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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΧΗΓΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

16 Οκτωβρίου 2003, Βρυξέλλες

Κύριε Πρόεδρε,

Η συνεδρίαση αυτή της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, σε επίπεδο Αρχηγών Κυβερνήσεων, θα
εστιαστεί σε θεσµικά ζητήµατα. Όπως συµφωνήσαµε χτες, θα σας µεταφέρω τις απόψεις του
Κοινοβουλίου σχετικά µε πέντε διαφορετικά θεσµικά ζητήµατα:

− τον ρόλο της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου·
− την ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία·
− τη σύνθεση του Κοινοβουλίου·
− τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης·
− τη σύνθεση και τη λειτουργία της Επιτροπής.

Επιπλέον, αν µου επιτρέψετε, σκοπεύω να κάνω στο τέλος δύο παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα.

Ο ρόλος της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Η πρόταση της Συνέλευσης για θεσµοθέτηση Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι µια
προσπάθεια να εξασφαλισθεί η συνέχεια στις εργασίες της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος θα έχει περισσότερο διαχειριστικές παρά εκτελεστικές αρµοδιότητες. ∆εν θα είναι
αρχηγός ενός νέου κράτους, αλλά θεµατοφύλακας της συνέχειας, υπέρµαχος της συναίνεσης και
της συνοχής της Ένωσης.

Κατά την άποψη της Συνέλευσης, δεν προτείνεται νέο θεσµικό όργανο αλλά νέα θέση. Ο Πρόεδρος
θα προεδρεύει στο Συµβούλιο, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, και µε βάση τις
εργασίες του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Είναι απαραίτητες ορισµένες διευκρινίσεις για να
διευκολυνθεί η συµφωνία και να διασκεδαστούν οι φόβοι τους οποίους προκαλεί αυτή η
καινοτοµία, αλλά πρόκειται για ζητήµατα οργάνωσης µάλλον παρά για συνταγµατικά κείµενα. ∆εν
πρέπει να παραφορτώσουµε µε λεπτοµέρειες το Σύνταγµα. Αυτό που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι να υπάρξει µεγαλύτερη συνέχεια στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
χωρίς να διαταραχθεί η θεσµική ισορροπία.

Παροµοίως, για τα τοµεακά συµβούλια, η συνθήκη θα πρέπει να θεσπίζει ορισµένες αρχές, αλλά θα
πρέπει να αφεθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο η λήψη της απόφασης για οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες
της οργάνωσής τους. Παρατηρώ τον σκεπτικισµό που εκφράστηκε σε συνεδρίαση των υπουργών
εξωτερικών για την ύπαρξη ξεχωριστού Νοµοθετικού Συµβουλίου. Κατά την άποψη του
Κοινοβουλίου, το βασικό είναι σε όλες τις νοµοθετικές διαδικασίες να γίνεται σεβαστή η αρχή της
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επικουρικότητας. Οποιοδήποτε συµβούλιο συζητά για τη νοµοθεσία της Ένωσης πρέπει να το
πράττει δηµόσια. Επιπλέον, όλες αυτές οι νοµοθετικές αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε
πολιτικό επίπεδο· το Κοινοβούλιο, ως το έτερο σκέλος της νοµοθετικής αρχής, χρειάζεται στο
πρόσωπο του Συµβουλίου έναν πολιτικό συνοµιλητή για όλες τις απαραίτητες διαπραγµατεύσεις
πριν από την κοινή άσκηση της αρµοδιότητάς µας για λήψη αποφάσεων.

Η ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την επέκταση της ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία, καθώς
και του δηµοκρατικού και κοινοβουλευτικού παρεποµένου της, δηλαδή της συναπόφασης, όπως
προτείνεται από τη Συνέλευση· ο αριθµός των τοµέων που θα καλύπτει πρόκειται να
υπερδιπλασιαστεί, µε αποτέλεσµα η διαδικασία αυτή να καταστεί ο κανόνας για το µεγαλύτερο
τµήµα της νοµοθεσίας.

∆εν προτείνουµε έναν ετερόκλητο κατάλογο επιπλέον θεµάτων που θέλουµε να υπαχθούν στην
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία, πρέπει όµως να υπάρχει κάποια ευελιξία. Σε ορισµένες φάσεις
στην ιστορία της, η Ένωση αναγνώρισε την ανάγκη να ενεργεί µε ταχύτητα και να αντιµετωπίζει
νέες προκλήσεις (11η Σεπτεµβρίου, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς).

Το Κοινοβούλιο δέχεται ότι σε ορισµένα λεπτά ζητήµατα θα διατηρηθεί η οµοφωνία, αλλά το βέτο
σε µια Ένωση µε 27 ή και περισσότερα κράτη µέλη δεν είναι δηµοκρατική δικλείδα ασφαλείας
αλλά ένα ασήκωτο βάρος γύρω από το λαιµό της Ένωσης. Όσοι πιστεύουν σε µια πολιτική Ευρώπη
πρέπει να προσφέρουν στην Ευρώπη τα µέσα να ενεργεί πολιτικά.

Υποστηρίζουµε µε ενθουσιασµό την απάντηση που έδωσε η Συνέλευση σε αυτή την ανάγκη για
ευελιξία επινοώντας την κοινώς λεγόµενη µέθοδο της "πασαρέλας" (άρθρο 24: προβλέπεται η
δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει µε οµοφωνία µια απόφαση που επιτρέπει
στο Συµβούλιο να ενεργεί σε ένα δεδοµένο τοµέα µε ειδική πλειοψηφία).

Χαιρετίζουµε τη δυνατότητα που προσφέρεται µε αυτό τον τρόπο σε εσάς, τα µέλη του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, να παίρνετε νέες αποφάσεις όταν όλοι σας συµφωνείτε ότι είναι
αναγκαίες. Εάν συµβεί µια κρίση, εάν παρουσιαστεί µια νέα πρόκληση, η Ένωση δεν θα έχει την
πολυτέλεια να αναδιαρρυθµίσει µε την ησυχία της τις συνταγµατικές της διευθετήσεις,
προκειµένου να µπορέσει να παρέµβει αποτελεσµατικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη µεταρρύθµιση της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία που
προτάθηκε από τη Συνέλευση, µε τον απλό τύπο της διπλής πλειοψηφίας αντί για τις περίπλοκες
ρυθµίσεις της Συνθήκης της Νίκαιας. Κατά τη γνώµη µας, η µέθοδος αυτή θα αυξήσει την
αποτελεσµατικότητα της λήψης αποφάσεων και θα είναι περισσότερο κατανοητή απ' ό,τι οι
περίπλοκες διατάξεις της Νίκαιας.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 337.600

7

Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία την πρόταση της Συνέλευσης και τις
αρχές στις οποίες αυτή στηρίζεται (ισότιµη εκπροσώπηση των πολιτών, νοµιµότητα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αποφάσεών του).

Εάν κάποιες εξελίξεις στο ένα ή το άλλο ζήτηµα προκαλέσουν αλλαγές στην προταθείσα σύνθεση,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιµείνει οι κανόνες κατανοµής των εδρών να στηρίζονται σε
αντικειµενικά και ορθολογικά κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά ασφαλώς θα τα λάβουµε υπόψη µας όταν δώσουµε την απαραίτητη σύµφωνη
γνώµη µας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, απόφαση η οποία πρέπει να βασίζεται στην πρόταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Μια συµφωνία εν κρυπτώ και παραβύστω, µέσα στη νύχτα, τις τελευταίες µέρες του χρόνου, στην
οποία ψήφοι στο Συµβούλιο και έδρες στο Κοινοβούλιο θα µοιραστούν σαν άλλα
χριστουγεννιάτικα δώρα, πρόκειται να κηλιδώσει την ευγενή αποστολή που έχουµε αναλάβει. Το
ζητούµενο είναι µια συνταγµατική ρήτρα, όχι αγιοβασιλιάτικοι µποναµάδες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένθερµα την ιδέα αυτή που αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες
καινοτοµίες του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης. Με τον τρόπο αυτό η εξωτερική πολιτική της
Ένωσης θα αποκτήσει συνοχή και προβολή. ∆εδοµένου ότι ο Υπουργός έχει την αρµοδιότητα να
προεδρεύει στα Συµβούλια Εξωτερικών, το έργο του Υπουργού θα είναι σταθερά προσδεδεµένο
στο Συµβούλιο, όπου θα παραµείνει κατά βάση η λήψη αποφάσεων για λεπτά ζητήµατα εξωτερικής
πολιτικής που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, καθώς ο Υπουργός θα είναι ανώτερο
και κορυφαίο µέλος της Επιτροπής, εξασφαλίζεται η εκτελεστική ευθύνη και η απαραίτητη
λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο. Για να αποδώσει όµως, η θέση του Υπουργού Εξωτερικών πρέπει
να ενισχυθεί µε επαρκείς πόρους.

