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ΛΟΓΟΣ

 της κ. Nicole FONTAINE

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νίκαια, 7 ∆εκεµβρίου 2000

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας και προεδρεύοντα του Συµβουλίου,

Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,

Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την οµιλία µου εκφράζοντας ειλικρινή και θερµό έπαινο προς την
Πορτογαλία και τη Γαλλία που κράτησαν τα ηνία αυτόν το χρόνο, που ήταν ολόκληρος
αφιερωµένος στον προβληµατισµό και τις διαπραγµατεύσεις, που πρόκειται να ολοκληρωθούν εδώ
στη Νίκαια µέσα σε λίγες ώρες. ∆εν παραλείπω από τον έπαινο αυτό και τη Φινλανδία, η οποία
ξεκίνησε της διαδικασία αυτής της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.

Ήδη έχουν σηµειωθεί αξιόλογα βήµατα προόδου και θέλω να πιστεύω ότι και οι τελευταίες
δυσκολίες θα καταστεί δυνατό να αποµακρυνθούν και ότι, µε την οµόφωνη θέλησή σας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε θέση να απευθύνει σε όλα τα κράτη και σε  όλους τους λαούς που
την απαρτίζουν, τα δυναµικά και σαφή µηνύµατα που όλοι περιµένουν από µια σύνοδο τόσο
ιστορικής σηµασίας.

Η επιτυχία στη Νίκαια σηµαίνει να βρεθούµε σε θέση να ανοίξουµε την πύλη µιας διεύρυνσης που
θα είναι ευεργετική για όλους, διότι θα έχουµε αποδεχθεί να ξεπεράσουµε ορισµένες εθνικές
διαφορές απόψεων ώστε να µεταρρυθµίσουµε τα θεσµικά µας όργανα, καθιστώντας τα
περισσότερο αποτελεσµατικά και περισσότερο δηµοκρατικά.

Η επιτυχία στη Νίκαια σηµαίνει να καταδείξουµε στους συµπολίτες µας ότι η Ένωση βασίζεται
πάνω σε αξίες, οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί σε ένα Χάρτη που θα είναι κοινός για όλους τους
άνδρες και όλες τις γυναίκες που ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν Χάρτη τον οποίο
µόλις υπογράψαµε.

Η σύνοδος της Νίκαιας είναι η σύνοδος των αποφάσεων πάνω στα σηµεία που παραµένουν ακόµη
σε εκκρεµότητα· εποµένως, είναι η σύνοδος της αλήθειας.

Προκειµένου ακριβώς για τα λεπτότερα ζητήµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, θα ήθελα
απλώς να σας µεταφέρω, ως προοίµιο των εργασιών αυτής της κεφαλαιώδους για το µέλλον της
Ευρώπης συνόδου, την άποψη του Κοινοβουλίου, όπως την επανέλαβε πριν από λίγες µόνο ηµέρες
σε σύνολο ολοµελείας.
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Το τελικό ζητούµενο της διεύρυνσης είναι ευρύτερο: είναι η επανένωση, εν ευθέτω χρόνω,
ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας µέσα σε ένα κοινό δηµοκρατικό, οικονοµικό, κοινωνικό
και πολιτισµικό πλαίσιο. Και αυτό το ζητούµενο το αντιληφθήκαµε σαφώς σήµερα το πρωί, κάτι
που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, το πολιτικό τοπίο της Ευρώπης αναστατώθηκε από τις αλλαγές
στα Βαλκάνια, απόδειξη δε της νέας κατάστασης παρέχει η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του
Ζάγκρεµπ. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε ειρήνη, έστω και αν παραµένουν ακόµη ορισµένες
φλεγόµενες εστίες. Σπαρασσόµενες χθες, εύθραυστες ακόµη σήµερα, οι χώρες αυτές προχωρούν
στην οδό της δηµοκρατίας και βρίσκονται πλέον και αυτές σε µια προοπτική προσχώρησης. Αυτό
πρέπει φυσικά να το έχουµε κατά νου.

Το Κοινοβούλιο σας ζητεί επιµόνως να εδραιώσετε µέσα στο κοινό νοµικό µας σύστηµα τις
θεµελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Κεφαλαιώδες βήµα θα είναι η διακήρυξη
του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Ο Χάρτης δεν αποβλέπει µόνο να προστατεύσει τους
πολίτες από τις ενδεχόµενες υπερβάσεις των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Αποβλέπει επίσης να
προστατεύσει τα κράτη µέλη από µια επιστροφή στο παρελθόν που θα ήταν ασυµβίβαστη µε τις
κοινές αξίες αναφοράς µας. Το να δοθεί στο Χάρτη νοµική αξία ισοδυναµεί µε το να δηλώσουµε
ότι οι αξίες αυτές µας δεσµεύουν όλους, τόσο τα κράτη µέλη όσο και τις υποψήφιες χώρες, κατά
τρόπο ακατάλυτο. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί, όπως γνωρίζετε, τα
κράτη µέλη να προσδώσουν στο Χάρτη τη νοµική ισχύ µέσα στη Συνθήκη από την οποία θα
εξαρτηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητά του, πραγµατοποιώντας τουλάχιστον σχετική
αναφορά στο άρθρο 6 και µε την προοπτική, αµέσως µετά τη Νίκαια, ενός προοιµίου στο
µελλοντικό Σύνταγµα της Ένωσης. Μπορώ από τώρα να σας πω ότι ο Χάρτης θα είναι ο νόµος της
Συνέλευσής µας· αυτή την έννοια θέλησα να δώσω στην υπογραφή του σήµερα.

Στην ίδια λογική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης να προστεθεί ένας µηχανισµός προληπτικού χαρακτήρα για
ενδεχόµενες παραβιάσεις των δηµοκρατικών αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ένωση.

Αλλά η προάσπιση και η υλοποίηση των αξιών και των πολιτικών δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς
αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα. Αυτό είναι όλο το ζητούµενο της θεσµικής µεταρρύθµισης. Πίσω
από ζητήµατα που δυστυχώς είναι εντελώς ακατάληπτα για το ευρύ κοινό, όπως η στάθµιση των
ψήφων στο Συµβούλιο και η σύνθεση της Επιτροπής, βρίσκεται το κεφαλαιώδες ζήτηµα της
εθνικής κυριαρχίας. Ασφαλώς, η από κοινού εκχώρηση ορισµένων τµηµάτων κυριαρχίας κάθε
άλλο παρά εύκολο εγχείρηµα είναι, διότι αγγίζει άµεσα τη διαφορετική κουλτούρα µας και τον
τρόπο άσκησης της εξουσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας καλώ όµως να λάβετε
θαρραλέα υπόψη σας µια αλήθεια την οποία θεωρώ αναπόδραστη, πολύ περισσότερο όταν η
Ένωση θα αριθµεί τριάντα ή περισσότερα κράτη µέλη: η διατήρηση του δικαιώµατος του βέτο ενός
κράτους για οποιοδήποτε ζήτηµα, εκτός των συνταγµατικών, δεν πρόκειται να αντέξει στο χρόνο,
δηλαδή στην πίεση των αναγκών και στις προσδοκίες των λαών.
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Ποιος µπορεί να ισχυριστεί σοβαρά, για να περιοριστώ σε ορισµένα µόνο παραδείγµατα από την
επικαιρότητα, ότι κάθε επιµέρους κράτος µπορεί να δώσει αποτελεσµατική απάντηση στα δεινά
που προκάλεσε η νόσος των τρελών αγελάδων ή στις ζηµιές από τις θαλάσσιες και κλιµατικές
καταστροφές, ώστε να  µπορέσει να καθησυχάσει τις θεµιτές ανησυχίες των συµπολιτών µας; Οι
Ευρωπαίοι όχι µόνον έχουν συνειδητοποιήσει την αλήθεια αυτή, αλλά και αναµένουν από εµάς να
αναλάβει η Ευρώπη, ως ενιαία οντότητα, τις ευθύνες της. Πρόκειται για ένα νέο φαινόµενο και όχι
για επιφαινόµενο. Εκφράζουν την άνοδο µιας συνειδητοποίησης των λαών της Ένωσης σε
ευρωπαϊκή κλίµακα.

Με τα σηµερινά δεκαπέντε κράτη, η Ένωση ήδη βασανίζεται από την οµοφωνία. Τι θα συµβεί σε
µια Ένωση µε 27 ή 28 κράτη µέλη; Εποµένως επιβάλλεται να γενικευθεί η διαδικασία ψηφοφορίας
µε ειδική πλειοψηφία. Οφείλω να σας τονίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα εκτιµήσει µόνο από
ποσοτική άποψη τα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε αυτό τον τοµέα, αλλά επίσης,
και κυρίως, από ποιοτική. Οι τοµείς που παραµένουν ακόµη υπό έντονη συζήτηση είναι ακριβώς
εκείνοι που θα µας επιτρέψουν να κρίνουµε εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας θα
δηµιουργήσει ή όχι µια δυναµική αποτελεσµατικότητας και ολοκλήρωσης. Για το Κοινοβούλιο, η
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία είναι επιβεβληµένη στους τοµείς της φορολογίας, της κοινωνικής
πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, της εµπορικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου και
θεωρήσεων. Όχι µόνον οι τοµείς αυτοί έχουν άµεσες επιπτώσεις στην καλή λειτουργία ενός
οικονοµικού και νοµισµατικού χώρου, αλλά η Ένωση πρέπει επίσης να είναι ένας χώρος
αλληλεγγύης. Πρέπει να είναι ένας χώρος όπου οι πολίτες της µπορούν πραγµατικά να
µετακινούνται, δηλαδή αυτό να γίνεται χωρίς εµπόδια, κάτι το οποίο αυτή τη στιγµή δεν ισχύει
ακόµη στην πράξη. Πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος έχει θεσπίσει, για όλο τον υπόλοιπο
κόσµο, σαφείς και ακριβείς κανόνες για την υποδοχή των αλλοδαπών.

