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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  PAT COX

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2003

Θα ήθελα σήµερα να συγχαρώ την Ιταλική Προεδρία για την επιτυχία της όσον αφορά την πρόοδο
ορισµένων σηµαντικών ζητηµάτων: ανάπτυξη, µεθοριακοί έλεγχοι, αποτελεσµατική πολυµερής
προσέγγιση. Θα ήθελα επίσης να εξάρω το ηγετικό πνεύµα που επέδειξε η Προεδρία τόσο σε
πολιτικό όσο και σε διπλωµατικό επίπεδο, όπου κορυφαίο ρόλο διαδραµάτισε ο Πρέσβυς Vattani.
Μεγάλη πρόοδος έχει σηµειωθεί σε θέµατα της συναπόφασης. Θα ήθελα να επισηµάνω ειδικότερα
ένα. Την επόµενη εβδοµάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σχετικά µε το αποτέλεσµα της
συνδιαλλαγής για τα οικο-σηµεία, ένα θέµα που ενδιαφέρει τα µέγιστα ένα κράτος µέλος. Εµείς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είµαστε διατεθειµένοι να επιταχύνουµε τις διαδικασίες µας σχετικά µε την
«ευρωβινιέτα», εφόσον και εσείς στο Συµβούλιο είστε διατεθειµένοι να ταχύνετε το ρυθµό σας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως σας ανέφερα όταν συναντηθήκαµε πριν από δύο µήνες,
υποστηρίζει τη δράση που αποβλέπει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων
πρωτοβουλιών για την καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το
«πρόγραµµα γρήγορης εκκίνησης».

Χαιρετίζω την έκθεση της Ειδικής Μονάδας µε επικεφαλής τον Wim Kok και ελπίζω ότι θα
εµπνεύσει τα κράτη µέλη ώστε να επιταχύνουν τις µεταρρυθµίσεις. Ορισµένοι πιστεύουν ότι
πρόκειται για µία ακόµη από τη σειρά των εκθέσεων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,
δηλαδή προειδοποιούν τα κράτη µέλη της ΕΕ για τον κίνδυνο να µην επιτευχθούν οι στόχοι της
Λισαβώνας και τα καλούν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα σε ρητορική και σε µεταρρυθµίσεις.
Η έκθεση της Ειδικής Μονάδας πράγµατι τα κάνει όλα αυτά, αλλά επιπλέον περιέχει µηνύµατα
ειδικά για κάθε χώρα - µε στόχο όχι µόνο να καυτηριάσει τα αρνητικά αλλά και να εξάρει τα
θετικά.

Αυτή η προσέγγιση αυξάνει την πίεση πάνω σε όσους καθυστερούν στις µεταρρυθµίσεις. Επίσης, η
εξάπλωση της «βέλτιστης πρακτικής» ενθαρρύνει µε θετικό τρόπο τη µεταρρύθµιση,
αναδεικνύοντας το σηµείο ότι οι µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες δεν είναι κατ� ανάγκη ένα άλµα
στο άγνωστο. Κάποια κράτη µέλη έχουν αποκοµίσει εµπειρίες από τις οποίες τα άλλα µπορούν να
αντλήσουν εποικοδοµητικά συµπεράσµατα.

Ελπίζω ότι η έκθεση της Ειδικής Μονάδας θα αποδειχθεί χρήσιµη όταν κάνουµε τον απολογισµό
της προόδου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η τέταρτη επέτειος του προγράµµατος της Λισαβώνας
πλησιάζει - καλό θα ήταν να µπορέσουµε να τη γιορτάσουµε διαπιστώνοντας ότι έχει σηµειωθεί
πραγµατική και αξιόλογη πρόοδος.
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∆εν είναι µυστικό ότι το πρόγραµµα δράσης της Λισαβώνας βρίσκεται σε δυσκολία· ωστόσο, δεν
έχω συναντήσει κανέναν που να είναι εναντίον του. Όλοι τάσσονται υπέρ του προγράµµατος,
πρόσεξα όµως ότι συνηθίζουν να δίνουν την έµφαση σε διαφορετικές πτυχές του. Ορισµένοι
προτιµούν να τονίζουν την δυναµική ανταγωνιστικότητα και να ξεχνούν την αειφορία· άλλοι δίνουν
την έµφαση στην κοινωνική συνοχή και παραλείπουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.

Πρέπει να σταµατήσουµε την επιλεκτική προσέγγιση. Χρειαζόµαστε µια ολιστική προσέγγιση.
Πρέπει να ενστερνιστούµε το σύνολο του προγράµµατος δράσης. Η οικονοµική µεταρρύθµιση δεν
είναι εχθρός της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι η βάση της.

Ένα τµήµα των προτεινόµενων συµπερασµάτων που θα ήθελα ιδιαίτερα να αναδείξω είναι η
απόφαση να διοχετεύσουµε σηµαντικό µερίδιο  της οικονοµικής και κοινωνικής χρηµατοδότησης
µετά το 2006 στις επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και στη δια βίου µάθηση.

Πιστεύω ότι, σε σχέση µε τις προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές, πρέπει να εκτιµήσουµε τους
στόχους για τις δαπάνες µας και να αξιολογήσουµε αν οι µηχανισµοί που χρησιµοποιούµε είναι
επαρκείς. Αν προεξάρχων στόχος µας είναι η µεγαλύτερη παραγωγικότητα και η ισχυρότερη
ανάπτυξη, τότε είναι απολύτως λογικό να δαπανούµε τους πόρους µας κατά τρόπο που να προάγει
περισσότερο την ανάπτυξη.

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε γενικές γραµµές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Μεθοριακής Υπηρεσίας, γεγονός που ανταποκρίνεται στην αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των
κρατών µελών και µπορεί να προσφέρει µια σαφή κοινοτική προστιθέµενη αξία σε ένα χώρο όπου
δεν υπάρχουν πλέον εσωτερικά σύνορα.

Ιδιαίτερα χαιρετίζω, στο διάστηµα που µεσολάβησε από την τελευταία τοποθέτησή µου επί του
θέµατος, τις πολύ σηµαντικές προόδους που πραγµατοποίησε το τοµεακό Συµβούλιο σε επιµέρους
νοµοθετικές προτάσεις.  Αυτό που περιµένουν οι πολίτες είναι πρακτικά και χειροπιαστά
αποτελέσµατα, ιδίως σε έναν τοµέα που τους ενδιαφέρει άµεσα και απευθείας, όπως είναι οι
διατάξεις για το άσυλο, την επιστροφή και τη λαθροµετανάστευση.

Πολλά µένουν ακόµη να γίνουν και επισηµαίνω ιδίως τη δέσµευση που επιλέξατε να αναλάβετε,
δηλαδή να συµφωνήσετε ελάχιστα πρότυπα για ζητήµατα ασύλου και καθεστώτος προσφύγων πριν
από το τέλος του χρόνου. Οι πολίτες θεωρούν σηµαντικές τις καθυστερήσεις στα θέµατα αυτά και
δεν πείθονται από γενικόλογες εξηγήσεις.

∆ιαθρησκειακός διάλογος

Στις 25 Σεπτεµβρίου υπέγραψα µαζί µε τον Πρόεδρο Schieder της κοινοβουλευτικής συνέλευσης
του Συµβουλίου της Ευρώπης, δήλωση σχετικά µε το Χάρτη ευρωπαϊκών κοµµάτων για µια µη
ρατσιστική κοινωνία, στον οποίο  τονίζεται η κοινή µας δέσµευση και ο ρόλος των πολιτικών
κοµµάτων στην  καταπολέµηση των διακρίσεων. Επαναβεβαιώσαµε τον κοινό στόχο της
δηµιουργίας µιας Ευρώπης αξιών, στην οποία θα πάψει να υπάρχει κάθε µορφή µισαλλοδοξίας και
διώξεων, µεταξύ άλλων για λόγους φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή εθνικότητας.
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Υποστηρίζω κατηγορηµατικά το πνεύµα των συµπερασµάτων και ενώνω τη φωνή µου στην
καταδίκη κάθε εκδήλωσης αντισηµιτισµού και ιδίως της βίας εναντίον προσώπων ή επιθέσεων σε
τόπους λατρείας.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουµε µεγάλη σηµασία στις εποικοδοµητικές πρωτοβουλίες που
έχει αναλάβει η Ιταλική Προεδρία για την ενθάρρυνση του διαθρησκειακού διαλόγου, ως οργάνου
για την καλλιέργεια της ειρήνης, της ανοχής και της κοινωνικής συνοχής.

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Όπως και εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει στην προσχώρηση των δέκα νέων κρατών
µελών την 1η Μαΐου 2004, θεωρώντας ότι αποτελεί το επιστέγασµα των επιτευγµάτων της γενιάς
µας.

Το Κοινοβούλιο µελέτησε µε προσοχή τις εκθέσεις παρακολούθησης που υπέβαλε η Επιτροπή στις
5 Νοεµβρίου 2003, και παροτρύνει τα νέα κράτη µέλη να δείξουν αποφασιστικό πνεύµα ώστε να
ξεπεράσουν τις εναποµένουσες δυσκολίες που επισηµάνθηκαν στις εκθέσεις και έτσι να τηρήσουν
τη δική τους πλευρά του αµοιβαίου συµβολαίου προσδοκιών µας, εξασφαλίζοντας ότι η ένταξη θα
πραγµατοποιηθεί οµαλά κατά τα προβλεπόµενα.

Βουλγαρία και Ρουµανία

Οι εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τη διαφοροποιηµένη πρόοδο που
σηµειώνουν στις ενταξιακές προετοιµασίες τους η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Ο κοινός στόχος για
ένταξη το 2007 είναι ρεαλιστικός και δεν πρέπει να χαλαρώσουµε την προσήλωση και την
αποφασιστικότητά µας στη βοήθεια που προσφέρουµε. Ούτε πρέπει να απαρνηθούµε την αρχή της
αξίας κάθε χώρας· µια υποψήφια χώρα έχει το δικαίωµα να κριθεί µε βάση την αξία της,
ανεξάρτητα από εξωγενείς πολιτικές παραµέτρους. Παροµοίως, η δέσµευσή µας απαιτεί πλήρη
αµοιβαιότητα προσπαθειών από πλευράς των υποψηφίων: αναµένουµε να τηρηθούν στο ακέραιο τα
υπεσχηµένα. ∆εν είναι µυστικό ότι ορισµένοι τοµείς, ιδίως οι διοικητικές και δικαστικές
δυνατότητες, εξακολουθούν να απαιτούν ειδική φροντίδα και προσοχή.

Τουρκία

Η πρόοδος την οποία σηµείωσε η Τουρκία τον τελευταίο χρόνο υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού
Erdogan, ασφαλώς ξεπερνάει τις προσπάθειες που κατέβαλαν προηγούµενες κυβερνήσεις επί
τέσσερις δεκαετίες. Αναγνωρίζουµε και χαιρετίζουµε την εξαιρετικά θετική δυναµική της υπό
εξέλιξη νοµοθετικής µεταρρύθµισης. Η Τουρκία έχει φτάσει πιο κοντά στην ικανοποίηση των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουµε. Η Επιτροπή επισηµαίνει τα
κενά, ιδίως στον τοµέα της υλοποίησης, και δείχνει τί αποµένει να γίνει.

Η επίλυση της διένεξης στην Κύπρο δεν είναι προαπαιτούµενο για την Τουρκία - δεν είναι δυνατόν
να τεθούν νέες προϋποθέσεις µετά τη σύνοδο του Ελσίνκι. Ωστόσο, είναι αναντίρρητο γεγονός ότι
το κλίµα της δέσµευσής µας προς την Τουρκία θα βελτιωνόταν αισθητά εάν µπορούσε να
επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό πριν από την 1η Μαΐου 2004.
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Κύπρος

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των εκλογών στη Βόρεια Κύπρο την Κυριακή, συµµεριζόµαστε
την ελπίδα ότι το περιθώριο ευκαιρίας που αποµένει θα δώσει σε όλο το λαό της Κύπρου την
προοπτική να ενταχθεί σε αυτό το χώρο ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας που είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν θα λυπηθούµε προσπάθειες για να ενθαρρύνουµε τη διαδικασία αυτή.