Και εδώ βρίσκεται το αποφασιστικό ερώτηµα: είναι διατεθειµένα τα κράτη µέλη να δώσουν µε
αυτό τον τρόπο το σήµα ότι εννοούµε στα σοβαρά να ενεργούµε από κοινού στη διεθνή σκηνή;

Η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ήδη η Συνθήκη της Νίκαιας αναγνώριζε ότι θα υπάρξει µια φάση στην οποία δεν θα έχουν όλα τα
κράτη µέλη δικό τους Επίτροπο. Τούτο είναι αποδεκτό, υπό τον όρο ότι όλα τα κράτη µέλη θα
έχουν επί ίσοις όροις πρόσβαση στην Επιτροπή. Η Συνέλευση προσπάθησε να βρει µια µέθοδο που
να συνδυάζει µια περισσότερο ολιγοµελή και αποτελεσµατική Επιτροπή µε την ίση εκπροσώπηση
µικρών και µεγάλων κρατών µελών σε βάθος χρόνου. Ίσως η µέθοδος αυτή να µην είναι η µόνη
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αποτελεσµατική, αλλά το βάρος της αποδείξεως βρίσκεται σε όσους προτείνουν εναλλακτικές
λύσεις: πώς θα υπάρξει µια Επιτροπή που να λειτουργεί αποτελεσµατικά σε µια Ένωση που αύριο
θα έχει 27 ή 28 και µεθαύριο περισσότερα κράτη µέλη, και παράλληλα να διαφυλάσσεται η αρχή
της ισότητας;

Καταληκτικές παρατηρήσεις

Η Ιταλική Προεδρία έχει επιτύχει εντυπωσιακούς ρυθµούς εργασίας, δεδοµένου ότι ήδη έχει
οργανώσει τρεις συναντήσεις της ∆∆ σε πολιτικό επίπεδο, αλλά η Προεδρία δεν µπορεί να κάνει τα
πάντα. Ελπίζουµε ότι θα αντισταθείτε στον πειρασµό να ανοίξετε εκ νέου έναν µακροσκελή
κατάλογο θεµάτων τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί αναλυτικά στη Συνέλευση και έχουν ήδη γίνει
αποδεκτά µε ευρεία συναίνεση. Όταν ακούω ορισµένα από τα σχόλια που γίνονται σε υπουργικό
επίπεδο, φοβούµαι πολύ ότι ορισµένοι φαίνεται να θέλουν να ξαναρχίσουν το όλο εγχείρηµα από το
µηδέν, σαν να είχαν µπροστά τους µια λευκή σελίδα. Πρέπει να δώσουµε την έµφαση στην
καινοτοµία και να µην αρκεστούµε στο µη χείρον.

Όπως είπαµε, εγώ και άλλοι, στη Ρώµη: όσοι αρνούνται τις συναινετικές λύσεις στις οποίες
κατέληξε η Συνέλευση πρέπει να διατυπώσουν προτάσεις ικανές να συγκεντρώσουν εξίσου ευρεία
συναίνεση.

*
*     *

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουµε τις προσπάθειές σας να δηµοσιοποιήσετε τη διαδικασία,
τοποθετώντας στο ∆ιαδίκτυο έγγραφα της ∆∆. Την επόµενη εβδοµάδα, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, θα οργανώσουµε την πρώτη από µια σειρά συζητήσεων µε τα
εθνικά κοινοβούλια, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ∆∆· είµαστε
υπόχρεοι στον κ. Frattini που συµφώνησε να συµµετάσχει στις συναντήσεις αυτές.

____________________________
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. PAT COX, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2003

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά την πρωινή συνεδρίαση εξέφρασα τις απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Κατά το γεύµα εργασίας, µου δώσατε την ευκαιρία να θίξω ορισµένα
θέµατα εξωτερικής πολιτικής1, εποµένως τώρα θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις µου στα
οικονοµικά ζητήµατα που βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ενώ θα
αναφερθώ και σε ένα-δύο ζητήµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

*
*     *

Φυσικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες
αποβλέπουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, χαιρετίζουµε την
προοπτική συµφωνίας στα  διευρωπαϊκά δίκτυα και στο πρόγραµµα υποδοµής µεταφορών.
Περιµένουµε να εξετάσουµε το πρόγραµµα "Γρήγορη εκκίνηση" που βασίζεται σε
προπαρασκευαστική εργασία της Επιτροπής και έχει την ενεργό συνεργασία της ΕΤΕπ.

Σε µια περίοδο όπου τα διεθνή επιτόκια είναι χαµηλά, θα πρέπει να είναι διαθέσιµη χρηµατοδότηση
για έργα ικανά να τονώσουν την ανάπτυξη. Πρέπει όµως να προχωρήσουµε αποφασιστικά
εξαλείφοντας τα τεχνικά, νοµικά και διοικητικά εµπόδια τα οποία θα µπορούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο την επιτυχία µεγάλων προγραµµάτων υποδοµής ή έρευνας και ανάπτυξης. Πιστεύω επίσης
ακράδαντα ότι σε αυτή την αναζήτηση της ανάπτυξης πρέπει να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τοµέας
µέσω εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.

Στη σχολιασµένη ηµερήσια διάταξη για την παρούσα συνεδρίαση, θέσατε ένα θέµα το οποίο
µπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται καθαρά τεχνικό· εννοώ το αίτηµα της Επιτροπής να
διευκρινισθούν οι αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών 1995 (ESA 95) σχετικά µε τη
λογιστική αντιµετώπιση των εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα από τα κράτη µέλη.
Στην πραγµατικότητα, το ζήτηµα δεν αφορά απλώς κάποιες λογιστικές τεχνικές αλλά είναι βαθιά
πολιτικό. Εάν οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τους ιδιωτικούς πόρους που κινητοποιούνται για
δηµόσια έργα συνεχίζουν να παρουσιάζονται στους εθνικούς λογαριασµούς µας ως δηµόσιες
δαπάνες, θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των κρατών µελών να τηρήσουν τις
διατάξεις του Συµφώνου για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα. Εποµένως, το ζήτηµα έχει άµεση
επίπτωση στα περιθώρια ελιγµών των κρατών µελών, σε µια στιγµή που πολλά κράτη µέλη
δυσκολεύονται να τηρήσουν τα δηµοσιονοµικά κριτήρια του Συµφώνου.
                                                
1 Κατά το γεύµα εργασίας, ο Πρόεδρος έθιξε τρία ζητήµατα:

 i) την προθυµία του Κοινοβουλίου να παράσχει δηµοσιονοµική στήριξη για την ανοικοδόµηση στο Ιράκ. Ενηµέρωσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τα πορίσµατα των συζητήσεων της Επιτροπής Προϋπολογισµών, τα οποία θα τεθούν σε
ψηφοφορία στην ολοµέλεια την επόµενη εβδοµάδα.

 ii) την πολύ διαδεδοµένη και βαθύτατη ανησυχία του Κοινοβουλίου για το τείχος ασφαλείας που κατασκευάζουν οι Ισραηλινοί.
 iii) στο φως της πρόσφατης επίσκεψής του στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, την ανάγκη να ακολουθήσει η Ένωση πολιτική
ενεργού δέσµευσης, να ενθαρρύνει τις θετικές εξελίξεις που αρχίζουν να διαφαίνονται στην περιοχή σε σχέση µε τη στάση
απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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Η πρόοδος στη σηµερινή συνεδρίαση σχετικά µε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη είναι ένα µόνο
τµήµα της εικόνας. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και το αναπτυξιακό δυναµικό της θα
καθορισθούν σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες των κρατών µελών και την επιτυχία τους στην
προώθηση των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Η πρώτη γραµµή του µετώπου στις µάχες αυτές
βρίσκεται στο Βερολίνο, στη Ρώµη, στο Παρίσι, δηλαδή στις πρωτεύουσες των κρατών µελών και
όχι στις Βρυξέλλες της Ευρώπης. Οι µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην αγορά
εργασίας των κρατών µελών είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για µια αναπτυξιακή πολιτική για
την Ευρώπη. Οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό που διακυβεύεται
είναι το οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης. Αυτοί οι εθνικοί ηγέτες, όπως ο Gerhard Schröder στο
Βερολίνο, ο Jean-Pierre Raffarin στο Παρίσι και εσείς, κύριε Πρόεδρε, που ηγείστε των
προσπαθειών για µεταρρύθµιση, πρέπει να πάρετε σε εθνικό πλαίσιο τις αποφάσεις που πιστεύετε
ότι είναι κατάλληλες και εφαρµόσιµες, και απόκειται στα κοινοβούλιά σας και στην κοινή γνώµη
σας να αποφασίσετε. Εκείνοι όµως που πρωτοστατούν σε αυτή τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο
χρειάζονται σαφή υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Μέχρι στιγµής η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει παραµείνει µάλλον σιωπηλή και η υποστήριξή της ήταν ανεπαίσθητη· ωστόσο, το
βασικό όφελος της επιτυχίας που θα έχετε στα εθνικά µεταρρυθµιστικά σας προγράµµατα θα το
αντλήσει η Ευρώπη.

∆εν πρέπει να υποτιµήσουµε τη σοβαρότητα της ανταγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται
η Ευρώπη.

Το έτος 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγαγε κατά κεφαλήν αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
που ήταν το ένα τέταρτο του αριθµού που πέτυχαν οι Ηνωµένες Πολιτείες. Ακόµη και τα πιο
επιτυχηµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπερνούσαν το µισό του αµερικανικού
επιπέδου. Χρειαστήκαµε 28 ολόκληρα χρόνια συζητήσεων για να σηµειώσουµε πρόοδο στο θέµα
του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, αλλά και πάλι το αποτέλεσµα είναι δαπανηρό. Και στα
χρόνια αναβλητικότητας και καθυστέρησης έρχεται να προστεθεί µια µακρότατα µεταβατική
περίοδος.

Όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, υποστηρίζουµε αµέριστα το στόχο του 3% που τέθηκε
στη Βαρκελώνη για τις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Φυσικά, ο βασικός παράγοντας
τόνωσης της έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να είναι ο ιδιωτικός τοµέας, αλλά το ένα τρίτο πρέπει
να προέλθει από δηµόσιες επενδύσεις. Στη σηµερινή οικονοµία που έχει κινητήρια δύναµη την
έρευνα, η Ευρώπη υστερεί. Οι Ηνωµένες Πολιτείες µας ξεπερνούν και εδώ κατά πολύ, δεδοµένου
ότι δαπανούν το 2,7% του ΑΕγχΠ τους στην έρευνα και ανάπτυξη, έναντι 1,9% του ευρωπαϊκού
µέσου όρου.

Έτσι, στη Βαρκελώνη θέσαµε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο και πολύ απέχουµε από το να τον
πετύχουµε. Ένα από τα προβλήµατα των συζητήσεων στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα είναι ότι
διαπρέπουµε στη ρητορεία και υστερούµε στην πράξη. Αυτό µου θυµίζει το διάσηµο σαρδάµ του
πρώην δηµάρχου του Σικάγο Richard M.Daley, ο οποίος, αντί να µιλήσει για "ακόµα περισσότερες
καινοτοµίες" είπε κατά λάθος "ακόµα περισσότερες κοινοτοπίες". Αυτό που χρειαζόµαστε στην
Ευρώπη λιγότερες κοινοτοπίες και περισσότερη καινοτόµο και αποφασιστική στάση.

Πρέπει να υποστηρίξουµε τους στόχους µε σύντονη δράση και να στηρίξουµε όσους βρίσκονται
στη πρώτη γραµµή της µάχης για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.
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Και, όταν νοµοθετούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζουµε το ρυθµιστικό πλαίσιο της
οικονοµικής δραστηριότητας, πρέπει να προσέχουµε να µην παρεµποδίζουµε την
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Καταλήξαµε πρόσφατα σε συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθετικής µας δραστηριότητας. Τα
θεσµικά όργανα δεσµεύονται τώρα να εκπονούν εκτιµήσεις επιπτώσεων των νοµοσχεδίων και των
τροποποιήσεών τους. Τοµέας προτεραιότητας όσον αφορά τις εκτιµήσεις επιπτώσεων είναι η
ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να εργαστούµε µαζί, υποβάλλοντας τις προτάσεις µας σε σοβαρή και
αντικειµενική ανάλυση των επιπτώσεων που πρόκειται να έχουν στην απασχόληση και στην
ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

*
*     *

Επιτρέψτε µου τέλος ορισµένα σύντοµα σχόλια στα θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων που βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξή σας.

Υποστηρίζω την προτεινόµενη Ευρωπαϊκή Μεθοριακή Υπηρεσία· εθνική και ευρωπαϊκή
υποχρέωση είναι η µερίµνα για αποτελεσµατικούς µεθοριακούς ελέγχους. Όσο για την πρόταση για
ποσοστώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καταλήξει σε άποψη για το θέµα, αλλά γνωρίζω
ότι ο πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας του ζητήµατος θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο
Κοινοβούλιο.

Και στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων παρατηρούµε ότι υστερούµε σε
αποτελέσµατα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε το 1999 έθεσε φιλόδοξους στόχους. Η
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εργάσθηκαν σκληρά εκπονώντας πρωτοβουλίες στους τοµείς της
πολιτικής ασύλου και της µεταναστευτικής πολιτικής. Από τις έξη πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες,
όπου η εργασία έχει ολοκληρωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κείµενα βρίσκονται
µπλοκαρισµένα στο Συµβούλιο, ορισµένες φορές για δύο ολόκληρα χρόνια. Πρέπει να υποβάλουµε
την ρητορική µας στην δοκιµασία της πραγµατικότητας. Οι στόχοι που εσείς θέσατε δεν
επιτυγχάνονται εξαιτίας δυσκολιών που υπάρχουν στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων.

Η Ευρώπη ως χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν είναι κάτι που συνδέεται απλώς
και µόνο µε τη µετανάστευση, το άσυλο και τους ελέγχους. Αφορά επίσης και το σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ένας τοµέας που ανησυχεί ιδιαίτερα τους πολίτες είναι η προστασία των
δεδοµένων. Θεωρώ λυπηρό ότι, χρόνια µετά τη συµφωνία για ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων, εξακολουθούν να µην έχουν αναλάβει καθήκοντα οι άνθρωποι που θα
εκτελέσουν αυτό το έργο, θα ενοποιήσουν τα πρότυπά µας και θα διευκρινίσουν τη θέση µας
απέναντι στους εταίρους µας.

Το έργο σας στους τοµείς των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων θα αποδώσει καρπούς εάν οι φιλοδοξίες που εκφράζετε στα συµπεράσµατα
ακολουθούνται και πραγµατώνονται µε την ενεργό υποστήριξη των υπουργών σας στα αρµόδια
Συµβούλια, εκεί όπου λαµβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις.

_______________________





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 337.600

13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Bρυξέλλες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

16 και 17 Οκτωβρίου 2003





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 337.600

15

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003. Της
συνόδου προηγήθηκε προφορική παρουσίαση εκ µέρους του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Pat Cox και στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια σηµεία της
ηµερήσιας διάταξης.

Ι. ∆IAKYBΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (∆Κ∆)

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από την
εναρκτήρια συνεδρίαση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης στη Ρώµη στις 4 Οκτωβρίου, η
∆ιάσκεψη ευρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Επανέλαβε την υποστήριξή του για την προσέγγιση
και το χρονοδιάγραµµα που προτάθηκαν από την Προεδρία σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τους
υπουργούς να συνεχίσουν δραστήρια τις συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο. Έλαβε υπό
σηµείωση την πρόθεση της Προεδρίας να προβεί σε διαβουλεύσεις µε όλους τους
συµµετέχοντες προκειµένου να οριστικοποιηθεί το Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης µε βάση
το σχέδιο που εκπόνησε η Συνέλευση και υπό το πρίσµα των συζητήσεων στο πλαίσιο της
∆Κ∆, ως προετοιµασία της προσεχούς συνεδρίασης της ∆Κ∆ σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή
Κυβερνήσεων.

ΙΙ. ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3. Έπειτα από µια περίοδο αβεβαιότητας, στην Ευρώπη διαφαίνονται ορισµένα θετικά σηµεία.
Η βελτίωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, τα χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, οι
σταθερές τιµές πετρελαίου και οι καλύτερες συνθήκες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές
συνιστούν βασικούς συντελεστές ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία
αναµένεται να ενισχυθεί κατά το 2004. ∆εδοµένου ότι η κατάσταση παραµένει ευπαθής,
απαιτείται ένα µήνυµα εµπιστοσύνης στις οικονοµικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διατήρηση ορθών µακροοικονοµικών πολιτικών, η επιτάχυνση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και η προώθηση των επενδύσεων σε υποδοµές και ανθρώπινο κεφάλαιο
αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονοµικές πολιτικές πρέπει να
εξακολουθήσουν να στοχεύουν στην επίτευξη αειφόρου µεγέθυνσης, που να δηµιουργεί
θέσεις απασχόλησης, και στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

4. Σκοπός του παρόντος Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι να δοθεί άµεση προσοχή στην τόνωση
της µεγέθυνσης και την οργάνωση των εργασιών ενόψει συγκεκριµένων αποφάσεων κατά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 12ης/13ης ∆εκεµβρίου. Επιδιώκεται επίσης να υπογραµµισθεί η
ανάγκη συνεχούς δράσης σε ευρύ µέτωπο, ώστε να δηµιουργηθεί το οικονοµικό και
κοινωνικό πλαίσιο που θα ευνοήσει την αειφόρο µεγέθυνση, στα πλαίσια της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.

5. Η επιτάχυνση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών, ενέργειας και
τηλεπικοινωνιών και η αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα είναι ζωτικής
σηµασίας για τη µεγέθυνση καθώς και για την προσπάθεια επίτευξης αποτελεσµατικής
ολοκλήρωσης της διευρυµένης Ευρώπης, µε σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας.
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6. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τις αρχές της προτεινόµενης
Πρωτοβουλίας για τη Μεγέθυνση καθώς και την ενδιάµεση έκθεση που υπέβαλε το
Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, καλεί δε τους σχετικούς φορείς να
την προωθήσουν όπως εκτίθεται κατωτέρω. Η Πρωτοβουλία αυτή θα είναι συνεπής µε το
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τα σηµερινά ανώτατα όρια των δηµοσιονοµικών
προοπτικών και ευθυγραµµισµένη µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί µε τους Γενικούς
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών.

