε στο
Γκέτεµποργκ. Σ� αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται µέτρα που ν� αποβλέπουν στην
αποσύζευξη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της χρήσης των πόρων από την
οικονοµική µεγέθυνση. Παρά την κάποια πρόοδο, οι ανησυχητικές τάσεις που
παρατηρούνταν όταν ξεκίνησε αυτή η στρατηγική δεν έχουν αναστραφεί, και ως εκ τούτου
χρειάζεται να δοθεί νέα ώθηση.
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54. Μ� αυτά τα δεδοµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− καλεί τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του
Πρωτοκόλλου του Κιότο, και δη της µείωσης των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων
και της αύξησης του µεριδίου των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθορίζοντας έναν
ενδεικτικό στόχο 12% για τις πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της ΕΕ και
22% για τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2010 και ενθαρρύνοντας εθνικούς
στόχους· της βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, καλώντας το
Συµβούλιο «Περιβάλλον» να εξετάσει τον καθορισµό ενδεικτικών στόχων, µε
αποτελεσµατικό από άποψη κόστους τρόπο και µε όσο το δυνατόν λιγότερες
στρεβλωτικές επιπτώσεις· και να επιτύχουν τελική συµφωνία επί της οδηγίας για την
εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής,

− παροτρύνει το Συµβούλιο να εκδώσει, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Θεσσαλονίκης, το πρόγραµµα «Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη» και εκφράζει
ικανοποίηση για τη συµφωνία που επήλθε προσφάτως όσον αφορά την οδηγία για την
προώθηση των βιοκαυσίµων για τις µεταφορές, όπου θα καθορίζονται εθνικοί
ενδεικτικοί στόχοι, σύµφωνοι µε την ενδεικτική τιµή του 5,75% για τη χρησιµοποίηση
βιοκαυσίµων έως το 2010 στις µεταφορές. Επαινεί την πρόθεση της Επιτροπής να
υποβάλει προτάσεις, υπό το πρίσµα της προσεχούς της ανακοίνωσης, σχετικά µε την
τιµολόγηση της υποδοµής των µεταφορών, καθώς και πρόταση για ευρωπαϊκό σήµα
τέλους κυκλοφορίας έως τον Ιούνιο του 2003,

− χαιρετίζει, υπό την επιφύλαξη της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη συµφωνία
των Υπουργών Οικονοµικών όσον αφορά τη φορολόγηση της ενέργειας, βάσει της
συµβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε κατά τη σύνοδο του
Συµβουλίου «Ecofin» στις 19 Μαρτίου,

− προτρέπει το Συµβούλιο «Ecofin» να ενθαρρύνει τη µεταρρύθµιση των επιδοτήσεων
που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και που δεν συµβιβάζονται
µε την αειφορία,

− προτρέπει το Συµβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες προς µια πιο υπεύθυνη διαχείριση
των φυσικών πόρων, µεταξύ δε άλλων και δράσεις για την επίτευξη των στόχων του
2010 για τη βιοποικιλότητα και του 2015 για τα αποθέµατα ιχθύων· ζητά επίσης την
επείγουσα ανάπτυξη και υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί χηµικών
ουσιών, όπως συµφωνήθηκε στο Γκέτεµποργκ.

55. Η τεχνολογία διαδραµατίζει και αυτή σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της
Λισσαβώνας για την αειφορία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της
Επιτροπής να οριστικοποιήσει, έως τα τέλη του 2003, το πρόγραµµα δράσης για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια στην ανάπτυξη και
χρήση καθαρών τεχνολογιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τον ρόλο των τεχνολογιών
αυτών στην επίτευξη του διδύµου στόχου περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας και ζητεί :
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− να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη νέων καυσίµων και τεχνολογιών οχηµάτων ως κυρίου
µέσου για την µετάβαση προς βιώσιµο σύστηµα µεταφορών, σε σύµπραξη µε τη
βιοµηχανία, όπου η ΕΕ θα συµβάλει πλήρως στην εκπόνηση διεθνών προδιαγραφών για
τα νέα καύσιµα και τεχνολογίες οχηµάτων και για τη συναφή υποδοµή, ούτως ώστε να
εξασφαλιστεί ότι η βιοµηχανία µας µπορεί πράγµατι να είναι ανταγωνιστική στην
διογκούµενη αυτή αγορά,