∆υτικά Βαλκάνια

Επισκέφθηκα την περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων φέτος τον Οκτώβριο και αισθάνθηκα ιδιαίτερη
ενθάρρυνση από τη νέα θετική διάθεση που αντιλήφθηκα να κυριαρχεί, σε αρµονία µε την
ευρωπαϊκή αποστολή όλων των κρατών. Πρέπει να ενθαρρύνουµε και να καλλιεργήσουµε τη ροπή
προς την Ευρώπη. Πρέπει να ενθαρρύνουµε τα κράτη να συνεργαστούν µεταξύ τους όχι µόνο στην
οικονοµία και το εµπόριο, αλλά και στον κοινό αγώνα τους εναντίον του οργανωµένου εγκλήµατος.
Αυτό το νέο δίκτυο συνεργατικών δεσµών και επιδίωξης κοινών στόχων θα αποδειχθεί πολύτιµη
προετοιµασία για την ένταξη. Πρέπει για παράδειγµα να ενθαρρύνουµε τις προσπάθειες της
Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί.

Πάνω απ� όλα, πρέπει να συλλογιστούµε για τις στρατηγικές συνέπειες του δρόµου που τόσο καλά
χαράξαµε στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης και να συνεκτιµήσουµε το ενδιαφέρον µας από
πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής όταν θα καταρτίζουµε τον προγραµµατισµό των επόµενων ετών και
τις οικονοµικές και άλλες συνέπειες.

Έχουµε βάσιµους λόγους να είµαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουµε στη δύναµη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να δροµολογήσει µια διαδικασία «δηµιουργικής συµφιλίωσης». Αυτή ίσως συµβολίζεται
κατά τον καλύτερο τρόπο από τις πρόσφατες χειρονοµίες συµφιλίωσης: πρώτα ανάµεσα στους
Προέδρους της Σερβίας και Μαυροβουνίου και της Κροατίας και στη συνέχεια ανάµεσα στους
Προέδρους της Σερβίας και Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ούτε πρέπει να ξεχνάµε
ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι δυνατόν να καταστραφεί από την άνοδο του λαϊκιστικού
εθνικισµού. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες αυτές µετά τη Θεσσαλονίκη δεν αφορά πλέον
φιλόδοξες διακηρύξεις αλλά προγράµµατα δράσης και σαφή χάραξη προτύπων και τήρηση των
κριτηρίων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης.

Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση

Την περασµένη εβδοµάδα, εγκαινίασα την πρώτη ευρωµεσογειακή κοινοβουλευτική συνέλευση.
Πρόκειται για σηµαντικό βήµα προόδου στη διαδικασία της Βαρκελώνης, ένα βήµα που πιστέυω
ότι θα δώσει νέα δηµοκρατική ώθηση στην πραγµατική, βαθιά και διατοµεακή συνεργασία µε τους
εταίρους µας της Μεσογείου.

Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στην δραστήρια και εποικοδοµητική συµµετοχή
εκπροσώπων τόσο της Κνεσέτ όσο και του Παλαιστινιακού Νοµοθετικού Συµβουλίου. Για την
πρώτη συνεδρίαση της νέας ευρωµεσογειακής κοινοβουλευτικής συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί
επί Ιρλανδικής Προεδρίας αλλά θα φιλοξενηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, ελπίζω ότι θα είναι
δυνατόν να παρευρεθούν ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηνωµένες Πολιτείες

Χαιρετίζω ένθερµα τη διακήρυξη για τις υπερατλαντικές σχέσεις και την υψηλή προτεραιότητα που
έχετε προσδώσει στην σύµπραξή µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Έχετε την αµέριστη υποστήριξή
µας. Το Κοινοβούλιο είναι προσηλωµένο στον εποικοδοµητικό διάλογο, στην άντληση δύναµης
από τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η σχέση µας.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα για λογαριασµό του Κοινοβουλίου να αναδείξω ένα ζήτηµα. Θα ήθελα
να εκφράσω τις ιδιαίτερες ανησυχίες µας για τη βάση του Γκουαντανάµο. Ανησυχούµε για την
παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η ανησυχία µας
για την µη τήρηση των δικαιωµάτων επεκτείνεται σε όλους τους κρατούµενους: είναι ηθικά
απαράδεκτο να περιορίζουµε την έκφραση ανησυχιών στους δικούς µας µόνο πολίτες. Θέλουµε
δίκαιη δίκη για όλους τους κρατούµενους.

Ακριβώς σε µια φάση που βαθαίνουµε τις υπερατλαντικές σχέσεις, η ειλικρινής µας φιλία δεν
πρέπει να αποκλείει τις ειλικρινείς µας ανησυχίες. ∆εν πρέπει να δειλιάσουµε να θέσουµε το
ζήτηµα του Γκουαντανάµο στην ηµερήσια διάταξη της προσεχούς συνάντησης υψηλού επιπέδου
ΕΕ-ΗΠΑ.

Ρωσία

Θεωρώ ευτυχή σύµπτωση το γεγονός ότι σήµερα, τη µέρα που η Ρωσία εορτάζει περήφανα την
«ηµέρα του συντάγµατος», εκφράζω σε αυτήν εδώ την συνεδρίαση την άποψή µου ότι είναι προς
το κοινό µας συµφέρον να τηρεί η Ρωσία τα υψηλότερα δυνατά δηµοκρατικά και συνταγµατικά
πρότυπα.

Στο Κοινοβούλιο έχουµε πολύ βαθιές ανησυχίες: για τις πρόσφατες εκλογές, που ήταν µεν
ελεύθερες, αλλά όχι δίκαιες σύµφωνα µε την εκτίµηση των παρατηρητών του Συµβουλίου της
Ευρώπης· για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης· για την ακόµη άλυτη κρίση στην Τσετσενία·
για δηλώσεις υψηλού επιπέδου ότι η Ρωσία ενδέχεται να µην κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο
(µε τις συνέπειες που όλοι πολύ καλά ξέρουµε γι� αυτή τη διεθνή συµφωνία). Θα ήθελα σχετικά να
προτείνω να ανατεθεί επειγόντως στην Επιτροπή η παρακολούθηση της συνέχειας της διάσκεψης
του Μιλάνου σχετικά µε το Κυότο. Εάν θέλουµε να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο, η
ρωσική συµµετοχή είναι απαραίτητη.

Είναι σωστό ότι πρέπει να εµβαθύνουµε την οικονοµική µας συνεργασία µε βάση τη διακήρυξη της
Αγίας Πετρούπολης. Αλλά, η εταιρική σχέση συνεπάγεται ένα βαθµό αµοιβαιότητας και σεβασµού
για τις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού µας εγχειρήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των αξιών της πλουραλιστικής δηµοκρατίας και του σεβασµού των
θεµελιωδών ελευθεριών.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 15.12.2003 - EL - PE 340.318

10

Στρατηγική για την ασφάλεια και άµυνα

Θα ήθελα να εξάρω το έργο που εκτελείται σήµερα στον τοµέα της αµυντικής πολιτικής, καθώς και
τις τρεις επιχειρήσεις αντιµετώπισης κρίσεων που εκτελέστηκαν µε επιτυχία στο πλαίσιο της
ΕΠΑΑ. Η έµφαση στο επιχειρησιακό περιεχόµενο, µε βάση τη συµπληρωµατικότητα και την
επικουρικότητα, είναι πολύ ευπρόσδεκτη.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σηµασία που δίνουµε στην έγκριση του εγγράφου που υποβλήθηκε
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Javier Solana, ως σηµαντικό βήµα για τη χάραξη σαφών
προτεραιοτήτων στα συµφέροντα και τους στόχους µας στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και
της πολιτικής ασφάλειας.

ΕΕ/Ηνωµένα Έθνη

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µια στρατηγική ασφάλειας µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µε βάση
την πολυµερή προσέγγιση και το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών. Στις 29 του προσεχούς
Ιανουαρίου θα υποδεχτούµε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Kofi Annan, όταν θα
παραλάβει για λογαριασµό των Ηνωµένων Εθνών το Βραβείο Ζαχάρωφ και θα τιµήσουµε τους
θανάτους προσωπικού του ΟΗΕ που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η ηµέρα αυτή
επίσης θα είναι η ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει µια στρατηγική η οποία θα εκθέτει τη
συµβολή του στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής πολυµερούς προσέγγισης. Χαιρετίζουµε ένθερµα
την χωρίς προηγούµενο κοινή πρωτοβουλία ΕΕ/ΟΗΕ στη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων.

∆Κ∆
Σήµερα το απόγευµα θα συγκληθεί η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, όπου θα έχω την ευκαιρία να
τοποθετηθώ. Η ∆Κ∆ δεν είναι άβουλο ενεργούµενο: έχει τη δική της ακεραιότητα και υπάρχουν
ζητήµατα ουσίας που είναι σηµαντικά για τα κράτη µέλη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να βρείτε το
ευρωπαϊκό πνεύµα όταν εξετάζετε όλα αυτά τα ζητήµατα, µε στόχο να επιτευχθεί αποτελεσµατικός
συµβιβασµός και όχι ο ελάχιστος κοινός παρονοµαστής.

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω µια έκκληση: όχι εκκρεµότητες! Να προσέξουµε οι κόκκινες
γραµµές να µην είναι τόσο πολλές που να κρύβουν το µαύρο µελάνι.

Εµπρός λοιπόν, µε τον τρόπο αυτό, να προσφέρουµε ένα καλό Σύνταγµα για την Ευρώπη.

_________________
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΑΤ CΟΧ,
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

ΣΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες

Ξεκινώντας την οµιλία µου, θα ήθελα να δηλώσω την εκτίµηση του Κοινοβουλίου για τις
εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλατε εσείς κύριε Πρόεδρε, ο κ. Frattini και οι συνάδελφοί σας
στην Ιταλική Προεδρία, έτσι ώστε να φτάσουµε σε αυτό το αποφασιστικό στάδιο της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Στις συµβιβαστικές προτάσεις που διατυπώσατε σε διάφορα στάδια,
προσπαθήσατε να κινηθείτε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα αποτελέσµατα της Συνέλευσης, τα
οποία, όπως όλοι συµφωνήσαµε, αποτελούσαν τη βάση για τις εργασίες της ∆Κ∆ και τα οποία
προσυπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις µας, εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλίων µας, καθώς και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών µας θα πρέπει να κυρωθούν σε όλα τα κράτη µέλη, σε σηµαντικό
δε αριθµό χωρών θα διεξαχθούν δηµοψηφίσµατα. Για να κατακτήσει το εγχείρηµα αυτό την
αποδοχή της κοινής γνώµης, θα χρειαστεί συνεχής επισήµανση των θετικών συνεπειών που θα
µπορούσε να έχει το Σύνταγµα:
− συνοχή στις εξωτερικές πολιτικές µας, αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων στο νοµοθετικό
έργο µας,

− συντονισµένη δράση σε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας, µετανάστευσης και ασύλου,
− προστασία των κοινών αξιών µας µέσω της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη,

− ενισχυµένη κοινοβουλευτική διάσταση δεδοµένου ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα διαδραµατίζουν πληρέστερο ρόλο,

− δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις για όλα τα θεσµικά µας όργανα,
− ανακατεύθυνση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δοθεί έµφαση σε
τοµείς όπου η συνεργασία της Ευρώπης προσφέρει προστιθέµενη αξία στις ενέργειες των
κρατών µελών.

Θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, τους πολιτικούς ηγέτες, να δίνετε µεγαλύτερη έµφαση στις θετικές
πλευρές της Συνταγµατικής Συνθήκης και ίσως λίγο µικρότερη έµφαση σε αυτά που θεωρείτε
απειλές για την εθνική σας κυριαρχία. Οι κόκκινες γραµµές δεν πρέπει να κρύβουν το µαύρο
µελάνι, αν και βέβαια δεχόµαστε ότι η ∆Κ∆ δεν είναι ένα άβουλο όργανο τυπικής επικύρωσης των
αποτελεσµάτων της Συνέλευσης. Πιστεύουµε ότι θα κατορθώσετε να αναζωπυρώσετε τον
ενθουσιασµό της κοινής γνώµης και όχι να παραχωρήσετε περαιτέρω έδαφος στους
ευρωσκεπτικιστές.
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Η Συνθήκη θα έχει µεγάλη αξία εάν επιτύχει µια συνταγµατική διευθέτηση. Ίσως δεν έχω ακόµη
αποκτήσει την ιστορική σοφία του Προέδρου Giscard d'Estaing, και οπωσδήποτε όχι την
µακροβιότητά του -βλέπετε, δεν συµπεριλαµβάνοµαι στους Αθανάτους-, οπότε θα καταλάβετε ότι
δεν θεωρώ ότι η Συνθήκη αυτή πρέπει υποχρεωτικά να παραµείνει αµετάβλητη για 50 χρόνια,
πιστεύω όµως ότι τουλάχιστον δεν πρέπει να εµφυτεύσουµε µέσα της τα  σπέρµατα της
απαρχαίωσής της. Το πρόβληµα µε τις προηγούµενες Συνθήκες µας ήταν ότι υποχρεωνόµασταν να
ξεκινάµε τις διαπραγµατεύσεις για την επόµενη Συνθήκη πριν καν τελειώσουµε την κύρωση της
προηγούµενης. Τουλάχιστον, πρέπει να αποφύγουµε να συµπεριλάβουµε σε αυτή τη Συνθήκη την
εντολή της προσεχούς ∆Κ∆.

Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανοικτές
προβλέψεις για το µέλλον, εννοώ τις λεγόµενες «ρήτρες ραντεβού», αν και δεχόµαστε ότι
ορισµένες διατάξεις µπορεί να µην τεθούν σε ισχύ παρά ύστερα από µερικά χρόνια, ενώ
πιστεύουµε ότι πρέπει να συνοδεύονται από τις κατάλληλες διασφαλίσεις. Η ιστορία µάς έχει
διδάξει ότι οι εκκρεµότητες του Μάαστριχτ ουσιαστικά δεν ρυθµίστηκαν στο ΄Αµστερνταµ, ότι τα
ζητήµατα που παρέµειναν άλυτα στο ΄Αµστερνταµ ουσιαστικά δεν ρυθµίστηκαν στη Νίκαια και ότι
σε µια Ευρώπη µε 25 και σύντοµα περισσότερα κράτη µέλη είναι απαραίτητο ένα συνταγµατικό
πλαίσιο το οποίο να διατηρηθεί για εύλογο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να µπορούµε στη συνέχεια
να στρέψουµε την προσοχή µας στις πραγµατικές ανησυχίες των εκλογέων µας - θέσεις εργασίας,
ασφάλεια και αειφόρο ανάπτυξη. Πάνω απ� όλα, θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε αυτή τη φάση
µε τον συνεχή συνταγµατικό ανασχεδιασµό και τα ατέλειωτα µερεµέτια.

Με προσκαλέσατε να συµµετάσχω στις εργασίες σας ώστε να προσφέρω την κοινοβουλευτική
άποψη για τα πεπραγµένα σας. Με την άδειά σας, θα ήθελα να µη διατυπώσω λεπτοµερή σχόλια σε
συγκεκριµένα ζητήµατα όπου το Κοινοβούλιο επιθυµεί να τοποθετηθεί, µέχρις ότου φτάσετε σε
αυτά τα σηµεία στην ηµερήσια διάταξή σας. Το Κοινοβούλιο έχει τον δικό του θεσµικό ρόλο, αλλά
έχει και το γενικότερο καθήκον να σας συµβουλεύει - και τίποτα περισσότερο - σχετικά µε
συγκεκριµένα ζητήµατα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Θα έχετε ασφαλώς να πάρετε δύσκολες αποφάσεις τόσο σχετικά µε τους τοµείς που πρόκειται να
καλύπτονται από την ειδική πλειοψηφία όσο και τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανωθεί η ειδική
πλειοψηφία. Το Κοινοβούλιο θα σχηµατίσει τη συνολική του άποψη δίνοντας απάντηση σε ένα
πολύ ευθύ ερώτηµα: η λύση που θα βρείτε, ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να φέρνει
αποτελέσµατα ή την εξασθενεί; Ξέρουµε ότι σε αυτή τη φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστεί η ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτό
το δεχτήκαµε όταν επιδοκιµάσαµε τα αποτελέσµατα της Συνέλευσης.

Οι περαιτέρω σηµαντικές µειώσεις του πεδίου της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία ή η
διευκόλυνση της παρεµπόδισης της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να
καθησυχάσουν επιφανειακά την κοινή γνώµη των κρατών µελών βραχυπρόθεσµα· ωστόσο, πιο
µακροπρόθεσµα κινδυνεύουν να υπονοµεύσουν τις δυνατότητες δράσης µας και να επιδεινώσουν
την απογοήτευση της κοινής γνώµης για τη σηµασία της Ευρώπης και την ικανότητά της να
αντιµετωπίζει τα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών µας.
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Πρέπει να πω ότι ορισµένες από τις συµβιβαστικές προτάσεις της Ιταλικής Προεδρίας, και
ιδιαίτερα εκείνες που θα συνεπάγονταν διακοπή των διαδικασιών µε παραποµπή στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο -στους τοµείς του αστικού και του ποινικού δικαίου- θα προκαλούσαν διατάραξη της
οµαλής θεσµικής ισορροπίας του νοµοθετικού έργου.

Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτηµα µε ειδικό κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον: πρόκειται για τις διατάξεις για
την χρηµατοδότηση της Ένωσης και τη διαδικασία προϋπολογισµού της. Το Κοινοβούλιο
υποστηρίζει το ισορροπηµένο αποτέλεσµα στο οποίο κατέληξε η Συνέλευση: τα κράτη µέλη
συµφωνούν τους ιδίους πόρους, το Συµβούλιο αποφασίζει τις πολυετείς δηµοσιονοµικές
προοπτικές µε σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου, απλουστεύεται δε η διαδικασία
προϋπολογισµού.

Έχουν διατυπωθεί διάφορες ιδέες από το ECOFIN και από ορισµένες εθνικές αντιπροσωπείες.
Ορισµένες από τις προτάσεις αυτές θα υπονόµευαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του
προϋπολογισµού όχι απλώς σε σύγκριση µε τα συµπεράσµατα της Συνέλευσης του 2003 αλλά και
σύγκριση µε τη δηµοσιονοµική συνθήκη του 1975. Κατά την άποψή µας βασίζονται σε
παρεξήγηση. Μετά τη διοργανική συµφωνία του 1988 σχετικά µε το πολυετές πλαίσιο, τα θεσµικά
µας όργανα κατόρθωσαν να επιτύχουν συµφωνία για τον προϋπολογισµό κάθε χρόνο.

Ο προϋπολογισµός ουδέποτε συνέβη να εξαντλήσει τους ιδίους πόρους.

Από τα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισµού, το Κοινοβούλιο έχει δείξει µεγαλύτερη
συγκράτηση στην αύξηση των δαπανών απ� ό,τι το Συµβούλιο κατά την περίοδο από το 1988 έως
το 2003 (συνολικά 21 δισ. ευρώ στους τοµείς της διακριτικής ευχέρειας του Κοινοβουλίου και 33
δισ. ευρώ στους αντίστοιχους τοµείς του Συµβουλίου) και, όπως πληροφορηθήκαµε από τον
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυτή την εβδοµάδα, το βασικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα που
είχαµε ήταν ότι κάθε χρόνο οι δαπάνες µας υστέρησαν σηµαντικά, έως και 15 δισ. ευρώ, από τον
συνολικό προϋπολογισµό που ενέκριναν τα θεσµικά µας όργανα. Αυτή η υστέρηση δαπανών
µπορεί να είναι ευπρόσδεκτη είδηση για τους λογιστές των εθνικών µας θησαυροφυλακίων αλλά
αποτελεί ένδειξη του γεγονότος ότι δεν επιτυγχάνουµε τους στόχους πολιτικής µας, είτε πρόκειται
για τη γεωργία είτε για τα διαρθρωτικά ταµεία είτε για τις εξωτερικές δαπάνες.

∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψη ότι οι νέες δηµοσιονοµικές προτάσεις της
Συνέλευσης θα οδηγήσουν σε δηµοσιονοµική διολίσθηση. Αντιθέτως, η κοινή ευθύνη µε το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για το σύνολο του προϋπολογισµού και για το πολυετές πλαίσιο
είναι ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε. Η εναλλακτική λύση του ECOFIN είναι ένα βήµα
προς τα πίσω· έρχεται σε σύγκρουση µε τα δηµοσιονοµικά στοιχεία, µε την όλη λογική της
Συνταγµατικής Συνθήκης, µε τις µακροπρόθεσµες προσπάθειές µας να εκδηµοκρατίσουµε τις
εργασίες µας µέσω του αυξηµένου κοινοβουλευτικού ελέγχου. ∆εν απορρίπτω προκαταβολικά
ορισµένες από τις ιδέες που περιέχονται στις πιο πρόσφατες προτάσεις, πρέπει όµως να σας
προειδοποιήσω ότι το Κοινοβούλιο έχει κατηγορηµατικές απόψεις στο ζήτηµα αυτό, διότι οι
δηµοσιονοµικές εξουσίες, ο έλεγχος του δηµόσιου ταµείου, είναι ένα θέµα που βρίσκεται στην
καρδιά της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλα τα κράτη µέλη
µας. Επισηµαίνω ότι όταν συναντηθήκαµε µε βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων που
συµµετείχαν στη Συνέλευση την περασµένη εβδοµάδα, επικράτησε συναίνεση σχετικά µε την
άποψη ότι δεν πρέπει να τεθούν υπό αµφισβήτηση τα δικαιώµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ιδίως στη διαδικασία προϋπολογισµού.
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Το πρωταρχικό µου καθήκον είναι σαφώς να υπερασπίζοµαι τη θέση του Κοινοβουλίου, τις
πολιτικές προνοµίες του, αλλά και την αποτελεσµατικότητά του. Το Κοινοβούλιο, µε τον βαρύ
νοµοθετικό φόρτο εργασίας και το ρόλο του στον έλεγχο του προϋπολογισµού και της Επιτροπής,
πρέπει επίσης να είναι λειτουργικό σώµα. Το έργο του µπορεί να εκτελεσθεί µόνο από ένα
Κοινοβούλιο, όχι από µια Σύνοδο των Λαών. Οι 736 έδρες -στις προτάσεις της Επιτροπής και στη
συµβιβαστική ιταλική πρόταση- αγγίζουν σαφώς τα όρια της οργανωτικής αντοχής ενός
λειτουργικού Κοινοβουλίου. Μπορεί βεβαίως να κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί η
κατανοµή των εδρών, ιδίως προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των µικρότερων κρατών
µελών, και ίσως να αναγνωρίσετε τις ανησυχίες άλλων κρατών µελών για την εκπροσώπησή τους
σε άλλα θεσµικά όργανα, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στο να θυσιαστεί η αρχή της
φθίνουσας αναλογικότητας, ούτε πρέπει να προσθέσει έδρες στο ήδη πολύ υψηλό σύνολο. ∆εν
πρόκειται απλώς για µια έκκληση του Κοινοβουλίου· για να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό εγχείρηµα,
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά. Οι έδρες στο Κοινοβούλιο δεν
πρέπει να χρησιµοποιηθούν σαν µάρκες σε µια παρτίδα πόκερ.

Στο τελευταίο κατάλογο θεµάτων που διένειµε χτες η Προεδρία, και για τα οποία µέχρι στιγµής δεν
υπάρχει σαφής συµβιβασµός, ανακύπτουν ζητήµατα ιδιαιτέρως λεπτά για τα κράτη µέλη.

Η προεξάρχουσα επιθυµία του Κοινοβουλίου είναι όταν θα ασχολείστε µε τα προβλήµατα αυτά να
αναγνωρίσετε, όπως επιδίωξε να πράξει η Συνέλευση, ότι η επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος
απαιτεί την αναγνώριση της πολυµορφίας των κρατών µελών, αλλά και της θεµελιώδους ισότητάς
τους. Οι ιστορικές διαιρέσεις της Ευρώπης δεν πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε νέες διαιρέσεις
ανάµεσα σε µικρές και µεγάλες χώρες, σε Βορρά και Νότο, σε Ανατολή και ∆ύση ή σε νέους και
παλιούς. Όλα τα κράτη µέλη µας πρέπει να αισθάνονται εξίσου ότι αυτό το νέο ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα είναι το σπίτι τους.

*
*     *

Ακούστηκαν πρόσφατα µερικές φωνές που λένε ότι η Συνταγµατική Συνθήκη δεν είναι κάτι
εντελώς απαραίτητο ή ότι δεν θα ήταν αποτυχία αν δεν καταλήξουµε σε αποτέλεσµα αυτό το
Σαββατοκύριακο, απλώς αναβολή. ∆ιαφωνώ και στα δύο.

Έχοντας αναγνωρίσει την επιτακτική ανάγκη στο Laeken, και έχοντας χαράξει τον στόχο στη
Θεσσαλονίκη, θα αναγνωρίζαµε δηµόσια την έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητάς µας αν τώρα
αναβάλλαµε ή εγκαταλείπαµε τις προσπάθειές µας να προσφέρουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια
αποτελεσµατική θεσµική δοµή ικανή να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις για τη νέα Ευρώπη
στον νέο αιώνα. Η κοινή γνώµη ήδη χάνει τον ενθουσιασµό της µπροστά στις διαφωνίες και τη
σύγχυση που βλέπει να επικρατούν στις εργασίες µας και οι εταίροι µας στον υπόλοιπο κόσµο θα
βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα από οποιαδήποτε αποτυχία
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∆εν βρίσκω λόγους να πιστεύω ότι ορισµένα από τα δυσκολότερα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε,
θα γίνουν ξαφνικά ευκολότερα µε το νέο έτος. ∆εν είναι ότι πρόκειται για νέα ζητήµατα ή για
ζητήµατα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η συντονισµένη
προσοχή µας για να καταλήξουµε σε λύση.