7. Η δράση προτεραιότητας βάσει της Πρωτοβουλίας για τη Μεγέθυνση θα πραγµατοποιηθεί
στο πλαίσιο της εφαρµογής των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στην
ατζέντα της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της ευελιξίας στην αγορά
προϊόντων, κεφαλαίων και εργασίας, και λαµβανοµένων υπόψη των συνεχιζόµενων
προσπαθειών µε στόχο να δοθεί συγκεκριµένο περιεχόµενο στις αναφορές που έγιναν από
προηγούµενα εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια όσον αφορά τοµείς που θα συµβάλλουν µε τη
σειρά τους στη µακροπρόθεσµη ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού της Ένωσης. Η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα διαδραµατίσει πρωταρχικό ρόλο εν προκειµένω, ενώ
παράλληλα θα συνεκτιµηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η κοινωνική διάσταση.

Α. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ : ΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σύνδεση των κρατών µελών : ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα

8. Η οικοδόµηση σύγχρονης, αποτελεσµατικής υποδοµής µεταφορών προς εξασφάλιση εύκολης
και καλύτερης πρόσβασης µεταξύ όλων των κρατών µελών θα φέρει διττό θετικό
αποτέλεσµα : θα τονώσει τη µεγέθυνση τόσο άµεσα όσο και µέσω της µεγιστοποίησης του
οφέλους στην εσωτερική αγορά. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νέα πρόταση για τα έργα
προτεραιότητας όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών - η οποία συνοδεύεται από
προτάσεις προς τόνωση του όγκου και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στα έργα
αυτά - και στις λοιπές προτάσεις που εξετάζει το Συµβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών
και Ενέργειας. Προς το σκοπό αυτό, θα διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα για ένα
υψηλότερο ποσοστό κοινοτικής συγχρηµατοδότησης, για παράδειγµα, σε ειδικές περιπτώσεις
που συνιστούν διασυνοριακά ή και φυσικά εµπόδια. Τα κράτη µέλη καλούνται ιδίως να
µεριµνήσουν ταχέως ώστε να αρθούν οι τεχνικοί, νοµικοί και διοικητικοί φραγµοί για την
εφαρµογή των διασυνοριακών τµηµάτων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Η δράση όσον αφορά
την υποδοµή πρέπει να συνοδεύεται από µια σύγχρονη πολιτική µεταφορών η οποία θα
αποδίδει τη δέουσα σηµασία στα θέµατα ασφαλείας και βιωσιµότητας.

∆ιασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων

9. Η υλοποίηση ολοκληρωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε µια
διευρυµένη Ευρώπη θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασµού και την ανταγωνιστικότητα,
δίδοντας µεγαλύτερη ώθηση στην οικονοµική µεγέθυνση. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να
επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος που ζητήθηκε στη
Βαρκελώνη, για το οποίο τα έργα προτεραιότητας στο πλαίσιο των ∆ιευρωπαϊκών
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Ενεργειακών ∆ικτύων θα παράσχουν µείζονος σηµασίας συµβολή. Η ανάπτυξη των
ενεργειακών υποδοµών θα εξασφαλίσει επίσης την πλήρη συµµετοχή των νέων γειτονικών
και εταίρων χωρών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά. Λόγω του υψηλού βαθµού εξάρτησης της
ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας και της σηµασίας των γειτονικών χωρών, ιδίως των χωρών
της Μεσογείου, της Βόρειας ∆ιάστασης και των περιοχών της Ανατολικής Ευρώπης ως
προµηθευτών ή ως χωρών διέλευσης, πρέπει να εξετασθούν µε τις χώρες αυτές οι τρόποι και
τα µέσα προώθησης νέων ενεργειακών δικτύων, µεταξύ άλλων ενόψει της Ευρωµεσογειακής
Υπουργικής ∆ιάσκεψης για την Ενέργεια που θα διεξαχθεί τον ∆εκέµβριο στη Ρώµη.

10. Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι εξίσου καίριας σηµασίας για την τόνωση
της µεγέθυνσης σε µια διευρυµένη Ευρώπη. Η διαθεσιµότητα και η προώθηση ευρείας
ευρυζωνικής πρόσβασης µαζί µε τα αποτελεσµατικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα αναγκαία σε µια
οικονοµία βασιζόµενη στις γνώσεις, όπου η µετάδοση των πληροφοριών διαδραµατίζει
ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο : καινοτοµία, έρευνα και ανάπτυξη και δεξιότητες

11. Η καινοτοµία, η έρευνα και ανάπτυξη και οι δεξιότητες έχουν ζωτική σηµασία για το
ευρωπαϊκό δυναµικό µεγέθυνσης. Η δράση θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση επενδύσεων
και τη θέσπιση κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου σε τοµείς όπως οι ερευνητικές υποδοµές,
τα επιστηµονικά πάρκα, η βιοµηχανική καινοτοµία και τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, οι
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η χρηµατοδότηση εγκαταστάσεων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, µέσω αύξησης των επενδύσεων στην εκπαίδευση και
καλύτερου συνδυασµού µε τις εργατικές και κοινωνικές πολιτικές. ∆ιάφορα ευρωπαϊκά µέσα
θα πρέπει να λειτουργήσουν ως αναµένεται, όπως οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες,
τα µέσα της ΕΤΕπ, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και οι δράσεις προετοιµασίας όπως η προταθείσα
δράση για την έρευνα σχετικά µε την ασφάλεια. Θα επιδιωχθεί επίσης η αντιµετώπιση του
προβλήµατος των µονάδων πρώτης εµπορικής παραγωγής, όπου η συγκεκριµένη εταιρία
ενδέχεται να µην αποκοµίσει πλήρες όφελος από τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και
καινοτοµίας στις οποίες προέβη και συνεπώς το επίπεδο της συνολικής καινοτοµίας δεν είναι
το καλύτερο δυνατόν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των καινοτόµων
ΜΜΕ που δρουν στην τεχνολογική περιφέρεια και στη µεταφορά τεχνολογίας σε
αποµακρυσµένες περιοχές.

Επόµενες ενέργειες : αποφάσεις σχετικά µε τη συνέχεια

12. Προκειµένου να επιτευχθεί η ταχεία πρόοδος που απαιτείται ώστε να αξιολογηθεί οριστικά η
Πρωτοβουλία και να ληφθούν συγκεκριµένες αποφάσεις κατά τη σύνοδο του ∆εκεµβρίου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη του την έκθεση του Συµβουλίου Οικονοµικών
και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων :

•  καλεί την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τις σχετικές συνθέσεις του Συµβουλίου να
καθιερώσουν, µε την επιφύλαξη των προτεραιοτήτων που περιλαµβάνει η πρόταση της
Επιτροπής, ένα «πρόγραµµα ταχείας έναρξης» που να περιέχει κατάλογο σχεδίων σε
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µια διευρυµένη Ένωση, µε βάση διαφανή κριτήρια, καθώς και αξιολόγηση της
σηµασίας τους για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στη διευρυµένη Ευρώπη,
της οικονοµικής και κοινωνικής βιωσιµότητάς τους, του αντικτύπου τους στη
µεγέθυνση και της επίδρασης στο ιδιωτικό κεφάλαιο,

•  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να υποβάλουν εγκαίρως τις τελικές εκθέσεις τους
σχετικά µε την Πρωτοβουλία για τη Μεγέθυνση, ώστε να µπορέσει η Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή να προετοιµάσει καταλλήλως τη σύνοδο του Συµβουλίου
Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων της 25ης Νοεµβρίου· οι εν λόγω εκθέσεις
θα πρέπει ιδίως :

−−−− να εξετάζουν πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη
χρηµατοδότηση των σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης του ∆ιαρθρωµένου
Χρηµατοδοτικού Μέσου της ΕΤΕπ,

−−−− να αναπτύξουν µέσα µε στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου, ιδίως µέσω της
τιτλοποίησης υφιστάµενων περιουσιακών στοιχείων και να εξετάσουν ποια περιουσιακά
στοιχεία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό,

−−−− να αναπτύξουν καλύτερο συντονισµό διαδικασιών µεταξύ της χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ,
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, της γραµµής του προϋπολογισµού που αφορά τα ∆ιευρωπαϊκά
∆ίκτυα και του Έκτου Προγράµµατος-Πλαισίου,

−−−− να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο για τη συνολική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας έπειτα από 5
έτη. Όλες οι σχετικές συνθέσεις του Συµβουλίου θα συµβάλουν στην αξιολόγηση αυτή. Η
Επιτροπή θα ενηµερώνει ετησίως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε την εαρινή έκθεση.

13. Επιπλέον καλείται το Συµβούλιο να οριστικοποιήσει τις προτάσεις για την άρση των
τεχνικών, νοµικών και διοικητικών φραγµών των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, ιδίως όσον αφορά
τα διασυνοριακά τµήµατα, τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), τα σχέδια
καινοτοµίας και Ε/Α· η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει τις αρχές του ΕΣΛ 95
σχετικά µε την εθνική λογιστική µεταχείριση των Σ∆ΙΤ, προκειµένου να εξασφαλιστεί
αυξηµένη διαφάνεια, µεταξύ άλλων, όσον αφορά την καταγραφή κρατικών εγγυήσεων στους
εθνικούς λογαριασµούς και το χειρισµό διακανονισµών για την τιτλοποίηση.