− να εξετάσει η ΕΕ την οικεία µεθόδευση της έρευνας και ανάπτυξης, προκειµένου οι
περιβαλλοντικές καινοτοµίες και οι νέες καινοτοµίες αιχµής, όπως τα ηλεκτρικά
στοιχεία καυσίµου, να αντιµετωπιστούν ως προτεραιότητες και προκειµένου να
αξιοποιηθούν όλες οι συνεργίες,

− έκθεση της Επιτροπής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των προγραµµάτων EHIP,
LIFE και του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών
τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης και νέων καυσίµων και
τεχνολογιών οχηµάτων και της κυκλοφορίας τους στην αγορά.

Ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών

56. Με πρόσφατο ακόµη το ατύχηµα του Prestige, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βεβαιώνει εκ νέου
την αλληλεγγύη του προς τις χώρες, τις περιοχές και τα άτοµα που έχουν πληγεί. Κατόπιν
των µέτρων που εξαγγέλθηκαν στο Συµβούλιο το ∆εκέµβριο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ζητεί :

− να υλοποιηθούν γρήγορα τα µέτρα που ενέκριναν Συµβούλιο και Κοινοβούλιο µετά το
ατύχηµα του ΕRΙΚΑ (αυστηρότεροι έλεγχοι στα λιµάνια, καλύτερη εποπτεία των
νηογνωµόνων, καθορισµός λιµανιών καταφυγής, εγκατάσταση συστηµάτων
παρακολούθησης της κίνησης σκαφών και πληροφοριών στα ύδατα της Ένωσης),

− να εξετασθούν ταχέως και να εφαρµοσθούν από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα
κράτη µέλη τα µέτρα τα σχετικά µε την καταστροφή του Prestige, µε βάση την
ανακοίνωση της Επιτροπής,

− να επιτύχει το Συµβούλιο (Μεταφορές) της 27ης Μαρτίου συµφωνία ως προς την
πρόταση της Επιτροπής για τον περιορισµό της µεταφοράς βαρέως πετρελαίου σε
δεξαµενόπλοια µονού κύτους και την επίσπευση του χρονοδιαγράµµατος απόσυρσης
αυτών των δεξαµενόπλοιων, καθώς και ως προς την καταβολή συντονισµένων
προσπαθειών από όλα τα κράτη µέλη και από την Επιτροπή για την εισαγωγή ανάλογου
συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν, µε τροποποίηση της
Σύµβασης MARPOL,
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− να εκφραστεί υποστήριξη προς τις διεξαγόµενες εργασίες στα πλαίσια του ∆ΝΟ για την
δηµιουργία κώδικα του κράτους σηµαίας και υποχρεωτικού προτύπου συστήµατος
ελέγχου, προκειµένου οι αρχές σηµαίας να εκπληρώνουν τα δυνάµει των διεθνών
συµβάσεων καθήκοντά τους,

− να θεσπιστεί πριν από το τέλος του 2003, µε βάση την πρόσφατη πρόταση της
Επιτροπής, σύστηµα κυρώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των ποινικών, για
αδικήµατα ρύπανσης χρησιµοποιώντας την κατάλληλη νοµική βάση,

− να µελετήσει η Επιτροπή όλα τα δυνατά µέτρα που θα εξασφαλίζουν την
αποτελεσµατική κινητοποίηση του απαραίτητου αντιρρυπαντικού εξοπλισµού
(συµπεριλαµβανοµένων πλοίων καθαρισµού) προκειµένου να βοηθούνται κράτη µέλη
που αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρύπανσης,

− να αυξηθεί η ευθύνη των εκτελούντων θαλάσσιες µεταφορές, µέσω της τροποποίησης
των σχετικών διατάξεων της Σύµβασης για την αστική ευθύνη,