Εάν ορισµένοι διστάζουν ακόµη να κάνουν το βήµα, τουλάχιστον θα έπρεπε να δεσµευθούν στην
κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος αυτόµατης µετάβασης στην ειδική πλειοψηφία, το οποίο να
κλιµακώνεται σε δύο, τρία ή και τέσσερα χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Νίκαιας.
Η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη θα µπορούσε να δεχθεί την εξήγησή µας ότι ο στόχος θα επιτευχθεί εν
ευθέτω χρόνω, αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί µια υπαναχώρηση. Έχουµε κάνει την Ευρώπη
φυσικό χώρο ζωής των νέων γενεών. Οι ανοµοιοµορφίες που ακόµη παραµένουν, και οι οποίες δεν
έχουν καµιά σχέση µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες που αποτελούν τον πλούτο των κρατών µας, θα
γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτές.

Υπάρχει και άλλο ένα ζήτηµα που µας φαίνεται εξίσου θεµελιώδες. Πρόκειται για την
παραδειγµατική δηµοκρατική λειτουργία σε επίπεδο Ένωσης. Πολύς δρόµος έχει διανυθεί από τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θεσµοθέτησε τη συναπόφαση. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης
στηρίζονται σε µια διπλή νοµοθετική νοµιµότητα: τη νοµιµότητα του Συµβουλίου, το οποίο
αντιπροσωπεύει τα κράτη, και τη νοµιµότητα του Κοινοβουλίου, που αντιπροσωπεύει άµεσα τους
πολίτες. Η συναπόφαση, η οποία έχει αποδείξει την αξία της, κατοχυρώνει την ισορροπία ανάµεσα
σε αυτές τις δύο νοµιµότητες. Για το Κοινοβούλιο, είναι απόλυτα λογικό να επεκταθεί σε όλους
τους τοµείς που πρόκειται πλέον να εµπίπτουν στην ειδική πλειοψηφία.
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Ένα άλλο κεντρικό στοιχείο της δυναµικής της ολοκλήρωσης αφορά το ρόλο ο οποίος θα ανατεθεί,
στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της Επιτροπής, στον Πρόεδρό της. Ενισχύοντας το ρόλο αυτό και
επιβεβαιώνοντας το σύνολο του Σώµατος, θα κατοχυρώσετε το ρόλο του ως κινητήριας δύναµης
της διαδικασίας ολοκλήρωσης, που θα είναι αποφασιστικότερος όσο ποτέ άλλοτε στο πλαίσιο µιας
διευρυµένης Ευρώπης.

Και σε αυτή τη διευρυµένη Ένωση, και για να µην επιβραδυνθεί αυτή η δυναµική της
ολοκλήρωσης, αναγνωρίζουµε την ανάγκη για ενισχυµένες συνεργασίες, έχοντας παράλληλα
απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών της δροµολόγησής τους. Για να µην πάσχουν από δηµοκρατικό
έλλειµµα οι συνεργασίες αυτές, πρέπει να αναγνωρίσετε το δικαίωµα σύµφωνης γνώµης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από κάθε εφαρµογή τους.

Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον χειροπιαστό χαρακτήρα των
πολιτικών της Ένωσης και στην προβολή τους, ώστε να προσεγγίσουµε περισσότερο τους πολίτες.

∆ίνοντας αποφασιστική ώθηση για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων θα καθησυχάσουµε, τουλάχιστον εν µέρει, τους συµπολίτες µας που αυτή τη στιγµή
αισθάνονται ανήµποροι µπροστά στην ανασφάλεια των τροφίµων.

Το Κοινοβούλιο επιθυµεί από τη Σύνοδο της Νίκαιας να δώσει απτό περιεχόµενο στην κοινωνική
ατζέντα και να αποφασίσει χρονοδιάγραµµα για τη θέση σε ισχύ των έξι κατευθύνσεων που αυτή
περιέχει, και έτσι να επιβεβαιώσει ότι η κοινωνική αυτή ατζέντα θα αποτελέσει πράγµατι «έντονη
φιλοδοξία», ότι η Ένωση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική και οικονοµική πολιτική και η πολιτική
απασχόλησης είναι στενά συνδεδεµένες και πρέπει να συµµετέχουν ισοµερώς στην καλύτερη
κοινωνική ποιότητα ζωής των συµπολιτών µας.

∆ίνοντας σάρκα και οστά στην Ευρώπη της άµυνας, το σύνολο σχεδόν των κρατών µελών
κατέδειξαν τη θέλησή τους να αναγάγουν από κοινού την Ευρώπη σε µείζονα παράγοντα της
διεθνούς σκηνής.

Τέλος, το Κοινοβούλιο επιθυµεί ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας � διότι δεν
πρέπει να υπάρξουν εκκρεµότητες � να δροµολογήσει αποφασιστικά τη διαδικασία ενός ποιοτικού
προβληµατισµού της Ένωσης, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει µέθοδο κοινοτικού τύπου, στο
πρότυπο της Συνέλευσης που εκπόνησε τον Χάρτη, και να έχει ως κεντρικούς στόχους την
απλούστευση των Συνθηκών, την επανεξέταση του καταµερισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ του
κοινοτικού, του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου, και την εκπόνηση συντάγµατος για την
Ευρώπη, όπου ο Χάρτης τον οποίο µόλις διακηρύξαµε σήµερα θα αποτελεί τον πρώτο λίθο. Αλλά,
αναµένει επίσης ο προβληµατισµός να προχωρήσει πέρα από τα καθαρώς θεσµικά ζητήµατα.

Σας ευχαριστώ.

οοΟοο
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου. Οι εργασίες
άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Nicole
Fontaine, σχετικά µε τα κύρια θέµατα συζήτησης.

Ι. ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την από κοινού διακήρυξη, από
το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων που συγκεντρώνει, στο ίδιο κείµενο, τα ατοµικά, πολιτικά, οικονοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα, καθώς και τα δικαιώµατα της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έως
σήµερα ήταν διατυπωµένα σε διάφορες πηγές, διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιθυµεί να τύχει ο Χάρτης της ευρύτερης δυνατής διάδοσης στους πολίτες της
Ένωσης. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Κολωνίας, το ζήτηµα της εµβέλειας του Χάρτη
θα εξετασθεί αργότερα.

Λειτουργία των θεσµικών οργάνων

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία της εφαρµογής των επιχειρησιακών
συστάσεων που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι σχετικά µε τη λειτουργία
του Συµβουλίου και σηµειώνει την έκθεση σχετικά µε τη νέα διαδικασία συναπόφασης. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη δέσµευσή του να υποστηρίξει τη διοικητική
µεταρρύθµιση της Επιτροπής, σηµείωσε δε µε ικανοποίηση τα µέτρα που εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο και την Επιτροπή µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

ΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ιστορική διάσταση της διαδικασίας
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει στην
επιτυχία της. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντατικοποίηση των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες, η οποία επέτρεψε την επίτευξη σηµαντικότατης
προόδου, ιδίως κατά τους τελευταίους µήνες.
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5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι έχει φθάσει πλέον η στιγµή να δοθεί µια νέα ώθηση στη
διαδικασία αυτή. Προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Γενικών Υποθέσεων»
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τη στρατηγική που προτείνεται από την Επιτροπή.
Σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η αρχή της διαφοροποίησης ανάλογα µε τις ιδιαίτερες
επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, καθώς και η δυνατότητα «γεφύρωσης του χάσµατος»,
επιβεβαιώνονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Ο «χάρτης πορείας» για τους
επόµενους 18 µήνες θα διευκολύνει τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων, µε δεδοµένο
πάντως ότι οι καλύτερα προετοιµασµένες χώρες διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν
ταχύτερα.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή, από κοινού µε την ολοκλήρωση της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης για τη θεσµική µεταρρύθµιση, θα επιτρέψει στην Ένωση,
σύµφωνα µε το στόχο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, να είναι
σε θέση να υποδεχθεί, από το τέλος του 2002, όσα νέα κράτη µέλη θα είναι έτοιµα, µε την
ελπίδα να µπορέσουν να συµµετάσχουν στις επόµενες εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει τον Ιούνιο του 2001 στο
Γκέτεµποργκ (Göteborg) την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση
αυτής της νέας στρατηγικής, προκειµένου να δώσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραµµές
για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υποψήφιες χώρες για
την εφαρµογή των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την υιοθέτηση, την εφαρµογή και την
ουσιαστική υλοποίηση του κεκτηµένου. Οι υποψήφιες χώρες καλούνται να συνεχίσουν και να
επιταχύνουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να προετοιµασθούν για την
προσχώρηση, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων,
προκειµένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρόγραµµα για τις παραµεθόριες
περιοχές προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική τους ανταγωνιστικότητα.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε τις
συναλλαγµατικές στρατηγικές των υποψηφίων χωρών, η οποία καθορίζει τη συναλλαγµατική
στρατηγική που είναι συµβατή µε την προσχώρηση στην Ένωση, στη συνέχεια τη συµµετοχή
στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τέλος την υιοθέτηση του ευρώ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την οργάνωση ενός διαλόγου για οικονοµικά και
χρηµατοπιστωτικά θέµατα µε τις υποψήφιες χώρες.
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9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την
εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία και επιχαίρει για τη συµφωνία
που επιτεύχθηκε κατά το Συµβούλιο της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 ως προς τον κανονισµό-
πλαίσιο και την εταιρική σχέση προσχώρησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη
σηµασία του εγγράφου αυτού για την προσέγγιση ανάµεσα στην Ένωση και την Τουρκία
µέσω της οδού που ανοίχθηκε από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Ελσίνκι. Η Τουρκία καλείται να υποβάλει ταχέως το εθνικό της πρόγραµµα υιοθέτησης του
κεκτηµένου και να το βασίσει στην εταιρική σχέση προσχώρησης.