14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να συµπληρώσουν την Πρωτοβουλία για τη
Μεγέθυνση µέσω εθνικών προγραµµάτων για τη µεγέθυνση. Το Συµβούλιο θα συντονίσει την
Πρωτοβουλία για τη Μεγέθυνση µε αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθούν η συµπληρωµατικότητα και η καλύτερη
αξιοποίηση των πόρων και συνεπώς να αυξηθεί ο συνολικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας,
και θα υποβάλει έκθεση στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 όσον αφορά τη δράση
που θα έχει αναληφθεί σχετικά.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 337.600

19

Β. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας

15. Μια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα περιλαµβάνει
οριζόντια δράση, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι ένα φάσµα πολιτικών θα εφαρµόζεται
κατά τρόπο ώστε να συµβάλλει συστηµατικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας. Οι βασικές πολιτικές εν προκειµένω αφορούν την
εσωτερική αγορά και τη στήριξη της βιοµηχανίας και της έρευνας και τεχνολογίας, θα πρέπει
δε να υποβοηθηθούν µε την ελάφρυνση των διοικητικών και ρυθµιστικών βαρών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τον πρωταρχικό ρόλο του Συµβουλίου «Ανταγωνιστικότητα»
όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή αυτής της ολοκληρωµένης προσέγγισης και συνεπώς τη
συµβολή του στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, την
αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την τόνωση της έρευνας και
καινοτοµίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, κατά τη σύνοδό του
του ∆εκεµβρίου, έκθεση στην οποία θα περιέχονται προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου
της βιοµηχανίας προκειµένου να αποφευχθεί η αποβιοµηχανοποίηση.

Εσωτερική αγορά

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενδεχόµενες περαιτέρω
προτάσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την πλήρη αξιοποίηση του
δυναµικού της, την προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος και τη δηµιουργία
πραγµατικής εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη
την ανάγκη εξασφάλισης του εφοδιασµού και της παροχής υπηρεσιών γενικού
ενδιαφέροντος. Εν προκειµένω δίδει προτεραιότητα στην οριστική συµφωνία σχετικά µε το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Τα κράτη µέλη καλούνται να καταβάλουν µεγαλύτερες
προσπάθειες για τη µεταφορά της νοµοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς στο εθνικό τους δίκαιο
εντός των τασσόµενων προθεσµιών. Η έγκαιρη µεταφορά και η πραγµατική εφαρµογή των
κοινοτικών κανόνων σε όλα τα κράτη µέλη θα αποτελέσει τη βάση για αµοιβαία πίστη και
εµπιστοσύνη στις οποίες πρέπει να βασιστεί µια διευρυµένη εσωτερική αγορά.

17. Οι πλήρως ολοκληρωµένες και σταθερές χρηµατοπιστωτικές αγορές θα διαδραµατίσουν
βασικό ρόλο στη διοχέτευση της αποταµίευσης σε παραγωγικές επενδύσεις και στην
ενίσχυση της οικονοµικής µεγέθυνσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την
έκκλησή του για ταχεία πρόοδο επί όλων των εκκρεµών στοιχείων του Σχεδίου ∆ράσης
Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών ενόψει της ολοκλήρωσής του σύµφωνα µε το συµφωνηθέν
χρονοδιάγραµµα. Επίσης η ισχύουσα νοµοθεσία στο σχετικό τοµέα πρέπει να εφαρµόζεται
σθεναρότερα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει επίσης να ολοκληρωθούν ταχέως και
επιτυχώς, βάσει των µέχρι τούδε συµβιβαστικών προσπαθειών, οι εργασίες σχετικά µε την
οδηγία για τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, που αποσκοπεί στη δηµιουργία ισότιµων
ευρωπαϊκών και διεθνών όρων ανταγωνισµού.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 337.600

20

Βιοµηχανικές πολιτικές

18. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθούν µε τις ανάγκες των διαφόρων
βιοµηχανικών κλάδων και ιδιαίτερα του κατασκευαστικού, ώστε να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητά τους, ιδίως ενόψει της βασικής συµβολής τους στην οικονοµική
µεγέθυνση. Η νοµοθεσία της ΕΕ δεν θα πρέπει, να αποτελεί µειονέκτηµα για την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε σύγκριση µε την ανταγωνιστικότητα των άλλων µεγάλων
οικονοµικών ζωνών. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή καλείται να λαµβάνει υπόψη της τις
συνέπειες της προτεινόµενης νοµοθεσίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις, µέσω συνολικής
αξιολόγησης του σχετικού αντικτύπου. Η προσεχής πρόταση για τις χηµικές ουσίες η οποία
θα εξεταστεί από το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» σε συντονισµό µε άλλες συνθέσεις του
Συµβουλίου θα αποτελέσει την πρώτη περίπτωση εφαρµογής της εν λόγω προσέγγισης,
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις της στις ΜΜΕ.

Έρευνα και καινοτοµία

19. Για να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, σύµφωνα µε την
ατζέντα της Λισσαβώνας, απαιτείται να επιβεβαιωθεί η προσήλωση του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα στο στόχο της επένδυσης του 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην τεχνολογική καινοτοµία συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας του
περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω υψηλότερων επενδύσεων
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, όπως συνέστησε το Συµβούλιο στις 22
Σεπτεµβρίου 2003. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί συνεπώς :

•  έντονη συµµετοχή των κρατών µελών στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης,
ανταλλαγή εµπειριών και προετοιµασία αµοιβαία συνεκτικών µέτρων µε σκοπό την
αύξηση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και της
καινοτοµίας,

•  ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ της έρευνας µε δηµόσια και της έρευνας µε ιδιωτική
χρηµατοδότηση και εκτενέστερη χρήση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για σχέδια έρευνας
και ανάπτυξης, έχοντας κατά νου το ρόλο αυτών των Ταµείων στην προαγωγή της
συνοχής και λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες των διαφόρων
περιοχών, περιλαµβανοµένων και των προσχωρούντων κρατών. Οι συµπράξεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο χώρο της έρευνας αποτελούν βασικό παράγοντα
προκειµένου να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και να καταστεί η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία προηγµένης τεχνολογίας ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο,

•  ταχεία πρόοδο στην εφαρµογή του προγράµµατος δράσης «e-Europe» («ηλεκτρονική
Ευρώπη»)· αυτό απαιτεί σηµαντικές προσπάθειες ώστε να εξασφαλισθεί η ευρεία
εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς
και εντατικότερες δράσεις και επενδύσεις, ιδίως στους τοµείς της ηλεκτρονικής
διοίκησης, της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής µάθησης και όσον αφορά την
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και περιεχοµένων.
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Καλύτερο ρυθµιστικό περιβάλλον

20. Η θέσπιση αποτελεσµατικότερων ρυθµίσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο,
είναι θέµα ύψιστης σηµασίας. Τα θεσµικά όργανα πρέπει να µεριµνήσουν για την ταχεία
εφαρµογή των διατάξεων της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για καλύτερο ρυθµιστικό περιβάλλον,
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της νοµοθεσίας της ΕΕ, µεταξύ άλλων µε αξιολόγηση του
αντικτύπου των ρυθµίσεων. Η απλούστευση της νοµοθεσίας της ΕΕ και η αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας των δηµόσιων διοικήσεων θα ενισχύσουν
σηµαντικά την οικονοµική ανταγωνιστικότητα µε την τόνωση της εµπιστοσύνης των
επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιπέδου των δηµόσιων υπηρεσιών.

Ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης

21. Η προτεραιότητα που δίδεται επί του παρόντος στη δράση για την τόνωση της µεγέθυνσης
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να συνδυάζεται µε αποτελεσµατικές
κοινωνικές πολιτικές, και ιδίως τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, οι οποίες παραµένουν
αναπόσπαστο τµήµα του ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονοµικού προτύπου. Σύµφωνα µε την
ανακοίνωση της Επιτροπής, επιβάλλεται να βελτιωθούν οι υπάρχουσες διαδικασίες
συντονισµού των πολιτικών που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στον τοµέα της κοινωνικής
προστασίας, ώστε να διευκολυνθεί ο απαιτούµενος εκσυγχρονισµός των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας. Το Συµβούλιο πρέπει να εξετάσει εν προκειµένω την ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά µε τον ανοικτό συντονισµό στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας
και να καταρτίσει επιχειρησιακά συµπεράσµατα, τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας
και µε σεβασµό της ποικιλοµορφίας των εθνικών συστηµάτων, εγκαίρως για το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004.

22. Τα κράτη µέλη ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για συνταξιοδοτικά συστήµατα που θα µπορούν να
προσφέρουν επαρκείς παροχές, θα είναι οικονοµικά βιώσιµα και θα είναι σε θέση να
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του εκσυγχρονισµού. Το έργο αυτό, µολονότι εµπίπτει στην
ευθύνη των κρατών µελών, πρέπει να ενισχυθεί µε την ενδυνάµωση του ανοικτού
συντονισµού στον τοµέα αυτόν. Εν προκειµένω :

•  το Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο σαφέστερου καθορισµού της σειράς
των στόχων που χρησιµοποιούνται για τον ανοικτό συντονισµό όσον αφορά την
κοινωνική προστασία � κατά το παράδειγµα των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Βαρκελώνης, που ζήτησε να αυξηθεί κατά πέντε έτη έως το 2010 η
µέση πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης � ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα και
η επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστηµάτων έναντι των δηµογραφικών εξελίξεων,

•  το Συµβούλιο θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την οικονοµική
βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, µεταξύ άλλων δε να εκτιµά κατά
πόσον οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων
οικονοµικών,
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•  τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο µε τον
οποίο εφαρµόζεται η σύνδεση των πολιτικών απασχόλησης και των συντάξεων,
λαµβανοµένων υπόψη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης.