− όσον αφορά την αποζηµίωση των θυµάτων της ρύπανσης, καθώς και της
περιβαλλοντικής ζηµίας τα κράτη µέλη να επιδιώξουν κατά την επικείµενη
διπλωµατική διάσκεψη στα πλαίσια του ∆ΝΟ το Μάιο αύξηση του ήδη ισχύοντος
ανώτατου ορίου αποζηµίωσης σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ· ελλείψει θετικής έκβασης
των εργασιών στους κόλπους του ∆ΝΟ, να εργαστούν επί της υφισταµένης πρότασης
κανονισµού για τη σύσταση ειδικού ευρωπαϊκού ταµείου προικοδοτηµένου µε
1 δισεκατοµµύριο ευρώ, µε την προοπτική να έχει συσταθεί το ταµείο αυτό µέχρι το
τέλος του έτους και µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων,

− να διερευνηθούν οι δυνατότητες, στα πλαίσια της Σύµβασης των ΗΕ για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας, ώστε να παρέχεται καλύτερη προστασία στα παράκτια κράτη· να βελτιωθεί
ο συντονισµός µεταξύ Ένωσης και ∆ΝΟ καθώς και µε τις γειτονικές χώρες και µε τη
Ρωσία, ούτως ώστε να βρεθούν τρόποι και µέσα επαρκούς προστασίας σε συµµόρφωση
προς τη διεθνή νοµοθεσία, και συγκεκριµένα µε τον καθορισµό ιδιαιτέρως
ευπρόσβλητων περιοχών· θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία µε τα γειτονικά
κράτη ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των µεταφορών πετρελαίου υπό σκληρές
συνθήκες πάγου.

Πολιτικές και µέσα για την εξασφάλιση αποτελεσµάτων

57. Για να πραγµατοποιηθεί ολόκληρη η δέσµη µεταρρυθµίσεων που προτάθηκε στο
Γκέτεµποργκ, είναι ζωτικής σηµασίας η ανάληψη δράσης από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και
τα κράτη µέλη για την τόνωση της αποτελεσµατικότητας και της συνοχής των ήδη
υφιστάµενων διεργασιών, στρατηγικών και µέσων. Σε αυτό µπορεί να βοηθήσει η ενίσχυση
της διαδικασίας του Κάρντιφ για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών µεληµάτων στις
τοµεακές πολιτικές και ανάπτυξη γενικών και τοµεακών στόχων αποσύζευξης, επίσης δε η
βελτίωση των σχετικών µε το περιβάλλον διαρθρωτικών δεικτών και η παρακολούθηση της
προόδου σε κάθε τοµέα καθώς και ο εντοπισµός των καλύτερων πρακτικών.
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58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει την πρόθεση της Επιτροπής :

− να καταρτίσει ετήσιο απολογισµό της διεργασίας του Κάρντιφ για την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών µεληµάτων και τακτική ετήσια επισκόπηση περιβαλλοντικής
πολιτικής και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση, ώστε τα αποτελέσµατα αυτών των
εργασιών να λαµβάνονται υπόψη στην προετοιµασία των µελλοντικών εαρινών του
συνόδων, αρχίζοντας από το 2004,

− υπό το γενικό συντονισµό του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων, έγκαιρη ενηµέρωση και επανεξέταση, πριν από κάθε Εαρινό Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο και αρχής γενοµένης από το 2004, του υπάρχοντος «Οδικού χάρτη για την
παρακολούθηση της εφαρµογής των συµπερασµάτων του Γκέτεµποργκ»· το Συµβούλιο
θα πρέπει να τον χρησιµοποιεί ως πρακτικό και δυναµικό µέσο υλοποίησης που παρέχει
σαφή επισκόπηση των σκοπών, των στόχων και των ευθυνών κάθε πλευράς.

59. Το νοµικό πλαίσιο που στηρίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους της Λισσαβώνας πρέπει να
αναπτυχθεί περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει να επιτευχθεί, ει δυνατόν έως
τον Απρίλιο του 2004, οριστική συµφωνία επί της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη ως
συγκεκριµένου µέσου υλοποίησης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· ζητά από τα κράτη
µέλη γρήγορη επικύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Ώρχους, από δε το Συµβούλιο να
εκδώσει, µέχρι τα µέσα του 2004, προτάσεις οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και
νοµικής πράξης που να ορίζει πώς θα συµµορφωθεί η Ένωση µε τις διατάξεις των τριών
σκελών αυτής της Σύµβασης.