Και αρνούµαι τη µοιρολατρική απαισιοδοξία όσων λένε «Καλύτερα καθόλου Σύνταγµα παρά ένα
κακό Σύνταγµα». Όλοι µας θέλουµε ένα καλό Σύνταγµα και εφόσον υπάρχει πολιτική θέληση και
πραγµατικό πνεύµα αµοιβαίων υποχωρήσεων στις συζητήσεις µας, µπορούµε να πετύχουµε ένα
καλό Σύνταγµα.

____________________
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 12 ∆εκεµβρίου 2003.
Της συνόδου προηγήθηκε προφορική έκθεση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox, και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Ευρωπαϊκή ∆ράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσεπικυρώνει την Ευρωπαϊκή ∆ράση για την Οικονοµική
Μεγέθυνση, µε βάση την έκθεση που υπέβαλαν το Συµβούλιο ECOFIN, η Επιτροπή και η
ΕΤΕπ. Η δράση καλύπτει υλικές και άυλες επενδύσεις σε δύο ευρείες περιοχές : τις υποδοµές
των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆), που περιλαµβάνουν τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες
και την ενέργεια, καθώς και την καινοτοµία και την έρευνα και ανάπτυξη, όπου
συµπεριλαµβάνεται και η τεχνολογία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα
για την υλοποίηση της ατζέντας της Ένωσης που εγκρίθηκε στη Λισσαβόνα για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και των δυνατοτήτων οικονοµικής µεγέθυνσης
της διευρυµένης Ένωσης µέσω µεγαλύτερων επενδύσεων τόσο σε υλικό όσο και σε
ανθρώπινο κεφάλαιο για να συµπληρωθεί η διαρθρωτική µεταρρύθµιση. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις εργασίες της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και των
σχετικών συνθέσεων του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση «προγράµµατος ταχείας
εκκίνησης», καθώς και µε τον καθορισµό, σύµφωνα µε αυστηρή δέσµη κριτηρίων,
προσωρινού καταλόγου έργων για άµεση δράση. Τα έργα αυτά θα εξεταστούν από την ΕΤΕπ
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις αρχές που εκτίθενται στην έκθεση
του Συµβουλίου ECOFIN. Εάν και άλλα έργα πληρούν τα ίδια κριτήρια, ο κατάλογος µπορεί
να συµπληρώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτισή του, στα
πλαίσια του ετήσιου κύκλου υποβολής εκθέσεων στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

3. Η ∆ράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση βασίζεται στη στενή συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών, του Συµβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Για να επιτύχει η ∆ράση θα
πρέπει όλοι οι παράγοντες να διαδραµατίσουν το ρόλο τους, ιδίως λαµβάνοντας τα µέτρα που
απαιτούνται προκειµένου να διασφαλίσουν την εφαρµογή του «προγράµµατος ταχείας
εκκίνησης», ώστε η ΕΤΕπ και άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς να µπορέσουν να παράσχουν την
αναγκαία χρηµατοδότηση. Η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για τη χρηµατοδότηση έργων
που πληρούν τις προϋποθέσεις αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ∆ράσης για την Οικονοµική
Μεγέθυνση. Η ∆ράση θεωρεί ως δεδοµένο ότι τα έργα χρηµατοδοτούνται εν µέρει από τους
εθνικούς προϋπολογισµούς, ιδίως βελτιστοποιώντας τη χρήση υφιστάµενων δηµόσιων
πόρων, από συνεισφορά της ΕΕ και της ΕΤΕπ και από καλύτερο συντονισµό µεταξύ όλων
των σχετικών πηγών χρηµατοδότησης. Η Ευρωπαϊκή ∆ράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση
θα είναι σύµφωνη µε τους ΓΠΟΠ, το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις
∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές και το συµφωνηµένο πλαίσιο για το κεφάλαιο της ΕΤΕπ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο σχετικά
µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό για τα ∆Ε∆, όπου προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό
κοινοτικής συγχρηµατοδότησης για ορισµένα συγκεκριµένα έργα ή τµήµατα έργων.
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4. Κατόπιν τούτων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί :

- την ΕΤΕπ να υλοποιήσει, σύµφωνα µε την έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN, τα
χρηµατοδοτικά µέσα που αποβλέπουν στον πολλαπλασιασµό του αποτελέσµατος
των ιδιωτικών κεφαλαίων, να αναπτύξει τα «Ταµεία Τιτλοποίησης» και, εντός των
πλαισίων του καταστατικού της Τράπεζας και σύµφωνα µε τους κανόνες της
Eurostat, να συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη στην επιδίωξή τους να κινητοποιούν
πόρους εισάγοντας στις αγορές περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τις υποδοµές,

- τα κράτη µέλη να συµπληρώσουν τη ∆ράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση µε
εθνικά µέτρα και προγράµµατα και, µαζί µε την Επιτροπή, να σπεύσουν να άρουν τα
τεχνικά, νοµικά, διοικητικά και λογιστικά εµπόδια στην υλοποίηση συµπράξεων
δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων και σχεδίων καινοτοµίας και
Ε&Α και για να βελτιώσουν τις µη χρηµατοοικονοµικές πλαισιακές συνθήκες εντός
των οποίων κινούνται αυτά,

- την Επιτροπή, σύµφωνα µε την έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN, να
επανακατευθύνει τις δαπάνες, κατά περίπτωση, προς επενδύσεις σε υλικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο και γνώση που βελτιώνουν τη µεγέθυνση και, σε συνεργασία
µε τα κράτη µέλη, να εξετάσει περαιτέρω την ανάγκη ανάπτυξης ειδικού κοινοτικού
εγγυοδοτικού µέσου για ορισµένους κινδύνους µετά τη φάση της κατασκευής σε
έργα ∆Ε∆ µεταφορών, να καταρτίσει έκθεση µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης και,
εάν ενδείκνυται, να υποβάλει σχετική πρόταση,

- την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, να υποβάλλουν ενδιάµεση εκτίµηση της ∆ράσης για
την Οικονοµική Μεγέθυνση έως τα τέλη του 2007, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
(i) αντίκτυπος στη µεγέθυνση, (ii) αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά και στη συνοχή
της διευρυµένης ΕΕ, (iii) κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα,
(iv) επιτάχυνση της εφαρµογής έργων για τα ∆Ε∆ και την καινοτοµία και την Ε&Α,
συµπεριλαµβανοµένων περιβαλλοντικών σχεδίων, (v) πρόοδος στη µείωση των
εµποδίων που οφείλονται σε κανονιστικές ρυθµίσεις, (vi) αντίκτυπος στο
περιβάλλον και την απασχόληση.

Σύνδεση της εσωτερικής αγοράς

∆Ε∆ Μεταφορών

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου σχετικά µε τους
νέους κοινοτικούς προσανατολισµούς, βασισµένους στις εργασίες της Οµάδας Van Miert, για
την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε
όλα τα κράτη µέλη της διευρυµένης Ευρώπης να συµµετάσχουν πλήρως στην εσωτερική
αγορά.
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6. Τα έργα προτεραιότητας που ορίζονται στους προσανατολισµούς έχουν καίρια σηµασία για
την ενίσχυση της συνοχής της εσωτερικής αγοράς, ιδίως ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης να αρθούν τα σηµεία συµφόρησης και/ή να
συµπληρωθούν ελλείποντες σύνδεσµοι στην κυκλοφορία (διαµετακόµιση) των αγαθών
διαµέσου φυσικών ή άλλων εµποδίων ή διαµέσου συνόρων.

7. Όσον αφορά τα ∆Ε∆ Μεταφορών στο πλαίσιο της ∆ράσης για την Οικονοµική Μεγέθυνση,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου
ECOFIN να αυξηθεί η ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ από 10% σε 20% για διασυνοριακά έργα,
και τονίζει πόσο απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε τα έργα µεταφορών προτεραιότητας που
πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου είναι η ∆ράση για την
Οικονοµική Μεγέθυνση στον τοµέα των µεταφορών.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την υποβολή από την Επιτροπή
πρότασης νέας οδηγίας περί ευρωπαϊκού σήµατος οδικών τελών και προτρέπει το Συµβούλιο
να ταχύνει το ρυθµό των εργασιών του ώστε να επιτευχθεί συµφωνία επί του κοινοτικού
πλαισίου ως το Μάρτιο του 2004, εν συνεχεία δε να καταλήξει σε συµφωνία µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τηλεπικοινωνίες

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει στην έκθεσή της προς το Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 σχετικά µε τις τηλεπικοινωνίες συγκεκριµένες δράσεις που
θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη µέλη για τη βελτίωση των συνθηκών των κινητών
επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G) και την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη.

Ανταγωνιστικότητα

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ενδιαφέρον την πρόοδο που επιτελέστηκε όσον
αφορά τον ορισµό µιας ολοκληρωµένης οριζόντιας προσέγγισης για την ανταγωνιστικότητα,
µεταξύ άλλων µέσω συνεκτικών, συνεργιακών και συµπληρωµατικών µεταξύ τους
πολιτικών, και καλεί το Συµβούλιο να αξιολογήσει λεπτοµερέστερα την ανακοίνωση της
Επιτροπής, ιδίως δε να εντοπίσει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, προτάσεις που έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα ή που επιβαρύνουν υπερβολικά ορισµένους
τοµείς της βιοµηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περαιτέρω
αποτελεσµατικοί από άποψη κόστους τρόποι για την εφαρµογή των ενωσιακών αποφάσεων
στον τοµέα της αλλαγής του κλίµατος, καθώς και το δυνητικό κόστος της αδράνειας.
Συνειδητοποιώντας τη σηµασία της βιοµηχανίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που έθεσε η στρατηγική της Λισσαβόνας,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αναµένει µε ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής για την
αποβιοµηχάνιση το πρώτο εξάµηνο του 2004.
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11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση σχετικά µε τη συµφωνία για µια γενική
προσέγγιση για τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, που αποτελεί βασική συνιστώσα του
σχεδίου δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µε σκοπό την ολοκλήρωση των
ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών µέχρι το 2005. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπενθυµίζει επίσης την ανάγκη να εγκριθεί το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µε βάση την
κοινή πολιτική προσέγγιση που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2003. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και πλήρους και πραγµατικής
µεταφοράς του νέου ρυθµιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

12. Εν όψει της επικείµενης διεθνούς συνάντησης της Ουάσιγκτoν (19 ∆εκεµβρίου 2003), το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις αποφάσεις που επιτεύχθηκαν στο Συµβούλιο
Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε την ευρωπαϊκή υποψηφιότητα για τον τόπο εγκατάστασης
του ITER, και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση της επιτυχίας αυτής της
υποψηφιότητας.

Απασχόληση

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση µε θέµα
«∆ηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη» που παρουσίασε η υπό την
προεδρία του κ. Kok ειδική οµάδα, καθώς και για τα επ� αυτού του θέµατος αποτελέσµατα
των εργασιών της έκτακτης Κοινωνικής ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Οικονοµική Μεγέθυνση
και την Απασχόληση της 11ης ∆εκεµβρίου.

14. Στην έκθεση της ειδικής οµάδας τονίζεται η ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρµογή των
αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της απασχόλησης. Η Ευρώπη έχει να γεφυρώσει
µεγάλο χάσµα προκειµένου να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στη Λισσαβόνα για την
απασχόληση. Η οικονοµική µεγέθυνση είναι ανεπαρκής και η ανεργία βρίσκεται σε
υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη πιεστικότερο εάν λάβει κανείς
υπόψη τις ευρύτερες και µεσοπρόθεσµες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, όπως η
παγκοσµιοποίηση, ο παγκόσµιος οικονοµικός µετασχηµατισµός και οι επιπτώσεις της
γήρανσης του πληθυσµού.