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει µε ενδιαφέρον την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ειδικής
Οµάδας για την Απασχόληση, της οποίας ηγείται ο κ. Wim Kok, που θα υποβληθεί στην
Επιτροπή, και συµφωνεί µε την πρόταση να διεξαχθεί µια έκτακτη Κοινωνική ∆ιάσκεψη
Κορυφής το ∆εκέµβριο, όπου θα πραγµατοποιηθούν κάποιες πρώτες συζητήσεις σχετικά µε
τη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση αυτή.

Η περιβαλλοντική διάσταση

24. Στην τόνωση της µεγέθυνσης θα συµβάλει επίσης η περαιτέρω δράση για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιµότητας. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα λειτουργήσουν
ως καταλύτης για καινοτοµίες και εκσυγχρονισµό σε βασικούς τοµείς όπως η ενέργεια και οι
µεταφορές και θα προωθήσουν νέες επενδύσεις σε καθαρότερες, λιγότερο ενεργοβόρες και
αποδοτικότερες τεχνολογίες. Η οριστικοποίηση, µέχρι το τέλος του 2003, του Σχεδίου
∆ράσης της Επιτροπής για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα συµβάλει στην προαγωγή και
διάδοση αυτών των τεχνολογιών. Το Συµβούλιο επίσης ζητεί την ταχεία έκδοση της
πρότασης οδηγίας για τη χρήση των ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κυότο
στα πλαίσια του κοινοτικού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, η οποία θα προωθήσει τη διάδοση «καθαρών» τεχνολογιών, διαφυλάσσοντας
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.

ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

∆ιαχείριση των κοινών συνόρων της Ένωσης

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι µε την επικείµενη διεύρυνση επεκτείνονται τα σύνορα
της Ένωσης και υπενθυµίζει το κοινό συµφέρον όλων των κρατών µελών για την καθιέρωση
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των συνόρων, ιδίως προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια
των πολιτών τους.

26. Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα της συνόδου της Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει ταχέως την εξέταση της
κατανοµής των 140 εκατοµµυρίων ευρώ, που σχεδιάζεται για την περίοδο 2004-2006,
προκειµένου να καλυφθούν οι πιεστικότερες ανάγκες στον τοµέα αυτόν, ιδίως για την
υποστήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, την εφαρµογή του προγράµµατος
δράσης για την επιστροφή και την ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών για τις
Θεωρήσεις (VIS).
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27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της πλήρους εφαρµογής του σχεδίου για
τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για τη δηµιουργία των αναµενοµένων
Συνοριακών Κέντρων, ενός εναέριου και δύο θαλάσσιων. Όλα τα Κέντρα ∆ιαχείρισης των
Συνόρων θα πρέπει να λειτουργούν σε στενή συνεργασία µεταξύ τους, υπό τον συντονισµό
της κοινής οµάδας ειδικών της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων.

28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη
δηµιουργία Οργανισµού ∆ιαχείρισης των Συνόρων, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή
συνεργασία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, εγκαίρως ώστε το Συµβούλιο να
καταλήξει σε πολιτική συµφωνία επί των κυρίων στοιχείων έως το τέλος του έτους. Η
πρόταση αυτή θα βασίζεται στην πείρα από τις δραστηριότητες της κοινής οµάδας ειδικών
της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων.

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τα αποτελέσµατα της µελέτης για τα θαλάσσια σύνορα,
που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής, και καλεί το Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη
και Εσωτερικές Υποθέσεις» να καταρτίσει σχετικό πρόγραµµα εργασιών που θα πρέπει να
εγκριθεί έως το τέλος του έτους.

Έλεγχος των µεταναστευτικών ρευµάτων

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την υψηλή πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει στο
θέµα της µετανάστευσης και επαναβεβαιώνει τη δέσµευσή του για µια ισορροπηµένη
προσέγγιση µεταξύ αφενός µεν της επείγουσας ανάγκης να σταµατήσει η παράνοµη
µετανάστευση και να καταπολεµηθεί η εµπορία ανθρώπων, αφετέρου δε της υποδοχής και
ένταξης των νοµίµων µεταναστών, σύµφωνα µε τις αρχές και τις προτεραιότητες που
καθορίστηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Θεσσαλονίκης, της Σεβίλλης, του Λάκεν και
του Τάµπερε.

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται ότι θα κάνει χρήση όλων των ενδεδειγµένων µέσων
στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης που
καθορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυµένων εταιρικών σχέσεων
µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, µε στόχο την εφαρµογή της πολιτικής της ΕΕ για την
καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

•  καλεί την Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια προς διευκόλυνση της επιτυχούς σύναψης από την Κοινότητα συµφωνιών
επανεισδοχής. Καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν στις αρχές του
προσεχούς έτους µια έκθεση στην οποία θα προσδιορίζονται, ιδίως, οι προτεραιότητες
για µια κοινή πολιτική επανεισδοχής καθώς και τα ληπτέα µέτρα ώστε να
εξασφαλισθεί η επιτυχής ανάπτυξη µιας τέτοιας πολιτικής,
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•  επιβεβαιώνει ότι µια κοινή πολιτική επιστροφής αποτελεί βασικό στοιχείο για µια
αποτελεσµατική και σφαιρική πολιτική στον τοµέα της µετανάστευσης και καλεί το
Συµβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν τον υψηλότερο δυνατό βαθµό
προτεραιότητας στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε το Νοέµβριο του
2002. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση,
λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, µε στόχο την παροχή
χρηµατοδοτικής υποστήριξης για τον επαναπατρισµό των λαθροµεταναστών και όσων
έχουν υποβάλει ανεπιτυχώς αίτηση ασύλου στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, σε
πλήρη συµµόρφωση προς τις ανθρωπιστικές αρχές και µε σεβασµό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας,

•  σηµειώνει µε ικανοποίηση το επιτελούµενο έργο στο πλαίσιο της Ένωσης και σε
διεθνείς οργανισµούς (∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, Οµάδα των 8) όσον
αφορά την καθιέρωση βιοµετρικών αναγνωριστικών στοιχείων σε θεωρήσεις, άδειες
διαµονής και διαβατήρια· καλεί δε το Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές
Υποθέσεις» να καταλήξει σε πολιτική συµφωνία µέχρι το τέλος του 2003 σχετικά µε
τις δύο προτάσεις της Επιτροπής για κανονισµούς του Συµβουλίου σχετικά µε τα
βιοµετρικά αναγνωριστικά στοιχεία και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για την
ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του
Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) II, τηρώντας παράλληλα πλήρως το
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για την καθιέρωση του SIS II.

32. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για τον αριθµό
νόµιµων µεταναστών που γίνονται δεκτοί στο έδαφός του, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του και
ανάλογα µε την ιδιαίτερη κατάστασή του, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς εργασίας, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει µια µελέτη µε θέµα
τη σχέση µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης, και καλεί όλα τα κράτη µέλη, τα
προσχωρούντα κράτη και τις υποψήφιες χώρες να συνεργασθούν πλήρως µε την Επιτροπή
προς το σκοπό αυτό.

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» να
ολοκληρώσει επειγόντως τις εργασίες του όσον αφορά τις προτάσεις οδηγιών για την παροχή
και τις διαδικασίες ασύλου, ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε την προθεσµία που έχει ήδη
καθορισθεί από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Σεβίλλης και της Θεσσαλονίκης για το τέλος
του 2003, προκειµένου η Ένωση να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της
κατάχρησης της αναποτελεσµατικότητας στον τοµέα του ασύλου, σεβόµενη παράλληλα
πλήρως τη Σύµβαση της Γενεύης και τις ανθρωπιστικές της παραδόσεις.

∆ικαστική και αστυνοµική συνεργασία

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά τη συνέχιση των προσπαθειών µε στόχο τη στενότερη
αστυνοµική, δικαστική και τελωνειακή συνεργασία και την ενίσχυση της συνεργασίας για την
επιβολή του νόµου, ιδίως όσον αφορά την επιχειρησιακή καταπολέµηση του σοβαρού
εγκλήµατος και της τροµοκρατίας.
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35. Επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και ζητά
να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για σχετική οδηγία-πλαίσιο του Συµβουλίου, ει
δυνατόν έως το τέλος του 2003.

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε τη γονική µέριµνα και τις γαµικές διαφορές, ο οποίος, επιτρέποντας
την αναγνώριση και την εκτέλεση των εθνικών αποφάσεων σε όλη την Κοινότητα, θα
ενισχύσει σε µεγάλο βαθµό την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη σε θέµατα που τους
αφορούν άµεσα στην καθηµερινή ζωή τους. Ο κανονισµός αυτός συνιστά ειδικότερα ένα
σηµαντικό βήµα για τη δηµιουργία ενός συνεκτικού νοµοθετικού πλαισίου για την επιµέλεια
και την προστασία των ανηλίκων.