Ε. Προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα

60. Με την ανάγκη γενικότερης συνοχής µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών υπόψη,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η Ένωση είναι ενεργά αποφασισµένη να
εξακολουθήσει να έχει ηγετικό όλο στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσµια
κλίµακα, µετατρέποντας σε συγκεκριµένη δράση τις πολιτικές φιλοδοξίες που
συµφωνήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ, τη Ντόχα και το Μοντερρέυ, προς τις εξής
κατευθύνσεις :

− εξασφάλιση ουσιαστικών επακόλουθων ενεργειών κατόπιν των νέων σκοπών και
στόχων που συµφωνήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ όσον αφορά την ύδρευση και
αποχέτευση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα εξαντλούµενα
αποθέµατα ιχθύων, τις χηµικές ουσίες και τους φυσικούς πόρους,
συµπεριλαµβανοµένων των δασών και της βιοποικιλότητας,
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− εξασφάλιση αποτελεσµατικής παρακολούθησης της δέσµευσης του Μοντερρέυ για
επίτευξη του στόχου του 7% για τη δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΟDΑ),

− τόνωση του αισθήµατος κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιριών, τόσο
σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές· µέσα προαγωγής των βιώσιµων και δίκαιων
εµπορικών ανταλλαγών, ιδίως µε την ανάπτυξη κινήτρων για το εµπόριο αγαθών που
έχουν παραχθεί µε αειφόρους µεθόδους και την ενθάρρυνση εξαγωγικών πιστώσεων
που να µην αντίκεινται στην αειφόρο ανάπτυξη,

− περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ «Νερό για τη Ζωή» και
«Ενέργεια για την Εξάλειψη της Ένδειας και την Αειφόρο Ανάπτυξη»,

− συµβολή στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης, µε βάση
π.χ. την εµπειρία που έχει αποκοµιστεί στη συνάρτηση της διεργασίας EUROMED,

− έγκαιρη εκπόνηση, τόσο στο διεθνές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ, του
δεκαετούς πλαισίου προγραµµάτων για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή, στα
οποία η Ένωση θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο,

− προτροπή άλλων µερών, και ιδίως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, να επικυρώσουν το
Πρωτόκολλο του Κιότο, ώστε να µπορέσει να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ,

− ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η οποία θα µπορούσε να
οδηγήσει σε αναβάθµιση του UNEP σε ειδικευµένο οργανισµό των ΗΕ µε εντολή
ευρείας βάσεως σε θέµατα περιβάλλοντος.

ΣΤ. Άσυλο

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την επιστολή του Ηνωµένου Βασιλείου µε αντικείµενο
νέες προσεγγίσεις της διεθνούς προστασίας και κάλεσε την Επιτροπή να διερευνήσει
περισσότερο τις ιδέες αυτές και συγκεκριµένα µε την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες, µέσω δε του Συµβουλίου να υποβάλει έκθεση προς τη σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιούνιο του 2003.

Ζ. Προσπορισµός πλήρους οφέλους από τη διευρυµένη ΕΕ µέσω της υλοποίησης των
στόχων της Λισσαβώνας

62. Η διεύρυνση αυξάνει τις δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης. Ενώ θα αποκοµίζουµε τα
οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25, θα πρέπει να στηριχθούµε στις αξίες που συνιστούν
το υπόβαθρο της διαδικασίας της Λισσαβώνας : επιχειρηµατικότητα, χρηστή και διαφανής
δηµόσια διαχείριση και ανάπτυξη και οικονοµικές πολιτικές προσανατολισµένες στη
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         σταθερότητα. ∆είχνοντας πολιτική βούληση για επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας,
βελτιώνουµε τις γενικές συνθήκες ώστε ο ιδιωτικός τοµέας να αναπτυχθεί και να ωφεληθεί
από τη διευρυµένη ενιαία αγορά, πράγµα που είναι επίσης απαραίτητο προκειµένου να
ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη προς τον ιδιωτικό τοµέα και να συµβάλουµε στην επένδυση
που είναι αναγκαία για την σύνδεση της νέας Ευρώπης στον τοµέα των µεταφορών της και
ενέργειας.