15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι, σύµφωνα µε την άποψη της ειδικής οµάδας, η
βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης στη συνάρτηση της
Στρατηγικής για την Απασχόληση εξαρτάται από την υλοποίηση τεσσάρων ουσιωδών
απαιτήσεων :

- αύξηση της προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζοµένων,
- προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας,
- µεγαλύτερες και πιο αποτελεσµατικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
- εξασφάλιση της πραγµατικής εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων µε καλύτερη

διακυβέρνηση.

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η απασχόληση θα αποτελέσει κεντρικό σηµείο του
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2004 και εποµένως καλεί την Επιτροπή και το
Συµβούλιο να λάβουν υπόψη την έκθεση της ειδικής οµάδας κατά την εκπόνηση της Κοινής
Έκθεσης για την Απασχόληση.
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ΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

∆ιαχείριση των κοινών συνόρων της Ένωσης

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πολιτική συµφωνία στην οποία κατέληξε το
Συµβούλιο όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής για κανονισµό του
Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα κοινά σύνορα. Καλεί επίσης το Συµβούλιο ∆ΕΥ να
ολοκληρώσει το συντοµότερο την εξέταση της σηµαντικής αυτής πρότασης ώστε να
µπορέσει να εγκριθεί εγκαίρως, και ο Οργανισµός να είναι σε επιχειρησιακή ετοιµότητα από
την 1η Ιανουαρίου 2005.

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έγκριση του
προγράµµατος µέτρων για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στα θαλάσσια σύνορα,
το οποίο περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας που εκπόνησε η
Επιτροπή για τα θαλάσσια σύνορα, ζητεί δε από το Συµβούλιο ∆ΕΥ να εξασφαλίσει, σε
στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, την εφαρµογή των µέτρων που
εκτίθενται στο πρόγραµµα, ώστε να µπορέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αξιολογήσει τα
αποτελέσµατα.

19. Σε συνάρτηση της διεύρυνσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει τα µέτρα που
αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου στα σύνορα µεταξύ των κρατών
µελών και των υπό προσχώρηση κρατών, καθώς και τα µέτρα που αποσκοπούν στην παροχή
στήριξης στα κράτη αυτά στη διαδικασία ευθυγράµµισής τους προς το κεκτηµένο για τα
εξωτερικά σύνορα.

Έλεγχος των µεταναστευτικών ρευµάτων

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τη γενική προσέγγιση στην οποία κατέληξε το
Συµβούλιο όσον αφορά τις δύο προτάσεις της Επιτροπής για κανονισµούς του Συµβουλίου
σχετικά µε βιοµετρικά αναγνωριστικά στοιχεία σε θεωρήσεις και άδειες διαµονής, και καλεί
την Επιτροπή να υποβάλει, σε εύθετο χρόνο, πρόταση για την εισαγωγή βιοµετρικών
αναγνωριστικών στοιχείων στα διαβατήρια. Με βάση την επικείµενη ανακοίνωση της
Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να λάβει όσο το δυνατόν ταχύτερα
τις αναγκαίες αποφάσεις για την ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
(VIS).

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για γοργότερη πρόοδο στον τοµέα του
επαναπατρισµού. Επίσης, επιβεβαιώνοντας το αίτηµα που υπέβαλε στη Θεσσαλονίκη, καλεί
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στις αρχές του 2004 για χρηµατοδοτικό µέσο που θα
αποσκοπεί στην υποστήριξη µιας κοινής προσέγγισης στον τοµέα της πολιτικής
επαναπατρισµού.
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22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε στις
διαπραγµατεύσεις για την έγκριση των δύο οδηγιών του Συµβουλίου για το δικαίωµα και τις
διαδικασίες ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µεν τα πολιτικά εµπόδια που
εξακολουθούν να υπάρχουν και καθυστερούν την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων,
επιβεβαιώνει όµως αφετέρου τη σηµασία της ανάπτυξης µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
για το άσυλο και καλεί το Συµβούλιο ∆ΕΥ να ολοκληρώσει το συντοµότερο τις εργασίες του
ώστε να διασφαλίσει την πλήρη υλοποίηση της πρώτης φάσης της θέσπισης ευρωπαϊκού
συστήµατος για το άσυλο εντός του χρονικού ορίου που τέθηκε στο Τάµπερε.

23. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη σηµασία του διαλόγου µε τρίτες χώρες
προέλευσης και διέλευσης µεταναστευτικών ρευµάτων και τονίζει τη σπουδαιότητα της
συνέχισης της βοήθειας στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ίδιες οι εν λόγω χώρες για να
ανακόψουν αυτές τις ροές. Τονίστηκε επίσης κατά την συνάντηση πέντε δυτικοµεσογειακών
κρατών µελών της ΕΕ ή προσχωρούντων κρατών και των πέντε χωρών της Ένωσης του
Μαγκρέµπ, που έλαβε χώρα στην Τύνιδα στις 5 ∆εκεµβρίου 2003. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική συµφωνία στην οποία κατέληξαν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τον κανονισµό για τη θέσπιση του
νέου χρηµατοδοτικού µέσου όσον αφορά τη συνεργασία µε τρίτες χώρες στον τοµέα του
ασύλου και της µετανάστευσης. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έγκριση από
το Συµβούλιο του µηχανισµού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση τρίτων χωρών
στον τοµέα της αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης και καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει την πρώτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του το αργότερο στο τέλος του 2004.

∆ικαστική και αστυνοµική συνεργασία

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις περαιτέρω προόδους που επέτυχε το Συµβούλιο στον
τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύµβασης Ευρωπόλ. Βάσει αυτού, η Ευρωπόλ θα
αναλάβει έναν συνεχώς αυξανόµενο σηµαντικό ρόλο στη δράση που έχουν αναλάβει τα
κράτη µέλη για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας.

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει το Συµβούλιο να καλέσει τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερα το υφιστάµενο µέσο δικαστικής και
αστυνοµικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανόµενων των κοινών οµάδων ερευνών. Εκφράζει
επίσης την ικανοποίησή του για τις προόδους που σηµειώθηκαν στον τοµέα της
εντατικοποίησης της αστυνοµικής συνεργασίας µε αρκετές τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν
στρατηγική σηµασία για την ΕΕ, σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος.

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την πολιτική συµφωνία
που επέτυχε το Συµβούλιο σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση-πλαίσιο του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής
υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση του
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ψηφίσµατος σχετικά µε τη σηµασία του ρόλου της οικογένειας για την πρόληψη της
τοξικοµανίας των νέων, του ψηφίσµατος για την αποστολή στην Αλβανία αξιωµατικών -
συνδέσµων µε ιδιαίτερη πείρα στα ναρκωτικά, του ψηφίσµατος για την καταπολέµηση των
επιπτώσεων από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στα τροχαία δυστυχήµατα και της απόφασης
σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου και τις ποινικές κυρώσεις σε σχέση µε νέα συνθετικά
ναρκωτικά.

∆ιάλογος των θρησκειών

27. Οι Αρχηγοί Κράτους ή Κυβερνήσεως ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
∆ιάσκεψης για τον ∆ιάλογο των Θρησκειών που έγινε στη Ρώµη στις 30 και 31 Οκτωβρίου
2003, και σηµειώνουν µε ικανοποίηση τη ∆ήλωση για το ∆ιάλογο των Θρησκειών και την
Κοινωνική Συνοχή που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών. Με επίγνωση της
σπουδαιότητας του θέµατος αυτού, ενθαρρύνουν τους αρµόδιους Υπουργούς να
υποστηρίξουν συνεχή, ανοικτό και διαφανή διάλογο µε τις διάφορες θρησκείες και
φιλοσοφικές κοινότητες ως µέσο ειρήνης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και στα
σύνορά της.

28. Οι Αρχηγοί Κράτους ή Κυβερνήσεως επαναβεβαιώνουν τη σταθερή δέσµευση της ΕΕ να
αντιταχθεί σε κάθε µορφή εξτρεµισµού, µισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας που υπονοµεύουν την
ειρηνική και δηµοκρατική συνύπαρξη, και καταδικάζουν κάθε µορφή βίας και τροµοκρατίας.

29. Οι Αρχηγοί κράτους ή Κυβερνήσεως τονίζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την αύξηση των
κρουσµάτων αντισηµιτικής µισαλλοδοξίας και καταδικάζουν σθεναρά κάθε εκδήλωση
αντισηµιτισµού, συµπεριλαµβανοµένων των επιθέσεων εναντίον ατόµων και ιερών χώρων.

ΙΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσµατα και τις συστάσεις
της Επιτροπής που περιέχονται στις εκθέσεις της για την παρακολούθηση των προετοιµασιών
των προσχωρούντων κρατών, στο έγγραφο στρατηγικής και τις τακτικές εκθέσεις που
υποβλήθηκαν στις 5 Νοεµβρίου 2003.

Νέα κράτη µέλη

31. Η Ένωση ανυποµονεί να καλωσορίσει την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την
Σλοβακία ως πλήρη µέλη της Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Η ενσωµάτωση των νέων κρατών
µελών στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών
σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
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32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα νέα κράτη µέλη στην προπαρασκευή τους για την
προσχώρηση να εντείνουν και να ολοκληρώσουν τις τελικές προετοιµασίες τους για την
ένταξή τους στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την παρακολούθηση της κατάστασης
ετοιµότητας των χωρών αυτών προς ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, σηµειώνει την
εδραιωµένη απόφαση της Επιτροπής να λάβει, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία όλων των κοινοτικών πολιτικών στη
διευρυµένη Ένωση.

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης µε ικανοποίηση ότι η τρέχουσα διαδικασία
επικύρωσης της Συνθήκης Προσχώρησης έχει προχωρήσει σηµαντικά και ευελπιστεί ότι θα
ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Βουλγαρία και Ρουµανία

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει το συνεχή και αµετάκλητο χαρακτήρα της
τρέχουσας διαδικασίας διεύρυνσης, αναπόσπαστο µέρος της οποίας αποτελούν η Βουλγαρία
και η Ρουµανία. Κατά το περασµένο έτος, οι χώρες αυτές ενέτειναν σηµαντικά τις
προετοιµασίες τους για προσχώρηση στην ΕΕ, πράγµα το οποίο αντανακλάται στο αρκετά
προχωρηµένο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι οικείες διαπραγµατεύσεις προσχώρησης.

35. Κοινός στόχος της Ένωσης των 25 είναι να καλωσορίσει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία τον
Ιανουάριο του 2007 ως µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είναι έτοιµες. Οι
διαπραγµατεύσεις θα διεξαχθούν µε την ίδια βάση και τις ίδιες αρχές που εφαρµόσθηκαν και
στα δέκα προσχωρούντα κράτη. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα πρέπει να συνεχίσουν
δραστήρια τις προετοιµασίες τους και να σηµειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην πράξη, ώστε
να µπορέσουν να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης εντός του
2004, µε βάση τη συγκεκριµένη κατάσταση καθεµιάς χώρας, και προκειµένου να καταστεί
δυνατή η υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης το συντοµότερο δυνατό το 2005. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την εδραιωµένη απόφαση της Ένωσης να διευκολύνει
την τήρηση αυτής της προθεσµίας. Για το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικότατο να φθάσει στο
απαιτούµενο επίπεδο η διοικητική και δικαστική ικανότητα αµφοτέρων των χωρών.

36. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία να συνεχίσουν
στο δρόµο της οικονοµικής και διαρθρωτικής µεταρρύθµισης, προκειµένου να
εκµεταλλευθούν πλήρως τα προσφερόµενα από τη διαδικασία προσχώρησης οφέλη. Η
Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και την
ουσιαστική εφαρµογή του κεκτηµένου, ώστε να καθοδηγεί τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
στις προετοιµασίες τους για την προσχώρηση.
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37. Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η Επιτροπή
καλείται να υποβάλει την πρότασή της στις αρχές του 2004, προκειµένου το Συµβούλιο να
είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραµµές στην Επιτροπή για να
υποβάλει, την άνοιξη του 2004, σχέδια κοινών θέσεων για τα σχετικά κεφάλαια
διαπραγµάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της
Επιτροπής να βασίσει την πρότασή της στις αρχές και στη µεθοδολογία που αναπτύχθηκαν
κατά τις διαπραγµατεύσεις των δέκα προσχωρούντων κρατών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
δηλώνει εκ νέου την εδραιωµένη του απόφαση, οι συζητήσεις ή η συµφωνία σχετικά µε
µελλοντικές µεταρρυθµίσεις πολιτικών, ή η νέα δηµοσιονοµική προοπτική, να µην
εµποδίσουν τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης ούτε να
προδικάζονται από το αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων.