10. Η σύνοδος της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης σε επίπεδο αρχηγών κράτους ή κυβερνήσεως της 7ης
∆εκεµβρίου επέτρεψε τη διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των
θεσµικών οργάνων και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο µακροπρόθεσµα. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη αντιπροσωπεύει χρήσιµο πλαίσιο
διαλόγου µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης και των χωρών που επιδιώκουν την
προσχώρηση, πρότεινε δε να προσκληθούν ως «υποδειχθέντα µέλη» οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας καθώς και τα παραρτήµατά
της σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας.

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την ερχόµενη Προεδρία να φροντίσει, από κοινού µε τον
Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες στους κόλπους
του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις εντολές καθηκόντων στις οποίες
αναφέρεται η έκθεση της Προεδρίας. Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ν� αποκτήσει
γρήγορα επιχειρησιακή ικανότητα στον τοµέα αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα λάβει
απόφαση προς το σκοπό αυτό το συντοµότερο δυνατόν εντός του 2001, και πάντως το
αργότερο κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν. Η σουηδική Προεδρία καλείται να
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ σχετικά µε το σύνολο αυτών
των θεµάτων.
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IV. ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Α. Κοινωνική Ευρώπη

Ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα (πρβ. Παράρτηµα) η
οποία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας και
βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, θέτει προτεραιότητες για συγκεκριµένες δράσεις που
θα αναληφθούν κατά την προσεχή πενταετία γύρω από έξι στρατηγικούς προσανατολισµούς
σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής. Η ατζέντα αυτή συνιστά µείζονα σταθµό για
την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, το οποίο
χαρακτηρίζεται από τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ οικονοµικών επιδόσεων και κοινωνικής
προόδου.

14. Βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και του Συµβουλίου και ενός τακτικά ενηµερωµένου πίνακα
παρακολούθησης της προόδου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάζει κάθε χρόνο κατά την
εαρινή σύνοδό του, αρχίζοντας από τη σύνοδο της Στοκχόλµης τον Μάρτιο του 2001, την
εφαρµογή της εν λόγω Ατζέντας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί ιδίως τους κοινωνικούς
εταίρους να λάβουν πλήρως το µέρος που τους αναλογεί στην εφαρµογή και την
παρακολούθησή της, ιδίως επί τη ευκαιρία ετήσιας συνάντησης πριν από το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

15. Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα ο ευνοϊκότερος εδώ
και 10 έτη· εφέτος αναµένεται να ανέλθει σε 3,5%. Η ανεργία µειώθηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά από το 1997, το δε ποσοστό της ανήρχετο σε 8,7% στα µέσα του 2000, ενώ για το
2001 προβλέπεται ποσοστό χαµηλότερο από 8%. Κατά το ίδιο διάστηµα, το ποσοστό
απασχόλησης αυξήθηκε από 60,7% σε 62,1%.

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001, η οποία επιβεβαιώνει τη µεσοπρόθεσµη
τακτική που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου. Αυτές οι
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κατευθυντήριες γραµµές επιφέρουν βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την αύξηση των
εκφρασµένων σε αριθµούς στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές πτυχές που
προσιδιάζουν στις επί µέρους χώρες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να
επιτρέπουν το συνυπολογισµό της ποιότητας της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης
επιχειρηµατικού πνεύµατος και τον συνυπολογισµό του εγκάρσιου στόχου της δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τη συµφωνία που επετεύχθη στους κόλπους του
Συµβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές, τις συστάσεις που απευθύνονται
σε ένα έκαστο κράτος µέλος και την κοινή έκθεση. Χαιρετίζει την εποικοδοµητική
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και την
ολοκληρωµένη προσέγγιση, την περικλείουσα και τις πτυχές "οικονοµία" και "παιδεία", που
πρυτάνευσε κατά τις σχετικές εργασίες.

Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού και των κάθε µορφής διακρίσεων

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού που υιοθέτησε ως στόχους του το Συµβούλιο, καλεί δε τα κράτη µέλη να
αναπτύξουν τις προτεραιότητές τους στο πλαίσιο των στόχων αυτών, να υποβάλουν µέχρι τον
Ιούνιο του 2001 ένα εθνικό διετές πρόγραµµα δράσης και να καθορίσουν δείκτες και τρόπους
εποπτείας προς αξιολόγηση της προόδου που θα επιτελεσθεί.

19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα των προσφάτως εκδοθέντων
κειµένων που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των πάσης φύσεως διακρίσεων σύµφωνα
προς το άρθρο 13 της Συνθήκης.

Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου της Οµάδας Υψηλού
Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής
προστασίας στον τοµέα των συντάξεων, και της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής σχετικά
µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού.
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21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την προσέγγιση του Συµβουλίου για συνολική εκτίµηση
του ζητήµατος της µακροχρόνιας βιωσιµότητας και της ποιότητας των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους παρουσιάζοντας τις εθνικές στρατηγικές τους
σε αυτόν τον τοµέα. Τα αποτελέσµατα αυτής της πρώτης µελέτης συνόλου σχετικά µε τη
βιωσιµότητα, µακροπρόθεσµα, των συντάξεων, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα έως το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης.

Ρόλος των εργαζοµένων

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία που εξευρέθη
σχετικά µε την κοινωνική πτυχή της ευρωπαϊκής εταιρείας. H συµφωνία αυτή, η οποία
λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη µέλη όσον
αφορά τις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, αφήνει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να
µεταφέρουν ή όχι στις εθνικές τους νοµοθεσίες τις διατάξεις αναφοράς περί συµµετοχής που
εφαρµόζονται στις ευρωπαϊκές εταιρείες τις συγκροτούµενες µε συγχώνευση. Για να µπορεί
µια ευρωπαϊκή εταιρεία να καταχωρηθεί σε µητρώο κράτους µέλους που δεν έχει µεταφέρει
στο εθνικό του δίκαιο τις εν λόγω διατάξεις αναφοράς, πρέπει είτε να έχει συναφθεί
συµφωνία σχετικά µε τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τους, είτε, πριν από την καταχώρηση της ευρωπαϊκής
εταιρείας, καµία από τις συµµετέχουσες εταιρείες να µην τελούσε υπό καθεστώς κανόνων
συµµετοχής. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να
ολοκληρώσει πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους τα κείµενα που επιτρέπουν τη
θεσµοθέτηση της ευρωπαϊκής εταιρείας.

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις σηµαντικές προόδους που επιτεύχθηκαν στη
διαπραγµάτευση σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε
τους εργαζοµένους και καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει την εξέταση της εν λόγω οδηγίας.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.362

17

Β. Η Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης

Κινητικότητα των σπουδαστών και των διδασκόντων

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το ψήφισµα που εξέδωσε το Συµβούλιο σχετικά µε το
σχέδιο δράσης για την κινητικότητα (πρβ. παράρτηµα). Καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν
τον εσωτερικό τους συντονισµό προκειµένου να θέσουν σε εφαρµογή τα 42 συγκεκριµένα
µέτρα διοικητικού, κανονιστικού, οικονοµικού ή κοινωνικού περιεχοµένου, τα οποία
αποσκοπούν στον ορισµό, την αύξηση και τον εκδηµοκρατισµό της κινητικότητας στην
Ευρώπη, και να προωθήσουν κατάλληλες µορφές χρηµατοδότησης. Ανά διετία θα γίνεται
αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου.

Σχέδιο δράσης e-Europe

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και του
Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης e-Europe, στις οποίες γίνεται
απολογισµός της επιτευχθείσας προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη
Στοκχόλµη, θα προβεί στην εξέταση µιας πρώτης έκθεσης σχετικά µε τη συµβολή αυτού του
σχεδίου στην ανάπτυξη µιας κοινωνίας βασιζόµενης στη γνώση, καθώς και των
προτεραιοτήτων που πρέπει να καθοριστούν για τη συνέχιση της εφαρµογής του. Σ�αυτό το
πλαίσιο, θα εξετασθεί επίσης η συµβολή αυτού του σχεδίου στον εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης στα κράτη µέλη, βάσει της συνόδου των υπουργών δηµοσίας διοίκησης
που πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Έρευνα και καινοτοµία

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τοµέα της
δηµιουργίας του «Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας». Εκφράζει την
επιθυµία να συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν για την ενίσχυση της διαφάνειας
των αποτελεσµάτων στον τοµέα της έρευνας και της ελκυστικότητας των επιστηµονικών
επαγγελµάτων. Σηµειώνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τα κοινοτικά
χρηµατοδοτικά µέσα που απευθύνονται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τα πρώτα
αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας «Καινοτοµία 2000» της ΕΤΕπ.
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27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει µια πρώτη έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης σχετικά µε την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί όσον
αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας.

28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά µε το
σχέδιο GALILEO. Για το στάδιο της επικύρωσης, η χρηµατοδότηση θα εξασφαλίζεται από
πόρους της Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος. Για την υλοποίηση
του σχεδίου και για τη διαχείρισή του στη συνέχεια, θα είναι απαραίτητη η εταιρική σχέση
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της
συνόδου του της Κολωνίας σχετικά µε το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει η ιδιωτική
χρηµατοδότηση. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να καθορίσει τις
λεπτοµέρειες του σχεδίου GALILEO στη σύνοδό του της 20ής ∆εκεµβρίου 2000,
συµπεριλαµβανοµένης της µέριµνας να παρασχεθούν εγγυήσεις για την καλή οικονοµική του
διαχείριση, καθώς και ισόρροπη συµµετοχή όλων των κρατών µελών.