63. Η ΕΕ των 25 παρέχει επίσης νέες δυνατότητες ανταλλαγής ιδεών, προάγοντας έτσι την
έρευνα και την ανάπτυξη. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας θα διευρυνθεί προς όφελος όλων.
Μια κοινωνία της πληροφορίας δίχως αποκλεισµούς θα συνδέει τους πολίτες και στις
25 χώρες � σε ολόκληρη πράγµατι την Ευρώπη. Επίσης, η ΕΕ των 25 θα έχει ακόµα
µεγαλύτερο προβάδισµα παγκοσµίως στην αειφόρο ανάπτυξη, κάνοντας πράξη τις
δεσµεύσεις της Ντόχα, του Μοντερρέυ και του Γιοχάνεσµπουργκ.

ο
ο       ο

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ - ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

64. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Κύπρο, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την
Πολωνία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία στην Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο
του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις σηµαντικές προσπάθειες
που κατέβαλαν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη προκειµένου να οριστικοποιήσουν τη Συνθήκη και
την Πράξη Προσχώρησης ενόψει της υπογραφής στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003.
Πρόκειται για σηµαντική στιγµή που θα επισφραγίσει την βούληση τόσο των σηµερινών
κρατών µελών όσο και των µελλοντικών να συνεργασθούν για την επίτευξη της ευρωπαϊκής
ιδέας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να
λάβουν εγκαίρως αποφάσεις για να εξασφαλισθεί η τήρηση του καθορισµένου
χρονοδιαγράµµατος.

65. Τα θετικά αποτελέσµατα του πρόσφατου δηµοψηφίσµατος στη Μάλτα για την προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σηµαντικό πρώτο βήµα προς µία ευρύτερη Ευρώπη σε
συνθήκες ειρήνης, δηµοκρατίας, σταθερότητας και ευηµερίας. Η Ένωση χαιρετίζει την
απόφαση του λαού της Μάλτας, καλεί δε τους λαούς των άλλων υπό προσχώρηση κρατών να
εκµεταλλευτούν την ευκαιρία και να καρπωθούν τα οφέλη από την ιδιότητα του µέλους και
να γίνει η διεύρυνση πραγµατικότητα την 1η Μαΐου 2004.

ΙΡΑΚ

66. Με την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µία νέα κατάσταση.
Ελπίζουµε ότι θα δοθεί τέλος στη σύγκρουση, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τις ανθρώπινες
απώλειες και την ανθρώπινη δυστυχία. Η κοινή πρόκληση είναι :
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67. Όσον αφορά το Ιράκ :

•  Η ΕΕ είναι προσηλωµένη στη δέσµευσή της για την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία, την πολιτική σταθερότητα και τον πλήρη και πραγµατικό αφοπλισµό του
Ιράκ σε όλη του την επικράτεια, καθώς και για το σεβασµό των δικαιωµάτων του
ιρακινού λαού, περιλαµβανοµένων όλων των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες.

•  Πιστεύουµε ότι τα Ηνωµένα Έθνη πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν κεντρικό
ρόλο κατά τη σύγκρουση και µετέπειτα. Το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών έχει
µοναδική ικανότητα και πρακτική πείρα στο συντονισµό της παροχής βοήθειας προς
κράτη σε µετασυγκρουσιακές περιόδους. Το Συµβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να
δώσει στα Ηνωµένα Έθνη κατηγορηµατική εντολή για την αποστολή αυτή.

•  Θα πρέπει να ανταποκριθούµε επειγόντως στις µείζονες ανθρωπιστικές ανάγκες που
θα ανακύψουν από τη σύγκρουση. Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν αναλάβει τη δέσµευση να
δράσουν ενεργά σ� αυτόν τον τοµέα, κατά τις καθιερωµένες αρχές. Υποστηρίζουµε
την πρόταση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, κατά την οποία οι
ανθρωπιστικές ανάγκες του ιρακινού λαού θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζονται µε το
πρόγραµµα «Πετρέλαιο έναντι τροφίµων».