Τουρκία

38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σηµαντικές και
αποφασιστικές προσπάθειες της Τουρκικής Κυβέρνησης να επιταχύνει το ρυθµό των
µεταρρυθµίσεων, πολλές από τις οποίες είναι σηµαντικές σε πολιτικό και νοµικό επίπεδο. Οι
δέσµες νοµοθετικών µέτρων που έχουν εγκριθεί µέχρι τώρα, τα πρώτα σηµαντικά βήµατα
που έχουν πραγµατοποιηθεί για την εξασφάλιση της ουσιαστικής εφαρµογής τους, καθώς και
η πρόοδος στην αντιµετώπιση πολλών προτεραιοτήτων σύµφωνα µε τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης και την αναθεωρηµένη εταιρική σχέση προσχώρησης έχουν φέρει την Τουρκία
πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει επίσης σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
στην πλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να
καταβάλει σύντονες περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της
ανεξαρτησίας και λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας, το γενικό πλαίσιο άσκησης των
θεµελιωδών ελευθεριών (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία έκφρασης και
θρησκείας), την περαιτέρω ευθυγράµµιση των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων µε την
ευρωπαϊκή πρακτική, την κατάσταση στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας και τα
πολιτιστικά δικαιώµατα. Η Τουρκία πρέπει επίσης να ξεπεράσει τις µακροοικονοµικές
ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές ελλείψεις.

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της έκφρασης πολιτικής βούλησης της
Τουρκίας για τη διευθέτηση του προβλήµατος της Κύπρου. Εν προκειµένω, η διευθέτηση του
προβλήµατος αυτού βάσει των αρχών που εκτίθενται στο κεφάλαιο IV κατωτέρω, θα
διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες προσχώρησης της Τουρκίας.

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει την Τουρκία να προχωρήσει βασιζόµενη στην
ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτύχει µέχρι στιγµής στις προετοιµασίες για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησής της και υπογραµµίζει τη δέσµευσή του να εργασθεί µαζί µε
την Τουρκία για την πλήρη εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής,
συµπεριλαµβανοµένης της αναθεωρηµένης ενταξιακής εταιρικής σχέσης, εν όψει της
απόφασης που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2004, βάσει της έκθεσης
και των συστάσεων της Επιτροπής.
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ΙV. ΚΥΠΡΟΣ

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα σχετικά συµπεράσµατά του, επαναλαµβάνει την
προτίµησή του για την ένταξη στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 µιας επανενωθείσας Κύπρου,
προκειµένου να µπορέσουν όλοι οι Κύπριοι να απολαύσουν ένα µέλλον µε ασφάλεια και
ευηµερία, καθώς και τα οφέλη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει καλή προοπτική για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και
λειτουργικής διευθέτησης µέχρι την 1η Μαΐου 2004, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συνεπώς,
παροτρύνει και πάλι όλα τα ενεχόµενα µέρη, και ιδιαίτερα την Τουρκία και την
τουρκοκυπριακή ηγεσία, να υποστηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών, και, εν προκειµένω, απευθύνει έκκληση για άµεση επανέναρξη των
συνοµιλιών µε βάση τις προτάσεις του. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι διατεθειµένη να
λάβει υπόψη της τους όρους ενός διακανονισµού, σύµφωνα µε τις αρχές που αποτελούν τα
θεµέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την
ικανοποίησή του για την προθυµία της Επιτροπής να βοηθήσει για την ταχεία εξεύρεση
λύσης στα πλαίσια του κεκτηµένου. Μετά τον διακανονισµό, η Ένωση είναι διατεθειµένη να
παράσχει χρηµατοδοτική συνδροµή στο βόρειο τµήµα της Κύπρου και σκοπεύει να καλέσει
την Επιτροπή να προετοιµάσει όλα τα αναγκαία µέτρα για την άρση της αναστολής του
κεκτηµένου, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προσχώρησης.

V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ

A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

∆υτικά Βαλκάνια

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις θετικές εξελίξεις που µεσολάβησαν από τη σύνοδο
κορυφής ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις
21 Ιουνίου 2003. Το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων ευρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η ταχύτητα της πορείας προς τα εµπρός είναι στα χέρια των χωρών της περιοχής.
Υποβλήθηκε η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την ετοιµότητα της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης να διαπραγµατευθούν συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) και
εκπονείται παρόµοια έκθεση σκοπιµότητας για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Συνεχίζονται
οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη SAA µε την Αλβανία. Τελούν υπό επικύρωση οι SAA µε
την πρώην γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και την Κροατία. Η αίτηση της
Κροατίας για προσχώρηση στην ΕΕ εξετάζεται ήδη από την Επιτροπή, η γνώµη της οποίας
αναµένεται για την άνοιξη του 2004. Έχει σηµειωθεί συγκεκριµένη πρόοδος για την
προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τοµείς του ελεύθερου εµπορίου,
της ενέργειας και των έργων υποδοµής.
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43. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εντούτοις, ο ρυθµός της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων παραµένει
αργός. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί συνεπώς, τις χώρες της περιοχής να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα σε τοµείς που είναι ουσιαστικής σηµασίας
για την ένταξη στην ΕΕ όπως, ιδίως, η δηµόσια διοίκηση, το νοµικό σύστηµα και η
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αναµένει επίσης από όλες τις χώρες της περιοχής και τα εµπλεκόµενα µέρη να συνεργασθούν
πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Εν
προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα Κοινά
Συµπεράσµατα των συνόδων των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών, που πραγµατοποιήθηκαν στις 9 ∆εκεµβρίου και στις 28 Νοεµβρίου 2003
στα πλαίσια του φόρουµ ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων, προσδοκώντας ότι οι σχετικές δεσµεύσεις
θα µετατραπούν σύντοµα σε συγκεκριµένες ενέργειες.

44. Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατά του της Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
επαναλαµβάνει ότι είναι αποφασισµένο να υποστηρίξει πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική
των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει
ήδη σηµειωθεί ως προς τον εµπλουτισµό της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µε
στοιχεία που έχουν προκύψει από την εµπειρία της διεύρυνσης : εξετάζεται σχέδιο
κανονισµού του Συµβουλίου για επιµέρους ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις κατά την άνοιξη
του 2004· συνεχίζονται οι προετοιµασίες για τη συµµετοχή των χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικούς οργανισµούς· η αδελφοποίηση
πρόκειται να επεκταθεί σε όλη την περιοχή· ο οικονοµικός διάλογος θα αρχίσει στις αρχές
του 2004· έχει ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σε θέµατα ΚΕΠΠΑ.

Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει άλλη µια φορά τη στρατηγική σηµασία της
Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβεβαιώνει την εδραιωµένη του απόφαση να
ενισχύσει σηµαντικά τη συνεργασία µε τους µεσογειακούς εταίρους.

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την επιτυχή έκβαση της
6ης Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκε στη
Νεάπολη και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα των Ευρωµεσογειακών
∆ιασκέψεων που διεξήχθησαν στο Παλέρµο (θέµατα εµπορίου), την Βενετία (θέµατα
γεωργίας) και τη Ρώµη (θέµατα ενέργειας, υποδοµών και επενδύσεων).

47. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει το πνεύµα συνεργασίας που επέδειξαν όλοι οι
συµµετέχοντες στη ∆ιάσκεψη της Νεάπολης και σηµειώνει ότι µετά τη σύσταση της
Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και του Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατος για
τον ∆ιάλογο των Πολιτισµών και την ενίσχυση του Ευρωµεσογειακού Φορέα Επενδύσεων
και Εταιρικής Σχέσης, η διαδικασία της Βαρκελώνης διαθέτει, πλέον, πιο αποτελεσµατικά
µέσα για την επιδίωξη των στόχων της. Τα επιτεύγµατα στο Παλέρµο, τη Βενετία, τη Ρώµη
και τη Νεάπολη ανοίγουν νέους δρόµους συνεργασίας µεταξύ των ευρωµεσογειακών εταίρων
και βοηθούν στο να φέρουν τις κοινωνίες των πολιτών της περιοχής πιο κοντά στη
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης.
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48. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου ECOFIN να αναπτύξει περαιτέρω τον ευρωµεσογειακό φορέα
επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), ενισχύοντάς τον στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Σύµφωνα µε την εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βαρκελώνης, η απόφαση ελήφθη µε βάση την επίδοση του FEMIΡ, η οποία αξιολογήθηκε
θετικά, και κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις µεσογειακές χώρες-εταίρους. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να αξιολογήσει τη δυνατότητα να συσταθεί
θυγατρική ανήκουσα κατά πλειοψηφία στην ΕΤΕπ, ειδικά για τις µεσογειακές χώρες
εταίρους, το ∆εκέµβριο 2006, µε βάση αξιολόγηση των επιδόσεων του ενισχυµένου φορέα
και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τους εταίρους της
διαδικασίας της Βαρκελώνης.

Ιράκ

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει ότι η σταθερότητα του Ιράκ συνιστά κοινό
συµφέρον, τονίζει δε εκ νέου ότι η Ένωση έχει δεσµευθεί να στηρίξει την πολιτική αλλά και
οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι τα
βασικά στοιχεία της επιτυχίας είναι ένα περιβάλλον επαρκούς ασφάλειας και ένας ισχυρός
και ζωτικός ρόλος των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι θα
πρέπει να εφαρµοστεί στο ακέραιο η απόφαση 1511 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει ολόψυχα τις τροµοκρατικές
επιθέσεις κατά Ιρακινών, πολυεθνικών δυνάµενων, καθώς και διεθνών οργανώσεων και του
προσωπικού τους, επιθέσεις που επιδιώκουν να δυναµιτίσουν τις διαδικασίες πολιτικής και
οικονοµικής ανασυγκρότησης του Ιράκ.

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία που ορίζει χρονοδιάγραµµα και
πρόγραµµα για την ταχύτερη µεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωµάτων σε µια µεταβατική
ιρακινή κυβέρνηση, απευθύνει δε έκκληση προς όλους τους εµπλεκοµένους να
εξακολουθήσουν να προωθούν τις πολιτικές διεργασίες µε πειθαρχηµένο και ειρηνικό τρόπο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι προέχει να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή
συµµετοχή του λαού στην πολιτική και συνταγµατική διαδικασία.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει και επαινεί τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλουν το
ιρακινό Κυβερνητικό Συµβούλιο και τα υπουργεία του για να περιβληθούν µε αµεσότερες
αρµοδιότητες και εκτελεστικές εξουσίες, ιδίως στον τοµέα της ασφάλειας.

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει όλες τις χώρες τις περιοχής να συµβάλουν ενεργά στην
σταθερότητα και οικονοµική ανασυγκρότηση του Ιράκ. Ένα ελεύθερο, δηµοκρατικό και
οικονοµικά ανθηρό Ιράκ µε σώα την εδαφική του ακεραιότητα θα έχει θεµελιώδη σηµασία
για τη σταθερότητα στην περιοχή και πέραν αυτής.
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Τροµοκρατία

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πρόσφατες τροµοκρατικές
επιθέσεις, περιλαµβανοµένων των επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη, στις οποίες
σκοτώθηκαν ή τραυµατίσθηκαν πολλοί άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών.
Η Ένωση επαναλαµβάνει την αλληλεγγύη της µε την Τουρκία και δηλώνει και πάλι ότι είναι
αποφασισµένη να κατανικήσει την τροµοκρατία από κοινού µε άλλα µέλη της διεθνούς
κοινότητας και να αντιδράσει µε κοινή αντίδραση σε αυτή την παγκόσµια απειλή.

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι σταθερά προσηλωµένο 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 που εκπονήθηκε από την Τετραµερή
∆ιάσκεψη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη διεθνή υποστήριξη προς
τον Οδικό Χάρτη, όπως εκφράστηκε µε την οµόφωνη έγκριση της απόφασης 1515 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί κατά
συνέπεια και τα δύο µέρη, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, να εκπληρώσουν αµέσως
και ταυτοχρόνως τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους βάσει του Οδικού Χάρτη. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της καθιέρωσης ενός αξιόπιστου και
αποτελεσµατικού µηχανισµού παρακολούθησης που να περιλαµβάνει όλα τα µέλη της
Τετραµερούς ∆ιάσκεψης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης τις πρωτοβουλίες από
τις κοινωνίες των πολιτών και των δύο µερών, συµπεριλαµβανοµένης της Ειρηνευτικής
Πρωτοβουλίας της Γενεύης, και είναι πρόθυµο να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στις
προσπάθειες για την προώθηση της προσέγγισης, την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και την
επιδίωξη µιας διαρκούς ειρήνης.