IV. ∆ΙΑΦΟΡΑ

Πορτογαλική γεωργία

37. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη του τη νέα προοπτική πολιτικής για τη γεωργία, που
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο «Γεωργία» τον Ιούνιο του 2003, σηµειώνει την έκθεση της
Επιτροπής µε θέµα την κατάσταση της πορτογαλικής γεωργίας, και ιδίως τη σύστασή της η
νέα γενεά προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης να εξακολουθήσει να ενισχύει τις βελτιώσεις
που πραγµατοποιούνται στον τοµέα της διαρθρωτικής προσαρµογής της πορτογαλικής
γεωργίας. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει νέα έκθεση για το θέµα αυτό σε εύθετο χρόνο.

38. Εν τω µεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να
παραταθούν οι διακανονισµοί για τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της
παραγωγής γάλακτος στις Αζόρες, και καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει την πρόταση αυτή το
συντοµότερο.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το διορισµό του κ. Jean-Claude Trichet ως Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΟΕ

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της υπουργικής διάσκεψης
του ΠΟΕ στο Κανκούν, και την οπισθοχώρηση που αυτό σηµαίνει για το Αναπτυξιακό
Θεµατολόγιο της Ντόχα (DDA), υπογραµµίζει όµως ότι εξακολουθεί να ισχύει η δέσµευση
της Ένωσης για πολυµερή προσέγγιση της εµπορικής πολιτικής. Η ΕΕ θα πρέπει εποµένως να
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παραµείνει ευνοϊκή στην έγκαιρη επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων DDA. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή αφενός να µελετήσει περαιτέρω τη στρατηγική της Ένωσης
και αφετέρου να διερευνήσει, µαζί µε τους κύριους παράγοντες του ΠΟΕ, τις δυνατότητες για
µελλοντική πρόοδο ως προς το Αναπτυξιακό Θεµατολόγιο της Ντόχα, τονίζοντας ότι η
δέσµευση όλων θα είναι απαραίτητη για την επιτυχή επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από την Επιτροπή να τηρεί δεόντως ενήµερο το Συµβούλιο
«Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις».

Πρωτοβουλία «Ευρύτερη Ευρώπη - Νέοι Γείτονες»

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την
πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ευρύτερη Ευρώπη - Νέοι Γείτονες». Καλεί το Συµβούλιο και
την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας αυτής, µε
στόχο να εξασφαλισθεί µια συνολική, ισόρροπη και αναλογική προσέγγιση, µεταξύ άλλων
και ένα χρηµατοδοτικό µέσο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες προαγωγής της
διασυνοριακής και περιφερειακής/διεθνικής συνεργασίας για τα εξωτερικά σύνορα της
διευρυµένης Ένωσης.

Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την πρωταρχική σηµασία της περιοχής της
Μεσογείου και επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να αναπτύξει την Ευρωµεσογειακή Εταιρική
Σχέση. Εν προκειµένω, τονίζει ότι απαιτείται να υποστηριχθεί ενεργώς η οικονοµική
ανάπτυξη της περιοχής µε την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και να ενισχυθεί ο
πολιτικός διάλογος στον πολιτιστικό τοµέα. Προσβλέπει στην επιτυχή διεξαγωγή της
προσεχούς υπουργικής διάσκεψης της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, η οποία θα
διεξαχθεί στη Νεάπολη.

Βόρεια ∆ιάσταση

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το «∆εύτερο Σχέδιο ∆ράσεως για τη Βόρεια ∆ιάσταση
2004-2006», που αποσκοπεί στη συνέχιση των πολιτικών της Βόρειας ∆ιάστασης µετά το
2003. Υπογράµµισε ότι η Βόρεια ∆ιάσταση θα προσλάβει µεγαλύτερη σηµασία στο πλαίσιο
της διεύρυνσης της ΕΕ και θα συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση της νέας πολιτικής
γειτονικών σχέσεων της Ένωσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Μολδαβία

44. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη υποστήριξή της για τις προσπάθειες που
καταβάλλει ο ΟΑΣΕ για µια γενική πολιτική ρύθµιση του ζητήµατος της Υπερδνειστερίας
στη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας.

45. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που επετεύχθη κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος έτους και τονίζει ότι απαιτείται εποικοδοµητική προσέγγιση,
προκειµένου να καρποφορήσει η διαδικασία αυτή.

46. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τη Ρωσική Οµοσπονδία και την Ουκρανία να
εκπληρώσουν, µαζί µε τον ΟΑΣΕ, το ρόλο τους ως µεσολαβητές. Όσον αφορά την
ολοκλήρωση της απόσυρσης των ρωσικών δυνάµεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τη
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Ρωσική Οµοσπονδία να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να συµµορφωθεί προς τη
δέσµευση που ανελήφθη στην Κωνσταντινούπολη/το Πόρτο, πριν από τα τέλη του έτους.

Σχέσεις µε τον αραβικό κόσµο

47. Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, που
τονίζουν ότι απαιτείται να προαχθεί ο στενότερος διάλογος µε τις χώρες του αραβικού
κόσµου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να
συνεχίσουν τις εργασίες τους καθορίζοντας λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών, λαµβάνοντας
πλήρως υπόψη τους τις εν ισχύι πολιτικές και προγράµµατα, όπως τη ∆ιαδικασία της
Βαρκελώνης, το Πλαίσιο του ΣΣΚ και την πρωτοβουλία «Νέοι Γείτονες» και να υποβάλουν
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τον ∆εκέµβριο του 2003.

Μέση Ανατολή

48. H Eυρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσηλωµένη στο σαφή στόχο των δύο κρατών, του
Ισραήλ και ενός βιώσιµου και δηµοκρατικού Παλαιστινιακού Κράτους, τα οποία θα
συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια, στο πλαίσιο µιας συνολικής ειρήνης στη Μέση
Ανατολή, όπως προβλέπεται από τον Οδικό Χάρτη.

49. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση που επικρατεί στην
περιοχή και έχει παρατηρήσει ότι, παρά την υποστήριξη που παρέχει η διεθνής κοινότητα για
την αναζήτηση µιας δίκαιης και οριστικής λύσης, από τα δύο µέρη έχει καταβληθεί
ανεπαρκής µόνον προσπάθεια να εκµεταλλευθούν την ευκαιρία ειρήνευσης που εκτίθεται
στον Οδικό Χάρτη, όπως τονίζεται µε την πρόσφατη υπουργική δήλωση της Τετραµερούς της
26ης Σεπτεµβρίου. Αντίθετα, η κλιµακούµενη βία επιφέρει πρόσθετη δυστυχία και θανάτους
τόσο στον Ισραηλινό όσον και στον Παλαιστινιακό λαό και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
της περιοχής και όχι µόνον αυτής.

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εποµένως, καλεί και τα δύο µέρη - το Ισραήλ και την
Παλαιστινιακή Αρχή - να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στην ∆ιάσκεψη
Κορυφής της Άκαµπα την 4η Ιουνίου 2003.

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει όλα τα µέρη της περιοχής να εφαρµόσουν αµέσως
πολιτικές που οδηγούν σε διάλογο και διαπραγµατεύσεις. Οι σχέσεις της ΕΕ µε εκείνους που
θα προβούν σε αντίθετες πράξεις, αναπόφευκτα θα επηρεαστούν από τη συµπεριφορά τους
αυτή.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις εκατέρωθεν πρωτοβουλίες της κοινωνίας των
πολιτών, προτίθεται δε να συνδράµει περαιτέρω την προσπάθεια για την προαγωγή της
προσέγγισης της οικοδόµησης εµπιστοσύνης και της αναζήτησης βιώσιµης ειρήνης.

53. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την επίταση των επιθέσεων αυτοκτονίας
και των άλλων βίαιων πράξεων που σηµειώθηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες και καλεί όλα τα
µέρη να απόσχουν από προκλητικές ενέργειες που µπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω
κλιµάκωση της έντασης.
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54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει έντονα την ποταπή τροµοκρατική επίθεση που
κόστισε την ζωή τριών αµερικανών πολιτών κοντά στο σηµείο ελέγχου του Εretz, στην
λωρίδα της Γάζας την 15η Οκτωβρίου, εκφράζει δε τα συλλυπητήριά του στις τεθλιµµένες
οικογένειες. Η ΕΕ αναµένει ότι οι δράστες θα αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

55. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ είναι απολύτως αδικαιολόγητες. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε κάθε µορφή της
παραµένει µεταξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ολόκληρης της
διεθνούς κοινότητας και ότι αποτελεί καθήκον όλων των χωρών, και ιδίως των χωρών της
περιοχής, να συνεργαστούν ενεργά για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και να απόσχουν
από οποιαδήποτε υποστήριξη, άµεση ή έµµεση, των τροµοκρατικών οργανώσεων.

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει και πάλι ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αποδείξει
έµπρακτα την αποφασιστικότητά της να καταπολεµήσει την εξτρεµιστική βία και προτρέπει
την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Πρόεδρό της να λάβουν άµεσα και αποφασιστικά µέτρα για
την υπαγωγή όλων των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας υπό τον σαφή έλεγχο δεόντως
εξουσιοδοτηµένου Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών και να αντιµετωπίσουν
µεµονωµένα άτοµα και οµάδες που σχεδιάζουν και προβαίνουν σε τροµοκρατικές επιθέσεις.