•  Θέλουµε να συµβάλουµε ουσιαστικά στην εξασφάλιση συνθηκών εντός των οποίων
όλοι οι Ιρακινοί θα ζουν ελεύθεροι, µε αξιοπρέπεια και θα ευηµερούν υπό
αντιπροσωπευτική κυβέρνηση η οποία θα συνυπάρχει ειρηνικά µε τις γείτονες χώρες
και θα αποτελεί ενεργό µέλος της διεθνούς κοινότητας. Το Συµβούλιο καλεί την
Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να διερευνήσουν τους τρόπους µε τους οποίους
η ΕΕ θα µπορούσε να βοηθήσει τον ιρακινό λαό στην επίτευξη αυτών των στόχων.

68. Σε περιφερειακό επίπεδο :

•  Εκφράζουµε αλληλεγγύη και είµαστε έτοιµοι να παράσχουµε βοήθεια στις χώρες αυτές
που, ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης, έρχονται αντιµέτωπες µε προβλήµατα και
κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών ρευµάτων προσφύγων. Η ΕΕ θα
υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες για περιφερειακή σταθερότητα.

•  Καλούµε όλες τις χώρες της περιοχής να απόσχουν από ενέργειες που µπορεί να
οδηγήσουν σε µεγαλύτερη αστάθεια.

•  Οι χώρες της περιοχής έχουν επίσης ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη
τροµοκρατικών ενεργειών.

•  Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε ενεργά για την αναθέρµανση της Ειρηνευτικής
∆ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή µε την άµεση δηµοσιοποίηση και εφαρµογή του
οδικού χάρτη, όπως υποστηρίχθηκε από την Τετραµερή.
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•  Θα εµβαθύνουµε το διάλογο και τη συνεργασία µας µε τον αραβικό και τον ισλαµικό
κόσµο σε όλους τους τοµείς. Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα είναι δυνατόν να
αξιοποιηθούν επιτυχώς οι σηµαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η ∆ιαδικασία της
Βαρκελώνης.

69. Στο διεθνή χώρο :

•  Επαναλαµβάνουµε ότι είµαστε προσηλωµένοι στο θεµελιώδη ρόλο των Ηνωµένων
Εθνών στο διεθνές σύστηµα και στην πρωταρχική ευθύνη του Συµβουλίου Ασφαλείας
όσον αφορά τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

•  Είµαστε αποφασισµένοι να ενισχύσουµε τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ.

•  ∆ιατηρούµε την πεποίθηση ότι πρέπει να ενισχύσουµε τη διατλαντική εταιρική σχέση,
η οποία παραµένει θεµελιώδης στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνεχής διάλογος για τις νέες περιφερειακές και
παγκόσµιες προκλήσεις.

•  Θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµε στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συµµαχίας
κατά της τροµοκρατίας.

•  Θα εντείνουµε επίσης τις εργασίες µας για τη χάραξη µιας συνολικής, συνεπούς και
αποτελεσµατικής πολυµερούς πολιτικής από τη διεθνή κοινότητα µε στόχο να
προληφθεί η διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής.

70. Οι ανωτέρω στόχοι είναι αλληλένδετοι και συµπληρωµατικοί. Θα πρέπει να επιδιωχθούν
εκ παραλλήλου µέσω συντονισµένης δράσης όλων των βασικών διεθνών παραγόντων.
Σύµφωνα µε το πνεύµα αυτό, η αποκατάσταση της ενότητας της διεθνούς κοινότητας συνιστά
απόλυτη επιταγή.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

71. Η ιρακινή κρίση καθιστά ακόµη επιτακτικότερη τη συζήτηση και διευθέτηση των άλλων
προβληµάτων της περιοχής.