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία µιας εταιρικής σχέσης και µιας
αµοιβαίας κατανόησης, όπως καταδείχθηκε στην Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη των Υπουργών
Εξωτερικών στη Νεάπολη στις 2-3 ∆εκεµβρίου 2003, και εκφράζει ικανοποίηση για τα
αποτελέσµατα της συνόδου των δωρητών (Αd hoc επιτροπή συνδέσµου) η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 2003 στη Ρώµη, έπειτα από συνεδρίαση της
τετραµερούς ειδικής οµάδας για τη µεταρρύθµιση.

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει την Παλαιστινιακή Αρχή να αποδείξει έµπρακτα την
αποφασιστικότητά της να καταπολεµήσει την τροµοκρατία και την εξτρεµιστική βία. Η ΕΕ
εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες της παλαιστινιακής κυβέρνησης να επιτύχει µια
διαρκή κατάπαυση του πυρός, και την υποστήριξη που δόθηκε προς τον σκοπό αυτόν από την
αιγυπτιακή κυβέρνηση. Παροτρύνει εντόνως όλες τις παλαιστινιακές κινήσεις να
υποστηρίξουν ουσιαστικά την προσέγγιση αυτήν. Καλεί δε την παλαιστινιακή κυβέρνηση,
υπό τον Πρωθυπουργό Qorei, να αναδιοργανώσει όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας, και να
αποκαταστήσει αποτελεσµατικό έλεγχο στις περιοχές που βρίσκονται υπό την ευθύνη της. Η
µεταρρύθµιση της Παλαιστινιακής Αρχής πρέπει να συνεχιστεί. Οι προσπάθειες αυτές
αξίζουν να τύχουν υποστήριξης από όλους.
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58. Η ΕΕ καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να αντιστρέψει την εποικιστική πολιτική της και να
κατεδαφίσει τους οικισµούς που έχουν ανεγερθεί µετά τον Μάρτιο του 2001. Η πολιτική
αυτή, µαζί µε την απόκλιση του λεγόµενου τείχους ασφάλειας από την «πράσινη γραµµή»
στην κατεχόµενη ∆υτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήµ, θα µπορούσε να προδικάσει
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις και να καταστήσει τη λύση των δύο κρατών πρακτικά
ανέφικτη. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η ΕΕ ανησυχεί εξαιρετικά µε τη δηµιουργία κλειστής
ζώνης ανάµεσα στο «τείχος» αυτό και στην πράσινη γραµµή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπενθυµίζει τη σηµασία της ύπαρξης ανοικτών και χωρίς εµπόδια διαύλων επικοινωνίας για
όλους τους συνοµιλητές της ΕΕ.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει εκ νέου όλα τα µέρη στην περιοχή να εφαρµόσουν
αµέσως πολιτικές που να οδηγούν σε διάλογο και διαπραγµατεύσεις και να καταπολεµήσουν
ενεργά κάθε υποκίνηση φυλετικού ή θρησκευτικού µίσους. Επαναλαµβάνει δε ότι οι σχέσεις
µε εκείνους που θα προβούν σε αντίθετες ενέργειες θα επηρεαστούν αναπόφευκτα από τη
συµπεριφορά αυτή.

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε όλες της
µορφές της παραµένει µία από τις προτεραιότητες του συνόλου της διεθνούς κοινότητας και
ότι αποτελεί υποχρέωση όλων των χωρών, και ιδίως των χωρών της περιοχής, να
συνεργαστούν ενεργά για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και να απόσχουν από κάθε
ενέργεια άµεσης ή έµµεσης παροχής υποστήριξης σε τροµοκρατικές οργανώσεις.

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι µια συνολική ειρήνη θα πρέπει να περιλαµβάνει
επίσης τη Συρία και το Λίβανο, καθώς και τη χρησιµότητα της Αραβικής Ειρηνευτικής
Πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε από τον Αραβικό Σύνδεσµο στη Βηρυτό στις 28 Μαρτίου
2002.

Αραβικός κόσµος

62. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση περί των σχέσεων µε τον
αραβικό κόσµο, που καταρτίστηκε από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο και την
Επιτροπή, ως συµβολή στην ανάπτυξη συνολικής προσέγγισης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, σε συνεννόηση µε τον
ΓΓ/ΥΕ και την Επιτροπή, να συνεχίσει τις εργασίες του µε βάση κοινή έκθεση, στο πλαίσιο
της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας και λαµβάνοντας υπόψη τις
πολιτικές και τα προγράµµατα που ήδη υφίστανται, ιδίως δε τη διαδικασία της Βαρκελώνης
και την Πρωτοβουλία «Νέοι Γείτονες». Εξετάζεται η υποβολή εκθέσεως στο ΣΓΥΕΣ το
Μάρτιο 2004.
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∆ιατλαντικές σχέσεις

63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση του Παραρτήµατος.

64. Όσον αφορά τον Καναδά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την
πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την επανεξέταση των σχέσεων ΕΕ-Καναδά και
προσδοκά ότι η επόµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά θα εγκρίνει την τελική έκθεση των
Υπουργών. Το αποτέλεσµα αυτής της επανεξέτασης θα δώσει νέα ώθηση σε µια στενή και
πολύτιµη σχέση.

Ρωσική Οµοσπονδία

65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό των σχέσεων της Ένωσης µε τη Ρωσική
Οµοσπονδία και χαιρετίζει τη στενή και αποτελεσµατική εργασιακή σχέση που έχει
εγκαθιδρυθεί µε τη Ρωσία σ� ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
επιβεβαιώνει ότι η Ένωση είναι αποφασισµένη να δηµιουργήσει µια ισόρροπη και αµοιβαία
στρατηγική εταιρική σχέση µε τη Ρωσία, βασισµένη στις αξίες του κράτους δικαίου, της
δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και στην
οικονοµία της ελεύθερης αγοράς.

66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τον πρωταρχικό στόχο της µεσοµακροπρόθεσµης
δηµιουργίας τεσσάρων κοινών χώρων βάσει της δήλωσης της Πετρούπολης. Κατ� αυτή την
έννοια, η Συνάντηση Κορυφής της Ρώµης στις 6 Νοεµβρίου 2003 σηµείωσε ένα σηµαντικό
βήµα προς τα εµπρός µε την αποδοχή της έννοιας του κοινού οικονοµικού χώρου και µε
σηµαντικές αποφάσεις που προλειαίνουν το έδαφος για τη δηµιουργία των τριών άλλων
χώρων.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί εποµένως το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν,
εγκαίρως πριν από την επόµενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, έκθεση αξιολόγησης για όλες
τις πτυχές των σχέσεων της Ένωσης µε τη Ρωσία και να προτείνουν µέτρα για την ενίσχυση
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και του σεβασµού των αξιών στις οποίες βασίζεται. Στη
συνάρτηση αυτή, και δίνοντας έµφαση στις ευκαιρίες που προσφέρονται στη Ρωσία από την
επικείµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η
συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί στα νέα κράτη
µέλη µέχρι την 1η Μαΐου 2004, εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων
της ΕΕ µε τη Ρωσία.

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τη συνεργασία
στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, όπως αποδεικνύεται από τη ρωσική συµµετοχή στην κοινή άσκηση
CME/CMX 03 της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη διαχείριση των κρίσεων. Η πρακτική
συνεργασία σε ειδικές περιστάσεις θα προωθείται καταλλήλως. Εν προκειµένω, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξαίρει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ΕΕ και τη Ρωσία να
προωθήσουν από κοινού τη σταθερότητα, τη δηµοκρατία και την ευηµερία στην κοινή
γειτονιά τους.
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69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη συµφωνία για την επέκταση των
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στη Ρωσία και τα ∆υτικά Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και καλεί το
Συµβούλιο να παρακολουθήσει την ένταξη της Ρωσίας στη γενική εντολή τον ∆εκέµβριο του
2006.

Ουκρανία

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση περί της εφαρµογής της Κοινής Στρατηγικής
για την Ουκρανία και συµφώνησε για την παράταση της εφαρµογής της κατά ένα έτος.

Κίνα

71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ΓΥΕΣ να επανεξετάσει το θέµα της
απαγόρευσης της πώλησης όπλων στην Κίνα.

Λατινική Αµερική και Καραϊβική

72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την ώθηση που δόθηκε πρόσφατα στις
διαπραγµατεύσεις για µια συµφωνία σύνδεσης ΕΕ- Mercosur, και ζητεί την οριστικοποίησή
της το ταχύτερο δυνατόν.

73. Το Συµβούλιο σηµειώνει εξάλλου µε ικανοποίηση την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων
για τις δύο συµφωνίες πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µε την Κοινότητα των Άνδεων
και τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες θα υπογραφούν στη Ρώµη στις
15 ∆εκεµβρίου 2003.

74. Τόσο οι δύο αυτές εξελίξεις όσο και η πρόσφατη έναρξη πολιτικού διαλόγου µεταξύ της ΕΕ
και του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών, αποτελούν συγκεκριµένη ένδειξη της προσοχής
που εξακολουθεί να αποδίδει η ΕΕ στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής,
καθώς και της βούλησής της να ενισχύσει τις διαπεριφερειακές σχέσεις.

Αφρική

75. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σηµασία της εταιρικής σχέσης µε την
Αφρική και χαιρετίζει την ενίσχυση του διαλόγου ΕΕ-Αφρικής, όπως µαρτυρείται από το
θετικό και εποικοδοµητικό αποτέλεσµα των εργασιών της υπουργικής τρόικας ΕΕ-Αφρικής
στη Ρώµη, στις 10 Νοεµβρίου 2003.

76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την αναπτυσσόµενη εταιρική σχέση
µεταξύ ΕΕ, ΟΗΕ, Αφρικανικής Ένωσης και υποπεριφερειακών αφρικανικών οργανώσεων
στον τοµέα της πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων και της ανάπτυξης, ιδίως δε µέσω της
Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD).
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77. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία της αποκατάστασης
της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανάπτυξη,
και χαιρετίζει τη δηµιουργία Μέσου Στήριξης της Ειρήνης για τη χρηµατοδότηση των
αφρικανικών ειρηνευτικών δράσεων, που θα δώσει ουσιαστική ώθηση στη δυνατότητα των
Αφρικανών να φέρουν την ειρήνη στην ήπειρό τους.

78. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει
τις ειρηνευτικές διαδικασίες σε διάφορες περιοχές της αφρικανικής ηπείρου, όπως στις
Μεγάλες Λίµνες, τη Λιβερία, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Σουδάν, τη Σοµαλία, την
Αιθιοπία-Ερυθραία, και τονίζει την ανάγκη να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα που έχει στη
διάθεσή της η ΕΕ κατά τρόπο συνεκτικό και συντονισµένο, µεταξύ άλλων για την
ανοικοδόµηση, την ανάπτυξη και την ΕΠΑΑ. Εκφράζει ικανοποίηση για τον ολοένα
σηµαντικότερο ρόλο που διαδραµατίζουν οι υποπεριφερειακές οργανώσεις (ECOWAS,
IGAD, SADC) εν προκειµένω, αλλά και στον τοµέα της περιφερειακής ολοκλήρωσης και
ανάπτυξης.

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας

79. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά σχετικά µε το πυρηνικό
πρόγραµµα της Βόρειας Κορέας, το οποίο συνιστά σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και
την παγκόσµια ασφάλεια. Απευθύνει έκκληση στη Βόρεια Κορέα να συµµορφωθεί εκ νέου
και πλήρως προς τη Συνθήκη για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων και να διαλύσει το
πυρηνικό της πρόγραµµα κατά τρόπο πλήρη, εξακριβώσιµο και µη ανατρέψιµο.

80. Η πρόσφατη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα µιας αντιπροσωπίας της Τρόικας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταδεικνύει τη δέσµευση της Ένωσης να συµβάλει ενεργά σε µια ειρηνική λύση για
την παρούσα τεταµένη κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τη
συνέχιση των εξαµερών συνοµιλιών µε σκοπό την εξεύρεση λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο και θα
επανεξετάσει την πολιτική της ΕΕ έναντι της Βόρειας Κορέας όπως ενδείκνυται. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ µε τη Βόρεια
Κορέα θα είναι δυνατή µόνον όταν η Βόρεια Κορέα συµµορφωθεί πλήρως µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις της όσον αφορά τη µη διάδοση πυρηνικών όπλων. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ
υπενθυµίζει την κατηγορηµατική δέσµευσή της να διατηρηθεί η αρχή και η ακεραιότητα της
Συνθήκης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Πράσινη διπλωµατία

81. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τον ορισµό του πεδίου δραστηριοτήτων και του τρόπου
λειτουργίας του «Πράσινου διπλωµατικού δικτύου» όπως περιλαµβάνεται στα συµπεράσµατα
της ad hoc συνεδρίασης της Ρώµης κατόπιν των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, και προσδοκά την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων του.
Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την ερχόµενη Προεδρία να συνεχίσει τις
εργασίες της ελληνικής και της ιταλικής Προεδρίας.
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Ολυµπιακή Εκεχειρία

82. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την ιδέα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας και χαιρετίζει το
σχετικό ψήφισµα που εγκρίθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών.