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωµα του Ισραήλ να προστατεύσει τους
πολίτες του από τις τροµοκρατικές επιθέσεις. Προτρέπει την κυβέρνηση του Ισραήλ, κατά
την άσκηση αυτού του δικαιώµατος, να καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να
αποφύγει απώλειες µεταξύ του άµαχου πληθυσµού και να µη λάβει µέτρα που να
επιδεινώνουν τη δυσµενή ανθρωπιστική και οικονοµική κατάσταση του παλαιστινιακού
λαού. Καλεί επίσης το Ισραήλ να µην προβεί σε αντίποινα που αντιβαίνουν προς το διεθνές
δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων των άνευ δίκης φόνων.

58. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα λόγω της χάραξης του λεγόµενου τείχους
ασφάλειας στην κατεχόµενη ∆υτική Όχθη. Η επιχειρούµενη απόκλιση της εν λόγω χάραξης
από την «πράσινη γραµµή» µπορεί να προδικάσει µελλοντικές διαπραγµατεύσεις και να
καταστήσει τη λύση των δύο κρατών πρακτικά αδύνατη. Θα προξενήσει ακόµη περισσότερα
πλήγµατα, στον ανθρωπιστικό και οικονοµικό τοµέα, εις βάρος των Παλαιστινίων. Χιλιάδες
Παλαιστινίων, στα δυτικά του τείχους, αποκόπτονται από ουσιώδεις υπηρεσίες που
ευρίσκονται στην ∆υτική Όχθη, ενώ οι Παλαιστίνιοι στα ανατολικά του τείχους θα χάσουν
πρόσβαση σε πόρους συνιστάµενους σε γαίες και ύδατα.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ισραήλ να αντιστρέψει την πολιτική του των εποικισµών
και να κατεδαφίσει τους οικισµούς που έχουν ανεγερθεί µετά τον Μάρτιο του 2001.

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει εκ νέου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να
συµβάλει σε όλες τις πτυχές της υλοποίησης του οδικού χάρτη και υπογραµµίζει τη σηµασία
και το επείγον της εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου και αποτελεσµατικού µηχανισµού
παρακολούθησης από τρίτα µέρη.

Ιράκ

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την οµόφωνη έγκριση της
απόφασης 1511 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
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62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και τη δέσµευση της ΕΕ να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην πολιτική και οικονοµική ανασυγκρότηση του Ιράκ στο
πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Ουσιώδη
στοιχεία για την επιτυχία θα αποτελέσουν τα εξής :

− περιβάλλον επαρκούς ασφαλείας,
− ισχυρός και ζωτικός ρόλος των Ηνωµένων Εθνών,
− ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα για την παράδοση της πολιτικής ευθύνης στον ιρακινό λαό,
− σύσταση πολυµερούς ταµείου δωρητών, που θα λειτουργεί υπό συνθήκες διαφάνειας,

για τη διοχέτευση της στήριξης εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας.

63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ θα συµβάλει ενεργά στη θετική έκβαση της
∆ιάσκεψης των ∆ωρητών η οποία θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη. Κατά την
περίσταση αυτή η ΕΕ θα ανακοινώσει δέσµευση 200 εκατοµµ. ευρώ από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό για το 2003-2004.

64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει όλες τις χώρες της περιοχής να συµβάλουν ενεργά στη
σταθερότητα του Ιράκ και να στηρίξουν τη διαδικασία πολιτικής και οικονοµικής του
ανασυγκρότησης. Η ενός ευηµερούντος, σταθερού και κυρίαρχου Ιράκ σε συνδυασµό µε τη
διατήρηση της εδαφικής του ακεραιότητας, θα είναι ζωτικής σηµασίας για τη σταθερότητα
στην περιοχή και πέραν αυτής.

65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να καταρτίσουν
µια µεσοπρόθεσµη στρατηγική για τις σχέσεις της ΕΕ µε το Ιράκ, υποβάλλοντας µια πρώτη
έκθεση προόδου έως το Μάρτιο του 2004.

Ιράν

66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανεξέτασε τις εξελίξεις σε σχέση µε το Ιράν.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει εκ νέου τη βαθιά του ανησυχία για το πυρηνικό
πρόγραµµα του Ιράν και στηρίζει απόλυτα την απόφαση της 12ης Σεπτεµβρίου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΟΑΕ. Η Ένωση αναµένει από το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως
µε τον ∆ΟΑΕ για την εφαρµογή της εν λόγω απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανανεώνει
την έκκλησή του προς το Ιράν να υπογράψει, να επικυρώσει και να θέσει σε εφαρµογή το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο του ∆ΟΑΕ περί εγγυήσεων χωρίς καθυστέρηση και άνευ όρων και να
ενεργήσει άµεσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτό. Επίσης, απευθύνει έκκληση στο Ιράν να
αναστείλει όλες τις δραστηριότητες εµπλουτισµού του ουρανίου και επανακατεργασίας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απορρίπτει την προοπτική της διάδοσης πυρηνικών όπλων στην
περιοχή, η οποία ήδη πολύ απέχει από τη σταθερότητα.

68. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πρόθυµη να διερευνήσει τρόπους για την ανάπτυξη
ευρύτερης συνεργασίας µε το Ιράν. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε την αύξηση της
διεθνούς εµπιστοσύνης στον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν και
βελτίωση στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας
και της θέσης του Ιράν στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.
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Βραβείο Νόµπελ Ειρήνης

69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εκφράζοντας το θαυµασµό του για όλους όσοι µάχονται για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, συγχαίρει την κα Σιρίν Εµπαντί για τη βράβευσή της µε το βραβείο
Νόµπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της προσήλωσής της στη δηµοκρατία και στην υπεράσπιση
των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο Ιράν.

Κοσσυφοπέδιο

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο διάλογος Βελιγραδίου και Πρίστινας για
πρακτικά θέµατα αποτελεί βασικό σηµείο αναφοράς της στρατηγικής της ∆ιεθνούς
Κοινότητας περί «επίτευξης προϋποθέσεων πριν από την αναγνώριση» («standards before
status»), η οποία βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών. Αποτελεί επίσης ουσιαστικό βήµα προς την οµαλοποίηση στο
Κοσσυφοπέδιο, καθώς και για περαιτέρω προσέγγιση προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, στα
πλαίσια της διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Βάσει αυτών, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρέτισε την έναρξη του διαλόγου στις 14 Οκτωβρίου στη Βιέννη, αλλά
εξέφρασε απογοήτευση επειδή ορισµένοι εκ των βασικών συνοµιλητών αποφάσισαν να µην
συµµετάσχουν.

71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σηµαντικό να συσταθούν τεχνικές οµάδες
εργασίας εντός του Νοεµβρίου για τους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και
επικοινωνιών, των επιστροφών και των αγνοουµένων. Προς τούτο, κάλεσε αµφότερα τα µέρη
να κάνουν τις απαραίτητες προετοιµασίες και να εργαστούν εποικοδοµητικά και χωρίς
προϋποθέσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής επί πολυεθνοτικής βάσεως. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υποστήριξε τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα
κ. Holkeri προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βολιβία

72. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανησυχεί βαθιά για τις πρόσφατες δραµατικές εξελίξεις στη
Βολιβία. Λυπάται για τα βίαια επεισόδια που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και
εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυµάτων. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η δηµοκρατικά
εκλεγείσα κυβέρνηση της Βολιβίας προκειµένου να εξεύρει µια ειρηνική και συνταγµατικά
νόµιµη λύση στην παρούσα κρίση.

73. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τη βολιβιανή Κυβέρνηση να σεβασθεί πλήρως τα
ανθρώπινα δικαιώµατα κατά τη διεργασία αυτή.

74. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις της
Βολιβίας να απόσχουν από πράξεις βίας και να ξεκινήσουν υπεύθυνο και εποικοδοµητικό
διάλογο µε την Κυβέρνηση της Βολιβίας. Ο διάλογος αυτός πρέπει να αναγνωρίζει το
Κοινοβούλιο ως το νόµιµο θεσµό της δηµοκρατίας για την επίτευξη συναίνεσης.

75. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να αναζητήσει ο λαός της Βολιβίας και
να εφαρµόσει λύσεις στα πολλαπλά του προβλήµατα στα πλαίσια της δηµοκρατίας και των
θεσµών της και τηρουµένου πλήρως του κράτους δικαίου.
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76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανησυχεί για τη δραµατική σειρά ταραχών και βιαιοπραγιών,
µεταξύ άλλων προσφάτως και εντός του ίδιου του συνταγµατικού δικαστηρίου, η οποία
χαρακτήρισε την προετοιµασία των προσεχών γενικών εκλογών στη Γουατεµάλα.

77. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εξασφαλισθούν ελεύθερες και διαφανείς εκλογές και να
παύσουν οι πράξεις βίας και εκφοβισµού που σπιλώνουν την προεκλογική περίοδο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις πρώτες εργασίες της ευρωπαϊκής
αποστολής παρακολούθησης των εκλογών, καθώς και για την υποδοχή της οποίας έτυχε από
τις αρχές της Γουατεµάλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε
προσοχή την κατάσταση.

Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών

78. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην Κεντρική Αφρική,
προς την πολιτική σταθεροποίηση των χωρών της περιοχής και δηλώνει ότι είναι πρόθυµο να
συµβάλει στην οικονοµική, θεσµική και κοινωνική ανασυγκρότηση στην περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών.

*
*     *

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ επ�ευκαιρία
της 25ης επετείου της εκλογής του ως προκαθήµενου της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας.

____________________
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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