Γ. Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών

∆ιαρθρωτικοί δείκτες

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κατάλογο διαρθρωτικών
δεικτών, συµβατών µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών, που καθορίστηκε µε βάση τις
εργασίες της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Αυτοί οι δείκτες, που εκφράζουν επίσης τη
σηµειωθείσα πρόοδο, θα χρησιµεύσουν για τη σύνταξη της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης. Το
Συµβούλιο θα επιλέξει περιορισµένο αριθµό δεικτών πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης.

Ρύθµιση των χρηµαταγορών

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµερίζεται, σε γενικές γραµµές, τις πρώτες διαπιστώσεις της
ενδιάµεσης έκθεσης της υπό την Προεδρία του κ. Lamfalussy επιτροπής σχετικά µε τη
ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και την τρίτη έκθεση της Επιτροπής
σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Καλεί το Συµβούλιο και
την Επιτροπή να του υποβάλουν έκθεση σχετικά µε το εν λόγω θέµα στη Στοκχόλµη, τον
Μάρτιο του 2001, µε βάση την οριστική έκθεση της επιτροπής.
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Ευρώ

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στη
λειτουργία της Ευρω-οµάδας και στην «ορατότητά» της. Εκφράζει επίσης ικανοποίηση για
την πρόθεση διεύρυνσης του φάσµατος των διαρθρωτικών κυρίως θεµάτων που θίγονται
στους κόλπους της, τηρουµένων των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Λουξεµβούργου. Οι βελτιώσεις αυτές, οι οποίες στοχεύουν στον µεγαλύτερο συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών, θα συµβάλουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού της
ζώνης ευρώ.

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην προετοιµασία της
εισαγωγής των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ. Ο πίνακας πορείας της Επιτροπής, που
παρουσιάζεται τακτικά στο πλαίσιο της Ευρω-οµάδας, επιτρέπει την παρακολούθηση της
πορείας των διάφορων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την επιθυµία να
επιταχυνθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και προτείνει να τεθούν ορισµένες
ηµεροµηνίες ως κοινά χρονικά ορόσηµα της σχετικής πληροφόρησης στην ευρωζώνη µέσα
στο 2001 : η εβδοµάδα της 9ης Μαΐου, στα πλαίσια των Ηµερών της Ευρώπης· η παρουσίαση
των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ, τον Σεπτέµβριο· η θέση κερµάτων ευρώ στη
διάθεση των ιδιωτών, τον ∆εκέµβριο, σε όσα κράτη µέλη έχουν αποφασίσει να το πράξουν· η
εισαγωγή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ, τα µεσάνυχτα της 31ης ∆εκεµβρίου. Το
συντοµότερο δυνατό κατά το 2001 θα πρέπει να θεσπιστεί αποτελεσµατικός µηχανισµός
προστασίας του ευρώ κατά της κιβδηλίας/παραχάραξης.

Φορολογικό πακέτο

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συµφωνία που επιτεύχθηκε ως προς
το «φορολογικό πακέτο» σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τους όρους που είχε
καθρορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, ιδίως µάλιστα ως προς το βασικό
περιεχόµενο της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ζητεί από την Επιτροπή και την Προεδρία να προσέλθουν το ταχύτερο σε συζητήσεις µε τις
ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες, µε στόχο να προωθηθεί η λήψη ισοδύναµων µέτρων για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανέλαβαν
την υποχρέωση να φροντίσουν για τη λήψη των ίδιων µέτρων µε εκείνα που εφαρµόζονται
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη που αναφέρονται στα
συµπεράσµατα της Φέιρα. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες για τον
Κώδικα Συµπεριφοράς (φορολογία των επιχειρήσεων) ώστε αυτός ο κώδικας και η οδηγία για
τη φορολογία των αποταµιεύσεων να µπορέσουν να εγκριθούν ταυτόχρονα. Η Προεδρία και
η Επιτροπή θα υποβάλουν έκθεση σχετικά µε όλα τα στοιχεία του φορολογικού πακέτου στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.

∆. Προετοιµασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα πραγµατοποιήσει στις 23 και 24 Μαρτίου 2001 στη Στοκχόλµη
την πρώτη τακτική εαρινή του σύνοδο, αφιερωµένη ειδικά στην εξέταση των οικονοµικών
και κοινωνικών ζητηµάτων, µε βάση τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα έχει ετοιµάσει η
Επιτροπή και τις συναφείς εκθέσεις του Συµβουλίου, µεταξύ άλλων εν όψει των
δηµογραφικών προκλήσεων τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσει η Ένωση. Η σύνοδος αυτή
θ�αποτελέσει ευκαιρία να γίνει ανασκόπηση και απολογισµός της πορείας της εφαρµογής της
σφαιρικής στρατηγικής που είχε συµφωνηθεί στη Λισσαβόνα. Η πρώτη αυτή συνάντηση έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την περαιτέρω πορεία του όλου εγχειρήµατος, το δε Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί όλα τα ενεχόµενα µέρη να συνεχίσουν µε ζέση την προετοιµασία της,
λαµβάνοντας υπόψη τις πρώτες εργασίες που ξεκίνησε η παρούσα Προεδρία.

V. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών

35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει την ανάγκη να υλοποιηθούν γρήγορα και στο ακέραιο
οι αρχές που εισήγαγε η Συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία προβλέπει ότι κατά τov
καθoρισµό και τηv εφαρµoγή όλωv τωv πoλιτικώv και δράσεωv της Κoιvότητας,
εξασφαλίζεται υψηλoύ επιπέδoυ πρoστασία της υγείας τoυ αvθρώπoυ. Στην ίδια συνάρτηση,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε αρχή της
προφύλαξης (βλ. παράρτηµα).

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την εκ µέρους της Επιτροπής παρουσίαση πρότασης
κανονισµού µε αντικείµενο αφενός µεν  τον καθορισµό των γενικών αρχών και των
θεµελιωδών απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, αφετέρου δε την ίδρυση
«Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων». Η πολιτική της ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να έχει
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εφαρµογή σ�ολόκληρο το κύκλωµα των τροφίµων και ζωοτροφών. Η νέα «Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Τροφίµων» θα πρέπει να λειτουργεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιστηµονικής
αριστείας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και να συµβάλλει τοιουτοτρόπως στην πρόληψη των
κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
επιταχύνουν τις εργασίες τους ώστε η µελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων ν�αρχίσει
να λειτουργεί ήδη από τις αρχές του 2002.

Β. Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τα µέτρα που έλαβε το Συµβούλιο στο
θέµα του αγώνα κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών : ανάπτυξη
προγραµµάτων δοκιµών, αναστολή της χρησιµοποίησης κρεατοστεαλεύρων στη διατροφή
των προσοδοφόρων ζώων και απόσυρση συγκεκριµένων επικίνδυνων υλικών, ο κατάλογος
των οποίων θα είναι δυνατόν, ενδεχοµένως, να συµπληρωθεί. Όλα αυτά τα µέτρα θα πρέπει
να εφαρµοστούν µε ταχύτητα και αυστηρότητα, ώστε να δοθούν διαρκείς εγγυήσεις στους
καταναλωτές ως προς την ασφάλεια του βοείου κρέατος. Για την εξασφάλιση της πρόληψης,
της διάγνωσης και της θεραπείας αυτής της ασθένειας, απαιτούνται αυξηµένες προσπάθειες
στον τοµέα της ιατρικής και της κτηνιατρικής έρευνας

38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει µέτρα για τη
βελτίωση της κατάστασης της αγοράς του βοείου κρέατος και τη µελέτη της κατάστασης των
εκτροφέων και να προχωρήσει σε βάθος την ανάλυσή της σχετικά µε την προσφορά και
ζήτηση ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών, τηρώντας αυστηρά τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές.

Γ. Ασφάλεια της ναυτιλίας

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να φέρουν σε
αίσιο πέρας το συντοµότερο δυνατόν την έκδοση των διατάξεων σχετικά µε τον έλεγχο από
το κράτος του λιµένα και µε τους νηογνώµονες, προβλέποντας ιδίως σύστηµα αυστηρότερων
ελέγχων για τα πλοία που δηµιουργούν τους µεγαλύτερους κινδύνους, καθώς και των
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διατάξεων σχετικά µε την ταχύτερη απόσυρση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους,
επιδιώκοντας, κατά το δυνατόν, την επίτευξη συµφωνίας στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού.

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση του ευρωπαϊκού
συστήµατος σήµανσης και πληροφοριών σχετικά µε τη θαλάσσια κυκλοφορία, στη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και στην κάλυψη των κενών του
συστήµατος του ισχύοντος διεθνούς καθεστώτος όσον αφορά την ευθύνη και την
αποζηµίωση.

41. Αυτό το σύνολο προτάσεων αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη στρατηγική της Ένωσης
στο θέµα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τη χάραξη της οποίας είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία τα µέτρα που θα εγκριθούν από τους 15, εφόσον αυτά δεν
απαιτούν διεθνή πλαισίωση.