Β. ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ

Στρατηγική Ασφάλειας

83. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και απευθύνει
θερµά συγχαρητήρια στον ΓΓ/ΥΕ Javier Solana για το έργο που επετέλεσε.

84. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας επιβεβαιώνει την κοινή µας εδραιωµένη απόφαση να
αναλάβουµε τις ευθύνες µας για να εξασφαλίσουµε µία ασφαλή Ευρώπη µέσα σε έναν
καλύτερο κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη
δυνατότητα να αντιµετωπίσει καλύτερα τις παγκόσµιες προκλήσεις και τους κινδύνους που
µας απειλούν και να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που µας ανοίγονται. Μια δραστήρια,
ικανή και συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε επίδραση σε παγκόσµια κλίµακα, στην
πορεία δε θα συνέβαλλε σ� ένα αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα που θα οδηγούσε σ�
έναν πιο δίκαιο, ασφαλή και ενωµένο κόσµο.

85. Για να αναµετρήσει όλες τις επιπτώσεις αυτών των στρατηγικών προσανατολισµών και να
τους εντάξει σε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε
από την ερχόµενη Προεδρία και το ΓΓ/ΥΕ, σε συντονισµό µε την Επιτροπή, να
παρουσιάσουν, όπου χρειάζεται, συγκεκριµένες προτάσεις για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής Ασφαλείας. Οι αρχικές εργασίες θα περιλαµβάνουν την αποτελεσµατική
πολυµερή προσέγγιση, µε τα Ηνωµένα Έθνη στο κέντρο της, τον αντιτροµοκρατικό αγώνα,
µια στρατηγική έναντι της περιοχής της Μέσης Ανατολής και µια περιεκτική πολιτική έναντι
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

86. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης
των όπλων µαζικής καταστροφής, που αποτελεί κεφαλαιώδους σηµασίας στοιχείο της στρατηγικής
ασφαλείας.

ΕΠΑΑ

87. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπέγραψε επίσης την τακτική έκθεση περί ΕΠΑΑ, καθώς και
το πρόγραµµα εργασιών της ερχόµενης Προεδρίας, χαιρέτισε την πρόοδο που επιτελέστηκε
στην ανάπτυξη στρατιωτικών και µη στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων,
και εξέφρασε ικανοποίηση για τη θετική διεξαγωγή των µέχρι τώρα επιχειρήσεων ΕΠΑΑ.
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88. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την ετοιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια
αποστολή ΕΠΑΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συµπεριλαµβανοµένης και στρατιωτικής
συνιστώσας βασιζόµενης στις συµπεφωνηµένες ρυθµίσεις «Βερολίνο +». Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρέτισε την προθυµία του ΝΑΤΟ να αρχίσει διαβουλεύσεις µε την ΕΕ και
κάλεσε την ερχόµενη Προεδρία, καθώς και τον ΓΓ/ΥΕ, να προωθήσουν το θέµα
ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί.

89. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχθηκε µε ικανοποίηση το έγγραφο που υπέβαλε η Προεδρία, µε
τίτλο «Ευρωπαϊκή άµυνα : διαβουλεύσεις ΝΑΤΟ/ΕΕ, σχεδιασµός και επιχειρήσεις».
Καλείται ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος να προτείνει τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου :

- να βελτιωθεί η προπαρασκευή των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
προσφυγή στα µέσα και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τους
προσανατολισµούς που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς,

- να συγκροτηθεί µια οµάδα, µε πολιτικές και στρατιωτικές συνιστώσες, για να
ανταποκριθεί στους στόχους και τις αρχές που εκτίθενται στο ίδιο έγγραφο.

Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2004.

Σχέσεις ΕΕ-ΗΕ

90. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη βαθιά ριζωµένη δέσµευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να καταστήσει την αποτελεσµατικά πολυµερή προσέγγιση κεντρικό στοιχείο της
εξωτερικής της δράσης, µε έναν ισχυρό ΟΗΕ στον πυρήνα της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµειώνει εποµένως µε ικανοποίηση την εκτεταµένη ανακοίνωση της Επιτροπής την
επιγραφόµενη «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωµένα Έθνη : η επιλογή του πολυµερισµού»,
η οποία κυκλοφορεί σε µια δυναµική στιγµή στην ιστορία των σχέσεων ΕΕ-ΗΕ.

91 Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης την Κοινή ∆ιακήρυξη
ΕΕ-ΗΕ της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων, η οποία και
αποτελεί τη βάση της ενισχυµένης συνεργασίας στον εν λόγω τοµέα.

92. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών της 8ης ∆εκεµβρίου σχετικά µε τις σχέσεις ΕΕ-ΗΕ και
τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να µετατραπούν σε επιχειρησιακή δράση τόσο αυτά όσο και η
Κοινή ∆ιακήρυξη για τη διαχείριση κρίσεων.
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VI. ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πολυετές Στρατηγικό Πρόγραµµα

93. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το πρώτο Πολυετές Στρατηγικό Πρόγραµµα του
Συµβουλίου, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2004-2006. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο
παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο και χρονοδιαγράµµατα για την εφαρµογή κοινά αποδεκτών
προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων, πρέπει να είναι πάντα έτοιµο να αντιµετωπίσει
εξελισσόµενες καταστάσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Εποµένως, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα συµφωνήσει ορισµένες προσαρµογές του προγράµµατος στις µελλοντικές
συνόδους του ∆εκεµβρίου, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την αντιµετώπιση σηµαντικών
εξελίξεων.

Residence Palace

94. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόταση της βελγικής κυβέρνησης να χρησιµοποιεί
για τις συνεδριάσεις του την πτέρυγα Α του κτιρίου Residence Palace, µετά την ανακαίνισή
της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ευχαριστεί τη βελγική κυβέρνηση γι� αυτή την πρωτοβουλία
και αναθέτει στην Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και τη Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου να προσδιορίσουν τους επί µέρους οικονοµικούς, τεχνικούς και νοµικούς
διακανονισµούς, ώστε να δοθεί στο Συµβούλιο η δυνατότητα να λάβει εµπεριστατωµένα
απόφαση επί του θέµατος κατά την εαρινή σύνοδο του 2004.

________________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

12 ∆εκεµβρίου 2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Η διατλαντική σχέση είναι αναντικατάστατη. Η ΕΕ παραµένει πλήρως προσηλωµένη σε µια
εποικοδοµητική, ισορροπηµένη και στραµµένη προς το µέλλον εταιρική σχέση µε τους
υπερατλαντικούς µας εταίρους.

2. Οι κοινές αξίες και τα κοινά συµφέροντα αποτελούν τη βάση της σχέσης µας µε τις ΗΠΑ και
τον Καναδά. Η σχέση αυτή θεµελιώνεται επίσης στην αυξανόµενη πολιτική και οικονοµική
αλληλεξάρτηση µεταξύ µας. Ενεργώντας από κοινού, η ΕΕ και οι υπερατλαντικοί εταίροι της
µπορούν να αποτελέσουν µια ισχυρότατη δύναµη καλού στον κόσµο.

3. Η ΕΕ και οι υπερατλαντικοί εταίροι της είναι σε καλύτερη θέση να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις που τους τίθενται βασιζόµενη σε κοινή αξιολόγηση των απειλών. Η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική Ασφάλειας παρέχει µια πειστική ανάλυση τόσο των γνωστών απειλών όσο και
των νέων απειλών όπως είναι η µαζική τροµοκρατία, η διάδοση των όπλων µαζικής
καταστροφής, τα αποσαθρωµένα κράτη και το οργανωµένο έγκληµα. Η Ευρώπη και οι
υπερατλαντικοί εταίροι της είναι ενωµένοι ενώπιον αυτών των απειλών και αναπτύσσουν
κοινές στρατηγικές για την καταπολέµησή τους.

4. Η ΕΕ και οι υπερατλαντικοί εταίροι της πρέπει να προωθήσουν ένα κοινό πλαίσιο στόχων
που θα βασίζεται στην προαγωγή του κράτους δικαίου, της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, στη µείωση της φτώχειας και στη βελτίωση της υγείας και της προστασίας του
περιβάλλοντος. Η ΕΕ κάνει έκκληση για µια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε ένα
πραγµατικά πολυµερές σύστηµα. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε
ικανοποίηση τις απόψεις που εξέφρασε σχετικά µε το θέµα αυτό ο Πρόεδρος Μπους κατά τον
πρόσφατο λόγο του στο Λονδίνο.

5. Πέραν από την καταπολέµηση των άµεσων απειλών για την ασφάλεια, θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν και οι γενεσιουργοί παράγοντες αυτών των απειλών. Πρέπει να
αναπτύξουµε περαιτέρω αποτελεσµατικές και βιώσιµες πολιτικές και να ενεργήσουµε από
κοινού. Μόνο µε τη χρησιµοποίηση του πλήρους φάσµατος των διαθέσιµων µέσων � των
πολιτικών, των οικονοµικών, καθώς και των στρατιωτικών και µη στρατιωτικών µέσων
διαχείρισης κρίσεων � θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το ευρύ φάσµα
προκλήσεων που παρουσιάζονται ενώπιόν µας.

6. Η στενή διατλαντική συνεργασία είναι βασικής σηµασίας για την επίτευξη οικονοµικής
µεγέθυνσης και σταθερής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σηµαντική από την άποψη αυτή είναι η κοινή
δέσµευσή µας να ολοκληρώσουµε µε επιτυχία την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα, να
ενισχύσουµε περαιτέρω τη διµερή µας συνεργασία ιδίως σε θέµατα κανονιστικών ρυθµίσεων
και να εργαστούµε για την πλήρη ένταξη όλων των χωρών στην παγκόσµια οικονοµία.
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7. Προκειµένου να µπορέσει η διατλαντική εταιρική σχέση να προσφέρει όλους τους καρπούς
της, η σχέση µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πρέπει να είναι ουσιαστική. Η ΕΕ επιβεβαιώνει την
αποφασιστικότητά της να βελτιώσει περαιτέρω τις δυνατότητές της και να αυξήσει τη συνοχή
της. Η σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ αποτελεί σηµαντική έκφραση της διατλαντικής σχέσης.
Οι επιχειρησιακές δυνατότητες της ΕΕ, που αποτελούν καίριο στόχο της γενικότερης
ανάπτυξης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, ενισχύεται µε µόνιµες ρυθµίσεις,
ιδίως τη ρύθµιση «Βερολίνο +», οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο για τη στρατηγική εταιρική
σχέση µεταξύ των δύο οργανισµών στη διαχείριση κρίσεων.

8. Είναι σηµαντικό να διατηρηθεί ένας µόνιµος διάλογος µεταξύ στρατηγικών εταίρων. Η ΕΕ
αποδίδει µέγιστη σπουδαιότητα στον διάλογο για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων,
ο οποίος αποδεικνύεται τόσο αποτελεσµατικός στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη και οι
υπερατλαντικοί εταίροι της θα συνεχίσουν να συνεργάζονται µε το ίδιο πνεύµα για την
αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας σε άλλες περιοχές που πλήττονται από
διαµάχες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσµατα της συνάντησης που
πραγµατοποιήθηκε µε τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πάουελ στις Βρυξέλλες στις
18 Νοεµβρίου.

9. Οι διατλαντικοί δεσµοί εκτείνονται πέρα από τις κυβερνήσεις. Οι δεσµοί µεταξύ του
επιχειρηµατικού κόσµου και των κοινωνιών των δύο πλευρών αποτελούν το υπόβαθρο των
σχέσεων αυτών. Η ΕΕ θα ενθαρρύνει όλες τις µορφές διαλόγου µεταξύ των νοµοθετικών
σωµάτων και της κοινωνίας των πολιτών από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

10. Οι διατλαντικοί εταίροι, εργαζόµενοι σε διµερές επίπεδο και στο πλαίσιο πολυµερών
οργανισµών, θα συνδυάσουν τα οράµατα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων της εποχής µας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι διατλαντικοί
δεσµοί είναι ουσιώδους σηµασίας εάν επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε έναν καλύτερο κόσµο.

_______________________
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