72. Η ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη, ειδικότερα, παραµένει αιτία βαθιάς ανησυχίας. Αµφότερες
οι πλευρές οφείλουν να ενεργήσουν µε άκρα αυτοσυγκράτηση. Αυτός είναι καιρός για
διαπραγµατεύσεις, για συµβιβασµό και για συµφιλίωση, όχι για τον φαύλο κύκλο του µίσους,
της αντιπαράθεσης και της βίας.
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73. Επαναλαµβάνουµε ότι υποστηρίζουµε στο ακέραιο το όραµα της διεθνούς κοινότητας για δύο
κράτη που ζουν µαζί µε ειρήνη και ασφάλεια, µε βάση τα σύνορα του 1967. Όλοι οι
ενεχόµενοι έχουν την ίδια ιστορική ευθύνη να κάνουν το όραµα αυτό πραγµατικότητα.

74. Ο οδικός χάρτης που ενέκριναν οι Τέσσερις στις 20 ∆εκεµβρίου του 2002 δείχνει το δρόµο
για την επίτευξη οριστικής, δίκαιης και συνολικής διευθέτησης. Ο οδικός αυτός χάρτης
πρέπει να δηµοσιοποιηθεί και να εφαρµοσθεί αµέσως, µε ταυτόχρονη πρόοδο στον τοµέα της
ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονοµίας. Εξακολουθούµε να είµαστε πρόθυµοι να
βοηθήσουµε, µαζί µε τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τα ΗΕ, τις ενεχόµενες πλευρές να εφαρµόσουν
τον οδικό χάρτη.

75. Με αυτό το πνεύµα, επικροτούµε τη δήλωση του Προέδρου Μπους, της 14ης Μαρτίου µε την
οποία εξαγγέλλει την πρόθεσή του να προωθήσει τον οδικό χάρτη.

76. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί και υποστηρίζει τη συνεχιζόµενη συζήτηση στους κόλπους της
Παλαιστινιακής Αρχής και της κοινωνίας των πολιτών µε θέµα την προώθηση εκτεταµένων
πολιτικών µεταρρυθµίσεων. Ο διορισµός Πρωθυπουργού επιφορτισµένου µε ουσιώδεις
αρµοδιότητες συνιστά ένα σηµαντικό πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, θα δώσει δε
σοβαρή ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδηλώνει την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Αραφάτ υπέγραψε τη νοµοθετική πράξη που
δηµιουργεί το αξίωµα του Πρωθυπουργού, καθώς και για την απόφασή του να διορίσει στη
θέση αυτή τον Μαχµούντ Αµπάς.

77. Η Ένωση θα συνεχίσει να παραµένει σταθερά στη δέσµευσή της, καλεί δε όλες τις πλευρές
να υποστηρίξουν κάθε συνεπή προσπάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής για µεταρρύθµιση και
ανασυγκρότηση. Χρειάζονται κατεπειγόντως µέτρα για να τερµατισθεί η ανθρωπιστική
τραγωδία στα Παλαιστινιακά εδάφη.

78. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει και πάλι έκκληση προς το Ισραήλ να αναστρέψει την
εποικιστική του πολιτική η οποία, βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα, συνιστά
εµπόδιο για την ειρήνη. Το Ισραήλ οφείλει επίσης να συµβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες
για την παλαιστινιακή µεταρρύθµιση. Όλα τα ενεχόµενα µέρη θα πρέπει να καταβάλουν
προσπάθειες για να δοθεί τέλος στη βία.

79. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φείδεται και θα εξακολουθήσει να µη φείδεται προσπαθειών για
την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής, προς όφελος των λαών της περιοχής αλλά και της
διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

80. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδίκασε εντονότατα τη δολοφονία του Πρωθυπουργού της
Σερβίας Zoran Djindjic. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για το διορισµό νέων
κυβερνήσεων στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. Υποστήριξε σθεναρά την αποφασιστικότητα
του νέου Πρωθυπουργού της Σερβίας Zoran Zivkovic να συνεχίσει δραστήρια τις πολιτικές
που προώθησε ο Zoran Djindjic, ιδίως τον αδιάκοπο αγώνα κατά της οργανωµένης
εγκληµατικότητας και της διαφθοράς, τον γενικό εκδηµοκρατισµό των κρατικών δοµών και
την πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.
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81. Γι� αυτόν το σκοπό, το Συµβούλιο πρόσφερε στη νέα ηγεσία την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ
για την υλοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω
προσέγγιση των ευρωπαϊκών δοµών και ιδιαίτερα της ΕΕ. Το Συµβούλιο κάλεσε τον Ύπατο
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να προτείνουν συγκεκριµένες προτάσεις προς τούτο µέχρι το
επόµενο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Το Συµβούλιο
υποστηρίζει την προσχώρηση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου στο Συµβούλιο της
Ευρώπης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε βάση τις δεσµεύσεις που ζήτησε το Συµβούλιο
της Ευρώπης.

82. Το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων βρίσκεται εντός της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί
απαιτούνται σθεναρή πολιτική βούληση και διαρκείς προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεσµεύεται να υποστηρίξει πλήρως κάθε ενέργεια των χωρών µε στόχο την εδραίωση της
∆ηµοκρατίας και της σταθερότητας και την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης.

83. Η ανάληψη των αστυνοµικών επιχειρήσεων στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και της στρατιωτικής
επιχείρησης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας από την ΕΕ αποτελεί
µια επιπλέον απτή απόδειξη της απόλυτης προσήλωσής µας στην περιοχή. Ειδικότερα, το
Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ στην
ΠΓ∆Μ η οποία θα ακολουθήσει την επιχείρηση του ΝΑΤΟ «Allied Harmony» από τις
31 Μαρτίου 2003.

84. Υπογραµµίζοντας ότι τα ∆υτικά Βαλκάνια παραµένουν υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα που εγκρίθηκαν το ∆εκέµβριο
του 2002 στην Κοπεγχάγη. Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης, στις 21 Ιουνίου, θα
αποτελέσει ένα νέο και σηµαντικό βήµα για περαιτέρω βελτίωση της σχέσης µεταξύ της ΕΕ
και των χωρών της ∆υτικής Βαλκανικής. Υπ� αυτή την προοπτική το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, µε βάση και την εµπειρία τους από την
διαδικασία της διεύρυνσης, τρόπους και µέσα για να ενισχύσουν ακόµα περισσότερο την
πολιτική σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ένωσης στη συγκεκριµένη περιοχή.

ΚΥΠΡΟΣ

85. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αποτυχία των προσπαθειών
του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να εξευρεθεί ένας συνολικός διακανονισµός
του Κυπριακού. Η ΕΕ υποστηρίζει ένθερµα τη συνέχιση της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών
του Γενικού Γραµµατέα και των διαπραγµατεύσεων βάσει των προτάσεών του. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενεχόµενα µέρη να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική ρύθµιση του θέµατος, και ειδικότερα
στον Τουρκοκύπριο ηγέτη να επανεξετάσει τη θέση του. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις που έλαβε στην Κοπεγχάγη όσον αφορά την προσχώρηση της
Κύπρου στην ΕΕ.
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ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

86. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε σύντοµη ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη Βόρεια Κορέα.
Κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια θα µπορούσε να επιδεινώσει
περισσότερο την κατάσταση. Επιβεβαίωσε ότι η µη συµµόρφωση της Βόρειας Κορέας µε τις
διεθνείς της υποχρεώσεις στον τοµέα των πυρηνικών όπλων προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και είναι επιζήµια για τα συµφέροντά της.

87. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την προθυµία του να συµβάλει σε διπλωµατική
επίλυση της κρίσης. Η ΕΕ θα διατηρήσει επαφή µε τους βασικούς παράγοντες. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να πραγµατοποιήσει ειδική σύνοδο µε θέµα τη Βόρεια
Κορέα και να καλέσει τις γειτονικές χώρες, και συγκεκριµένα την Ιαπωνία και τη Νότια
Κορέα, να ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση µε τους Υπουργούς. Είναι έτοιµο να
διερευνήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας µε τη Βόρεια Κορέα σε περίπτωση
που η παρούσα κρίση µπορέσει να επιλυθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο.

______________________
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