∆. Περιβάλλον

Κλιµατικές µεταβολές

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη
συµφωνίας κατά το πέρας της ∆ιάσκεψης της Χάγης. Υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη του Παραρτήµατος Β του Πρωτοκόλλου να αναλάβουν χωρίς
καθυστέρηση τις δράσεις που τους επιτρέπουν να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους και
επαναλαµβάνει τη δέσµευση της Ένωσης να επιδιώξει µε αποφασιστικότητα την επικύρωση
του Πρωτόκολλου του Κυότο προκειµένου να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος του το
αργότερο το 2002. Κατά τις διαπραγµατεύσεις αυτές σηµειώθηκε πρόοδος για το σύνολο των
υπό συζήτηση σηµείων, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες, πρόοδος που
πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε το σύνολο των µερών,
συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυσσοµένων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει
την πρόταση διεξαγωγής ανεπίσηµων συζητήσεων στο Όσλο πριν από το τέλος του έτους. Η
6η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών πρέπει να επαναλάβει αµέσως τις εργασίες της. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη να καταβάλουν τις µεγαλύτερες
δυνατές προσπάθειες προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία το συντοµότερο δυνατό.
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Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε µε ενδιαφέρον γνώση των εκθέσεων του Συµβουλίου
σχετικά µε την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων στις οικονοµικές πολιτικές.
Σηµειώνει τη σύσταση που αποσκοπεί στην απόδοση προτεραιότητας στα προτρεπτικά
κίνητρα, ιδίως στο φορολογικό τοµέα. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σηµαντική συµβολή στη
χάραξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να
εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ενδιαφέρον το έργο που επιτελέσθηκε για το θέµα
της διεθνούς περιβαλλοντικής διαχείρισης και όσον αφορά τις ενδεχόµενες λύσεις για τη
θεραπεία των σηµερινών του αδυναµιών, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα,
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης δηµιουργίας ενός παγκόσµιου οργανισµού
περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει τους
προβληµατισµούς του στον τοµέα αυτόν και να του υποβάλει, για τη σύνοδό του στο
Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001, λεπτοµερείς προτάσεις, µεταξύ άλλων εκτός της
προοπτικής του Ρίο +10.

Ε. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις υπηρεσίες
κοινής ωφελείας και επιδοκιµάζει τη δήλωση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο (πρβ.
Παράρτηµα). Καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες τους στα
πλαίσια των προσανατολισµών αυτών, ως και των διατάξεων του άρθρου 16 της Συνθήκης.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει, σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα µέσα για την εξασφάλιση µεγαλύτερης προβλεψιµότητας
και µεγαλύτερης νοµικής ασφάλειας κατά την εφαρµογή του δικαίου περί ανταγωνισµού
σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλουν
έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των προσανατολισµών αυτών στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του ∆εκεµβρίου 2001.
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ΣΤ. Ασφάλεια του εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένα προϊόντα

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να µελετήσει εις βάθος, σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, τα της ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης, και
να εξετάσει τις υπάρχουσες δυνατότητες συνεργασίας σ' αυτόν τον τοµέα.

Ζ. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων

47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συµµετάσχει πλήρως στη διεθνή προσπάθεια
καταπολέµησης αυτού του φαινοµένου. Έχει επιτευχθεί συµφωνία για σχετικά κείµενα
µείζονος σηµασίας, όπως η οδηγία και η απόφαση-πλαίσιο για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο
να θέσουν το ταχύτερο σε εφαρµογή τους προσανατολισµούς των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης της 17ης Οκτωβρίου 2000, και δη όσους αποσκοπούν στο να
ληφθούν, ήδη από τον Ιούνιο του 2001, αντίµετρα κατά των προσδιοριζοµένων από την
FATF (Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για το Ξέπλυµα των Χρηµάτων)
εδαφών που δεν επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας.

∆ικαστική και αστυνοµική συνεργασία

48. Το Συµβούλιο καλείται να θεσπίσει γρήγορα τα µέτρα τα υποδεικνυόµενα στα προγράµµατα
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η διαβίβαση των
δικαστικών αποφάσεων εντός της Ένωσης.

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη να προαχθεί η επιχειρησιακή συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την επιτήρηση των
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ειδικότερα δε των θαλασσίων συνόρων, µε σκοπό ιδίως
τον καλύτερο έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης. Σηµειώνει µε ενδιαφέρον τη σχετική
επιστολή του Ισπανού και του Ιταλού Πρωθυπουργού. Καλεί το Συµβούλιο να αναλάβει
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, µε συµµετοχή ενδεχοµένως και των υποψηφίων
χωρών.
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Άσυλο και µετανάστευση

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει προόδους σε όλο το φάσµα της πολιτικής που
ορίστηκε στο Τάµπερε : εταιρική σχέση µε τις χώρες καταγωγής, κοινωνική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών και έλεγχος των µεταναστευτικών ροών. Ζητεί να διευθετηθούν το
ταχύτερο οι εναποµένουσες δυσκολίες σχετικά µε τα κείµενα που αφορούν την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και τη λαθροµετανάστευση, σύµφωνα µε τη ρητή
εντολή που είχε δοθεί στη Φέιρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης την εκ µέρους
της Επιτροπής διαβίβαση δύο ανακοινώσεων σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική και
σχετικά µε µια κοινή διαδικασία στον τοµέα του ασύλου, καλεί δε το Συµβούλιο να
προχωρήσει σύντοµα στη διερεύνηση των εν λόγω θεµάτων.

Η. Ευρώπη του πολιτισµού

Πολιτισµός και οπτικοακουστικά µέσα

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία την επιτευχθείσα
στους κόλπους του Συµβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα ενίσχυσης της οπτικοακουστικής
βιοµηχανίας MEDIA +, και για την έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τα συστήµατα εθνικών
ενισχύσεων προς τον τοµέα αυτόν.

Αθλητισµός

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη δήλωση που ενέκρινε το Συµβούλιο (βλ. παράρτηµα)
για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υποδέχεται µε ικανοποίηση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό καταπολέµησης της φαρµακοδιέγερσης και συµφωνεί να εντείνει την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τοµέα αυτόν. Σηµειώνει επίσης την επ' ευκαιρία της χιλιετίας ∆ιακήρυξη
του Ο.Η.Ε. σχετικά µε την προαγωγή της ειρήνης και της αµοιβαίας κατανόησης µέσω του
αθλητισµού και της Ολυµπιακής Εκεχειρίας.
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Θ. Εξόχως απόκεντρες περιοχές

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε το ενηµερωµένο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής µε
σκοπό την πλήρη εφαρµογή των σχετικών µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατάξεων της
Συνθήκης, καθώς και τις προτάσεις υπέρ των περιοχών αυτών. Καλεί το Συµβούλιο να
εξετάσει ταχέως τις προτάσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί σε ανασκόπηση
των εργασιών εφ�όλης της ύλης κατά τη σύνοδό του στο Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001.

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα
POSEIMA και τα αναγγελθέντα µέτρα που σκοπό έχουν να επιτρέψουν την ανάπτυξη της
οικονοµίας στα αρχιπελάγη των Αζορών και της Μαδέρας. Λαµβανοµένης υπόψη της
οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας του γαλακτοκοµικού τοµέα γι�αυτές τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή πρότεινε να αφαιρεθεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, η
κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων των Αζορών από τον εθνικό υπολογισµό της
συµπληρωµατικής εισφοράς επί µία τετραετία, αρχής γινοµένης από το 1999/2000.

Ι. Νησιωτικές περιοχές

55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, βασιζόµενο στην υπ' αριθ. 30 ∆ήλωση που προσαρτάται στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, επιβεβαιώνει την ανάγκη ειδικών δράσεων υπέρ των νησιωτικών
περιοχών εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών διαθεσίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 της
ΣΕΚ, λόγω των διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που επιβραδύνουν την οικονοµική και
κοινωνική τους ανάπτυξη.

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Α. Κύπρος

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχθηκε ευνοϊκά και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες του
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής συµφωνίας επί του
Κυπριακού, τηρουµένων των ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών, και µε σκοπό την ευόδωση της διαδικασίας που άρχισε το ∆εκέµβριο του 1999.
Απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµβάλουν στις προσπάθειες αυτές.
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Β. Mεσόγειος

57. Η ∆' Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Μασσαλίας επιβεβαίωσε την ορθότητα της διαδικασίας
που εγκαινιάσθηκε στη Βαρκελώνη εδώ και πέντε χρόνια, και χάραξε σηµαντικούς
προσανατολισµούς για την αναθέρµανση της εταιρικής σχέσης.

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευση της ΄Ενωσης να εµβαθύνει αυτή την
εταιρική σχέση σε όλους τους τοµείς. Το πρόγραµµα MEDA, το οποίο αναµορφώθηκε
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγµατα των πρώτων ετών, θα προικισθεί µε ποσό
5,35 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006, πράγµα που αντανακλά τη σηµασία
που αποδίδει η ΄Ενωση στην εταιρική σχέση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την
αναγγελθείσα εκ µέρους της ΕΤΕπ υποστήριξη µε συµπληρωµατικό ποσό ενός
δισεκατοµµυρίου ευρώ για τις χώρες της ζώνης.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πορεία των διαπραγµατεύσεων για µια µελλοντική
αλιευτική συµφωνία µε το Βασίλειο του Μαρόκου και ελπίζει ότι θα καταστεί δυνατή η
εξεύρεση λύσης πριν από το τέλος του έτους. Εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εντός του πλαισίου των δηµοσιονοµικών
προοπτικών, ένα ειδικό πρόγραµµα δράσης για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού στόλου
που ασκούσε τις αλιευτικές του δραστηριότητες στα πλαίσια της παλαιάς συµφωνίας, και να
παρατείνει το ισχύον σύστηµα ενισχύσεων για την ακινητοποίηση του στόλου αυτού.

Γ. ∆υτικά Βαλκάνια

60. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ζάγκρεµπ της 24ης Νοεµβρίου, που συγκέντρωσε για πρώτη φορά
τις χώρες της περιοχής στις οποίες αποκαταστάθηκε η δηµοκρατία, χαιρέτισε τις ιστορικές
αλλαγές που έγιναν στα ∆υτικά Βαλκάνια, πρώτα στην Κροατία και κατόπιν στην Ο.∆.Γ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τεράστια σηµασία στα τεκταινόµενα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των δυτικοβαλκανικών
χωρών για τον εκδηµοκρατισµό, το κράτος δικαίου, τη συµφιλίωση και τη συνεργασία τη
βασιζόµενη στο σεβασµό των υφιστάµενων συνόρων και των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων,
που θα συµβάλουν στην προσέγγιση έκαστης χώρας µε την Ένωση και θ' αποτελέσουν ενιαίο
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σύνολο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξαίρει τη συµβολή του Συµφώνου Σταθερότητας και
υπενθυµίζει το ενδιαφέρον άλλων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση της
συνεργασίας µε τις χώρες της περιοχής. Επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των πέντε αυτών
χωρών, έκαστη των οποίων αποτελεί αντικείµενο ειδικής προσέγγισης. Τους προσφέρεται
σαφής προοπτική προσχώρησης, άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πρόοδό τους στην
περιφερειακή συνεργασία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Κολωνίας και της Φέιρα. Η
χρηµατοδότηση του προγράµµατος CARDS που αφορά αυτές τις χώρες ανέρχεται σε
4,65 δισεκατοµµύρια ευρώ για το διάστηµα 2000-2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής
του ∆ούναβη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον ποταµό αυτόν, πράγµα
ουσιαστικής σηµασίας για την οικονοµία της περιοχής και την ανάπτυξη της περιφερειακής
συνεργασίας.

∆. Ανάπτυξη

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση δήλωσης του
Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της Κοινότητας. Το
Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης την έκδοση ψηφίσµατος για τις µεταδοτικές ασθένειες και την
ένδεια. Το ψήφισµα ορίζει, µέσα από µία συνολική θεώρηση, τα της αντιµετώπισης της
µάστιγας του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας στις αναπτυσσόµενες χώρες,
ενσωµατώνοντας ιδίως µια ουσιαστική παράµετρο, την πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή.

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

1. Πολιτικοί προσανατολισµοί που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας καθόρισε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το
στρατηγικό στόχο να «γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».

2. Καθόρισε επίσης ως στόχο την πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη, σε µια κοινωνία καλύτερα
προσαρµοσµένη στις προσωπικές επιλογές γυναικών και ανδρών. Τελικός στόχος είναι να
φθάσει ως το 2010, βάσει των διαθεσίµων στατιστικών, το ποσοστό απασχόλησης (που, ήδη,
κατά µέσο όρο, βρίσκεται στο 61%) σε ύψος όσο γίνεται πλησιέστερο στο 70%, ώστε η
αναλογία γυναικών του ενεργού πληθυσµού (ήδη 51% κατά µέσο όρο) να υπερβή ως το 2010
το 60%. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράµµισαν ότι ένα µέσο ποσοστό
οικονοµικής αύξησης περίπου 3% θα πρέπει να είναι µια  ρεαλιστική προοπτική για τα
επόµενα χρόνια, εφόσον τεθούν σε εφαρµογή µέσα σε ένα υγιές µακροοικονοµικό πλαίσιο τα
µέτρα που αποφασίστηκαν στη Λισσαβώνα.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέθεσε εποµένως στη γαλλική Προεδρία να αρχίσει τις εργασίες
«βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής, µε στόχο να επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας, συµφωνία για µια Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα το ∆εκέµβριο, η οποία θα
περιλαµβάνει και τις πρωτοβουλίες των διαφόρων αφορωµένων µερών».

4. Σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς αυτούς, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 28 Ιουνίου 2000, την
ανακοίνωσή της για την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Την ανακοίνωση αυτήν, η Επιτροπή
την ανήγγειλε στα πλαίσια του πενταετούς προγράµµατός της, ως ένα από τα βασικά στοιχεία
της οικονοµικής και κοινωνικής της ατζέντας. Τα κράτη µέλη υπογράµµισαν οµόφωνα την
ποιότητα αυτής της συµβολής. Έκριναν ότι αποτελεί πρόσφορη βάση, λαµβάνοντας υπόψη
τους προσανατολισµούς που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα και στη
Φέιρα. Υπενθύµισε επίσης ότι η ανακοίνωση αυτή αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο
προτίθεται η Επιτροπή να χρησιµοποιήσει το δικαίωµα πρωτοβουλίας της στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής.

5. Με αυτή τη βάση, το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2000
περιέχει ουσιαστικά στοιχεία εµβάθυνσης και εµπλουτισµού. Τονίζει ιδιαίτερα τα ακόλουθα
στοιχεία : τη σηµασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ οικονοµικής πολιτικής, κοινωνικής
πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης, το ρόλο των διαφόρων µέσων και ειδικότερα της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και νοµοθεσίας, την κινητοποίηση όλων των φορέων.
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Εξέφρασε την ευχή να ενισχυθεί η ατζέντα σε µια σειρά σηµείων και υπογράµµισε την
ανάγκη ετήσιας παρακολούθησης της κοινωνικής ατζέντας µε βάση τον πίνακα
παρακολούθησης της προόδου που κατάρτισε η Επιτροπή.

6. Η συζήτηση εµπλουτίστηκε επίσης µε τις γνώµες που διατύπωσαν η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών. Οι συνεισφορές των κοινωνικών
εταίρων, καθώς και των µη κυβερνητικών οργανισµών, έδωσαν τη δυνατότητα να
ενσωµατωθούν οι απόψεις αυτών των σηµαντικών φορέων της κοινωνικής πολιτικής. Στην
εργασία αυτή συνεισέφεραν επίσης οι αρµόδιες οµάδες του Συµβουλίου και της Επιτροπής
και, ιδίως, η επιτροπή απασχόλησης, η οµάδα υψηλού επιπέδου για την κοινωνική προστασία
και η συµβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ανδρών και γυναικών.

2. Εκσυγχρονισµός και βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου

7. Στη Λισσαβώνα, τα κράτη µέλη υπενθύµισαν ότι : «Το πέρασµα στην οικονοµία της γνώσης
πρέπει να επιτευχθεί ακριβώς βάσει του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, µε τα πολύ
ανεπτυγµένα του συστήµατα κοινωνικής προστασίας.» Επίσης υπογράµµισαν ότι : «Οι
άνθρωποι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο
των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναµικού
κράτους προνοίας θα έχει ζωτική σηµασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονοµία της
γνώσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εµφάνιση της νέας αυτής οικονοµίας δεν θα επιτείνει
τα υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της
ένδειας».

8. Η Επιτροπή έθεσε στο επίκεντρο της ανακοίνωσής της, την ανάγκη να διασφαλιστεί µια
θετική και δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής και
πολιτικής απασχόλησης όλων των φορέων για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου.

9. Με την προοπτική αυτή, πρέπει να υπογραµµιστεί ο διπλός σκοπός της κοινωνικής
πολιτικής : η ατζέντα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής ως παράγοντα
ανταγωνιστικότητας και παράλληλα να της επιτρέπει να είναι αποτελεσµατικότερη κατά την
επιδίωξη των ίδιων στόχων της, όσον αφορά την προστασία των ατόµων, τη µείωση των
ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι
υπογράµµισαν ιδιαίτερα το διπλό αυτό στόχο. Πράγµατι, η οικονοµική αύξηση και η
κοινωνική συνοχή ενισχύονται αµοιβαία. Μια κοινωνία µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και
µικρότερο αποκλεισµό αποτελεί εχέγγυο για µια αποδοτικότερη οικονοµία.
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10. Μια προσέγγιση αυτού του τύπου προϋποθέτει κατ� αρχήν την αύξηση του επιπέδου
συµµετοχής στην αγορά εργασίας κυρίως των οµάδων που εκπροσωπούνται ανεπαρκώς ή
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Πράγµατι, η µεγαλύτερη και καλύτερη απασχόληση
αποτελεί το σηµείο κλειδί για την κοινωνική ένταξη. Η στρατηγική της αµοιβαίας ενίσχυσης
των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών που καθορίστηκε στη Λισσαβώνα συνίσταται
στην κινητοποίηση όλου του διαθέσιµου δυναµικού απασχόλησης και συνεπώς είναι
αποφασιστική προκειµένου να διασφαλιστεί η µονιµότητα των συστηµάτων
συνταξιοδότησης.

11. Για να προετοιµάσει το µέλλον, η Ένωση πρέπει να στηρίζεται στα κεκτηµένα της. Συνεπώς
θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί τις αξίες της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης που
τη χαρακτηρίζουν και τις οποίες κατοχυρώνει πανηγυρικά ο Χάρτης των θεµελιωδών
δικαιωµάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό πρότυπο, το οποίο χαρακτηρίζεται ειδικότερα από
συστήµατα κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου, από τη σπουδαιότητα του κοινωνικού
διαλόγου και από υπηρεσίες κοινής ωφελείας, το πεδίο των οποίων καλύπτει δραστηριότητες
ουσιαστικές για την κοινωνική συνοχή, στηρίζεται σήµερα, παρά την ποικιλοµορφία που
χαρακτηρίζει τα κοινωνικά συστήµατα των κρατών µελών, σε ένα κοινό υπόβαθρο αξιών.

12. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των σαράντα τελευταίων
ετών µέσω ενός ουσιαστικού κοινοτικού κεκτηµένου που ενισχύθηκε σηµαντικά, βάσει των
συνθηκών του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ. Συνεπώς συµπεριλαµβάνει ήδη ουσιώδη
κείµενα σε πολυάριθµους τοµείς : ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών στον επαγγελµατικό βίο, υγεία και ασφάλεια των µισθωτών, συνθήκες
εργασίας και απασχόλησης και πλέον πρόσφατα καταπολέµηση όλων των µορφών διάκρισης.
Το κοινωνικό κεφάλαιο της συνθήκης κατοχυρώνει το θεµελιώδη ρόλο των συµφωνιών
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων κατά την νοµοθετική διαδικασία. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Λουξεµβούργου αποτελεί µείζον βήµα προς την στράτευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπέρ της  απασχόλησης. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ µε την ευρωπαϊκή στρατηγική
για την απασχόληση και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Λισσαβώνα και τη
Φέιρα, µε την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισµό και την
ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας δηµιούργησαν νέες
πρόσφορες µεθόδους για τη διεύρυνση των νέων τοµέων κοινοτικής δράσης.

13. Ο στόχος που καθορίστηκε στη Λισσαβώνα προϋποθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζει
τις νέες προκλήσεις που ζητούν απάντηση µέσα στους πέντε επόµενους µήνες.
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3. Οι κοινές προκλήσεις

Επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και κινητοποίηση όλης της διαθέσιµης ικανότητας απασχόλησης.

14. Ο δυναµισµός της οικονοµικής αύξησης στην Ευρώπη, ενισχυµένος από τη συνέχιση των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, καθιστά προσιτό το στόχο µιας επανόδου στην πλήρη
απασχόληση. Η προοπτική αυτή συνεπάγεται φιλόδοξες πολιτικές όσον αφορά την αύξηση
του ποσοστού δραστηριότητας, τη µείωση των περιφερειακών διαφοροποιήσεων, τη µείωση
των ανισοτήτων, και τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης.

15. Έχει θεµελιώδη σηµασία το να βελτιωθούν τα επαγγελµατικά προσόντα και να αυξηθούν οι
δυνατότητες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, µέσω της ανάθεσης ουσιαστικού ρόλου
στους κοινωνικούς εταίρους. Πράγµατι, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των ικανοτήτων είναι
απαραίτητες για τη βελτίωση της ικανότητας προσαρµογής, την ανταγωνιστικότητα και την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Απαιτούνται αλλαγές στην οργάνωση της
εργασίας προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό των τεχνολογιών των
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο µιας µεταβαλλόµενης οικονοµίας, η ευελιξία
πρέπει να συνδυάζεται µε την ασφάλεια.

Αξιοποίηση της τεχνικής προόδου

16. Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας καθώς και των
βιολογικών επιστηµών καθιστά εµφανή για καθεµία από τις χώρες µας την ανάγκη να
περιληφθεί, σύµφωνα µε το στόχο που ορίσθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβώνας, στην πρωτοπορία της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης και της
καινοτοµίας, που αποτελούν νέες κινητήριες δυνάµεις αύξησης και ανάπτυξης.

17. Οι τεχνολογικές αλλαγές πρέπει επίσης να οδηγήσουν σε βελτίωση του επιπέδου και των
συνθηκών ζωής, από την οποία θα πρέπει να µπορεί να επωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας.
Η ανάδυση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας αποτελεί εποµένως µια
εξαιρετική ευκαιρία την οποία πρέπει να εκµεταλλευθούµε πλήρως φροντίζοντας να µην
διευρυνθεί το χάσµα µεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση στις νέες γνώσεις και εκείνων που
δεν έχουν.
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Ανάπτυξη της κινητικότητας

18. Η οικονοµική ολοκλήρωση και η σύσταση επιχειρήσεων σε επίπεδο δύο ή πολλών κρατών
οδηγούν στην αύξηση της κινητικότητας των ανδρών και των γυναικών µεταξύ των χωρών
της Ένωσης. Η τάση αυτή, η οποία είναι ήδη έκδηλη όσον αφορά τους νεαρούς
διπλωµατούχους και τα ανώτερα στελέχη, πρέπει να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί,
ιδιαίτερα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές και τα επιµορφωνόµενα άτοµα. Η
επιταγή αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, στο πλαίσιο των
εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εξάλλου, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν
και να βελτιωθούν οι κοινοτικοί κανόνες που διασφαλίζουν τη διατήρηση των κοινωνικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων που ασκούν το δικαίωµά τους στην κινητικότητα.

Αξιοποίηση της οικονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης

19. Η υλοποίηση της οικονοµικής και νοµισµατικής Ένωσης και η ύπαρξη µιας µεγάλης
εσωτερικής αγοράς επιφέρουν µια µεγαλύτερη διαφάνεια στην αντιπαράθεση του κόστους
και των τιµών. Η ολοκλήρωση αυτή, εχέγγυο αυξηµένης ανταγωνιστικότητας, θα οδηγήσει
σε αναδιαρθρώσεις των µέσων παραγωγής και σε τοµεακές µεταβολές οι οποίες θα είναι
σκόπιµο να ελέγχονται και να συνοδεύονται από αυξηµένες προσπάθειες στον τοµέα της
απόκτησης προσόντων και της κατάρτισης των εργαζοµένων. Πρέπει να αναπτυχθεί µια
θετική προσέγγιση αυτών των αλλαγών µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων.

20. Μια διαρκής και µη πληθωριστική οικονοµική αύξηση στους κόλπους της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης συνεπάγεται επίσης ότι οι εξελίξεις των µισθών θα είναι σύµφωνες
ειδικότερα µε την εξέλιξη των αυξήσεων της παραγωγικότητας σε κάθε κράτος µέλος, καθώς
και µε τις διατάξεις που ορίζονται από τις συνθήκες όσον αφορά τη διατήρηση της
σταθερότητας των τιµών.

Απάντηση στη δηµογραφική γήρανση

21. Η γήρανση του πληθυσµού αποτελεί πρόκληση για κάθε κράτος µέλος. Απαιτεί, πέραν της
εφαρµογής καταλλήλων πολιτικών για την οικογένεια και την παιδική ηλικία, νέες
απαντήσεις είτε πρόκειται για την αύξηση του ποσοστού της δραστηριότητας των γυναικών,
είτε για τη διευκόλυνση και την παροχή στήριξης για τη διατήρηση στην ενεργό ζωή των
ηλικιωµένων εργαζοµένων, είτε για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης και
των µέτρων µέριµνας για τα µη αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα.
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22. Η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και η αύξηση της δραστηριότητας των
γυναικών, µε παράλληλη µείωση της επιβάρυνσης για τις συντάξεις ανά ενεργό
απασχολούµενο, θα ενισχύσει την ικανότητα αντιµετώπισης της γήρανσης. Απαιτείται
συνεπώς να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας µε µέτρα για την καταπολέµηση
των διακρίσεων, η προσαρµογή των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας για την προαγωγή
της ενεργού ζωής και η συνάρθρωση µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

23. Η κοινωνική συνοχή, η άρνηση κάθε µορφής αποκλεισµού και διακρίσεων, η ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών, συνιστούν βασικές αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού πρότυπου, οι
οποίες επιβεβαιώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας. Η απασχόληση είναι η
καλύτερη προστασία κατά του κοινωνικού αποκλεισµού. Η οικονοµική αύξηση πρέπει να
µπορεί να είναι επωφελής για όλους, πράγµα το οποίο προϋποθέτει τη συνέχιση και την
εντατικοποίηση θεληµατικών δράσεων, ιδίως στις «κοινωνικά ευαίσθητες» συνοικίες, για να
αντιµετωπισθεί ο πολύπλοκος και πολυδιάστατος χαρακτήρας των φαινοµένων αποκλεισµού
ή ανισότητας. Παράλληλα µε την πολιτική απασχόλησης, η κοινωνική προστασία έχει να
διαδραµατίσει πρωταρχικό ρόλο, πρέπει όµως να αναγνωρισθεί η σηµασία και άλλων
παραγόντων όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία, οι πληροφορίες και η επικοινωνία, η
κινητικότητα, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, ο ελεύθερος χρόνος και ο πολιτισµός. Είναι,
επίσης, σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
διαµένουν νοµίµως στο έδαφος της Ένωσης.

Επιτυχία της διεύρυνσης στον κοινωνικό τοµέα

24. Η διεύρυνση αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον κοινωνικό τοµέα. Η
Ένωση πρέπει να στηρίξει αποφασιστικά τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλουν οι
υποψήφιες χώρες για να προσαρµόσουν και να µεταρρυθµίσουν τα κοινωνικά τους
συστήµατα και να ευνοήσει την καθιέρωση διαδικασίας σύγκλισης προς την πρόοδο.
Πράγµατι, δεν αντιµετωπίζουν µόνο την µείζονα πρόκληση της προσαρµογής και της
µετεξέλιξης των συστηµάτων τους, αλλά και τα περισσότερα από τα προβλήµατα τα οποία
προσπαθούν να επιλύσουν τα κράτη που είναι ήδη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται
λοιπόν η προοπτική της διεύρυνσης να ληφθεί υπόψη στο σύνολο των τοµέων της κοινωνικής
πολιτικής.
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Ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης

25. Η παγκοσµιοποίηση των εµπορικών και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, µε τη διεύρυνση
του ανταγωνισµού, εντείνει την απαίτηση για ανταγωνιστικότητα, γεγονός το οποίο έχει
επιπτώσεις στις κοινωνικές πολιτικές (παραδείγµατος χάρη, ο αντίκτυπος των κοινωνικών
επιβαρύνσεων στο κόστος εργασίας). Οι πολυµερείς διαπραγµατεύσεις µε οικονοµικό κυρίως
χαρακτήρα περιλαµβάνουν όλο και πιο συχνά µια κοινωνική διάσταση (π.χ. συζητήσεις
σχετικά µε τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, διακυβεύµατα υγειονοµικής ασφάλειας).
Είναι σκόπιµο η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ο
συνυπολογισµός των κοινωνικών διακυβευµάτων στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις.

4. Λεπτοµέρειες εφαρµογής

26. Προκειµένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις, η ατζέντα πρέπει να εξασφαλίζει
τον εκσυγχρονισµό και την εµβάθυνση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και να τονίζει
όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής για την προώθηση της ποιότητας. Η ποιότητα της
κατάρτισης, η ποιότητα της εργασίας, η ποιότητα των βιοµηχανικών σχέσεων και η ποιότητα
της κοινωνικής πολιτικής στο σύνολό της, αποτελούν θεµελιώδεις παράγοντες προκειµένου η
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ως προς την ανταγωνιστικότητα
και την πλήρη απασχόληση. Ειδικότερα, η εφαρµογή αυτής της διαδικασίας και οι δράσεις
που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να προσβλέπουν στην επίτευξη κοινών
στόχων, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας και δίδοντας στον κοινωνικό διάλογο τη
θέση που του αρµόζει.

27. Όλοι οι παράγοντες, τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Συµβούλιο, Επιτροπή), τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές οι κοινωνικοί
εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις, έχουν έναν ρόλο να διαδραµατίσουν.

28. Για την εφαρµογή της κοινωνικής ατζέντας, πρέπει να γίνει χρήση ολόκληρου ανεξαιρέτως
του φάσµατος των υφισταµένων κοινοτικών µέσων : της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, της
νοµοθεσίας, του κοινωνικού διαλόγου, των διαρθρωτικών ταµείων, των προγραµµάτων
στήριξης, της ολοκληρωµένης προσέγγισης των πολιτικών, της ανάλυσης και της έρευνας.

29. Η ατζέντα αναγνωρίζει την ανάγκη πλήρους συνυπολογισµού της αρχής της επικουρικότητας
και των µεταξύ κρατών µελών διάφορων παραδόσεων και καταστάσεων στον κοινωνικό
τοµέα και στον τοµέα της απασχόλησης.

30. Η κοινωνική ατζέντα θα πρέπει επίσης να διατηρήσει τη δυνατότητα εξέλιξής της ώστε να
ακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις.
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31. Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου προκειµένου να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις συνεπάγεται την ενσωµάτωση όλων των
συνεπειών της αλληλεπίδρασης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης, απασχόλησης και
κοινωνικής συνοχής στη χάραξη των πολιτικών της Ένωσης. Βάσει αυτών θα πρέπει να
καθοριστούν οι στρατηγικές επιλογές αυτών των πολιτικών.

32. Το Συµβούλιο «Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική», λαµβάνοντας υπόψη του τις
κατευθυντήριες γραµµές που καθορίστηκαν στη Λισσαβώνα και στη Φέιρα, και βασιζόµενο
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας να
συµφωνήσει ως προς :

•  Τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την κοινωνική πολιτική :

Ι. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης

ΙΙ. Πρόβλεψη και εκµετάλλευση της µεταβολής του περιβάλλοντος εργασίας, µε
παράλληλη ανάπτυξη µιας νέας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας

ΙΙΙ. Καταπολέµηση κάθε µορφής κοινωνικού αποκλεισµού και διακρίσεων, για να
ευνοηθεί η κοινωνική ένταξη

IV. Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας

V. Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών

VI. Ενίσχυση της κοινωνικής πτυχής της διεύρυνσης και των εξωτερικών σχέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Τις ακόλουθες λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών των προσανατολισµών :

Η Επιτροπή καλείται :

Να υποβάλει τις δέουσες προτάσεις καθώς και να ασκήσει τις αρµοδιότητές της, τις
σχετικές µε την εκτέλεση και τον έλεγχο της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου,
σύµφωνα µε τον ρόλο που της αναγνωρίζει η συνθήκη,

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας σχετικά
µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, αυτή να υποστηριχθεί µέσω κατάλληλων
πρωτοβουλιών, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη δεικτών, από κοινού µε την επιτροπή
απασχόλησης και την επιτροπή κοινωνικής προστασίας.
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Το Συµβούλιο,

Εξουσιοδοτείται, υπό τη σύνθεσή του «Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική» και µε τη
συµµετοχή και άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου, να θέσει σε εφαρµογή την κοινωνική
ατζέντα,

Εξετάζει, προκειµένου να τις εγκρίνει, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής ατζέντας, τις
ενδεδειγµένες προτάσεις τις οποίες υποβάλλει η Επιτροπή, µε την συµµετοχή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη Συνθήκη,

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας σχετικά µε την
ανοικτή µέθοδο συντονισµού, καθορίζει και ενηµερώνει τις κατευθυντήριες γραµµές, τους
αρµόζοντες ή τους κοινούς στόχους και προσδιορίζει, εάν απαιτείται, ποσοτικούς και
ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης. Αναθέτει στην επιτροπή απασχόλησης και
στην επιτροπή κοινωνικής προστασίας να υποστηρίξουν τις εργασίες του Συµβουλίου,
εξετάζοντας ευνοϊκά τις συµβολές των κοινωνικών εταίρων και, όσον αφορά τον κοινωνικό
αποκλεισµό, τις συµβολές των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκφράζει την ικανοποίησή
του για την επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συµµετάσχει ενεργά στην εφαρµογή
αυτή και να πραγµατοποιήσει τις δέουσες επαφές.

Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται:

Να χρησιµοποιούν πλήρως το δυναµικό που προσφέρει η συνθήκη όσον αφορά τις
συµβατικές σχέσεις και τις κοινές δράσεις και να γνωστοποιούν, πριν από κάθε εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τις κοινές δράσεις που έχουν αναληφθεί ή προβλέπονται·

Στα πλαίσια αυτά, να παρουσιάσουν µια πρώτη κοινή συµβολή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Στοκχόλµης τον προσεχή Μάρτιο.

Τα κράτη µέλη,

Εξασφαλίζουν την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των νοµικών πράξεων που εκδίδει το
Συµβούλιο·

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας όσον αφορά
την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, µετουσιώνουν τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές, αυτούς
τους ενδεδειγµένους ή κοινούς στόχους σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές,
καθορίζοντας συγκεκριµένους στόχους και υιοθετώντας µέτρα µε τα οποία λαµβάνονται
υπόψη οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες·

•  Τις εξής λεπτοµέρειες τρόπων παρακολούθησης και ενηµέρωσης :
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Η Επιτροπή καλείται :

Στην ετήσια συγκεφαλαιωτική της έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, να παρουσιάσει
τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε και να τονίσει τη συµβολή όλων των λοιπών φορέων στον
εκσυγχρονισµό και την βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου ώστε να επιτευχθεί ο
στρατηγικός στόχος που καθορίστηκε στη Λισσαβώνα, να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής της κοινωνικής ατζέντας, κατά την
εκφρασθείσα επιθυµία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, στα πλαίσια της
ανακοίνωσής της της 28ης Ιουνίου 2000 και των κατωτέρω κατευθυντήριων γραµµών, καθώς
και την ενδιάµεση επανεξέτασή της το 2003. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί µε
την προοπτική του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ετήσιος πίνακας παρακολούθησης της
προόδου που επετεύχθη κατά την εφαρµογή των δράσεων,

Το Συµβούλιο,

Με τη σύνθεσή του ως Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής :

- εξετάζει τις εκθέσεις και τον πίνακα παρακολούθησης προόδου της Επιτροπής και

- συµβάλλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µαζί µε τις λοιπές αφορώµενες συνθέσεις
του Συµβουλίου, στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που καθορίστηκε στη
Λισσαβώνα. Μια πρώτη συµβολή αναµένεται για το Συµβούλιο της Στοκχόλµης.

*

*     *

I - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η προοπτική υλοποίησης της πλήρους απασχόλησης πρέπει να συνοδεύεται από αποφασιστικές
προσπάθειες για τη διευκόλυνση της συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού στην αγορά
εργασίας, πράγµα το οποίο συνεπάγεται, ειδικότερα, την ενίσχυση των πολιτικών µε στόχο την
προώθηση της επαγγελµατικής ισότητας ανδρών και γυναικών, την καλύτερη συνάρθρωση
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, τη διευκόλυνση της διατήρησης σε θέσεις απασχόλησης των
εργαζοµένων που γερνούν, την καταπολέµηση της ανεργίας διαρκείας, και την παροχή προοπτικών
ένταξης στα πλέον ευάλωτα πρόσωπα, µε κινητοποίηση όλων των παραγόντων, ιδίως δε των
παραγόντων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Η επιλογή µιας κοινωνίας της γνώσης
προϋποθέτει την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους για την προώθηση της απόκτησης προσόντων
και της κινητικότητας των εργαζοµένων. Παράλληλα, είναι σκόπιµο να προωθηθεί η ποιότητα της
απασχόλησης και να αναπτυχθούν ουσιαστικά προς όφελος του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού
ατόµων στρατηγικές εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης.
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α) Να αυξηθεί η συµµετοχή στην εργασία, µε εντατικοποίηση των πολιτικών για την καλύτερη
συνάρθρωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, για άντρες και γυναίκες εξίσου, και
ευνοώντας την πρόσβαση ή την παραµονή στην απασχόληση διαφόρων πληθυσµιακών
οµάδων (και δή των µακροχρόνιων ανέργων, των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες, των
ηλικιωµένων εργαζοµένων, των µειονοτήτων) : συγκριτική ανάλυση της Επιτροπής µέχρι το
2002 µε θέµα τους διαρθρωτικούς παράγοντες τους ικανούς να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή
στην αγορά εργασίας, και προσαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση,
ιδιαίτερα µε τον καθορισµό νέου κριτηρίου αξιολόγησης των επιδόσεων σχετικό µε τη
βελτίωση των µηχανισµών φύλαξης των παιδιών.

β) Να ενισχυθεί και να συνεχισθεί η συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση, µε βάση τις
εργασίες της Επιτροπής Απασχόλησης. Κατά το 2002, να αναληφθεί η επανεξέταση και
αξιολόγηση του αντικτύπου αυτής της στρατηγικής, προκειµένου να διαφανούν οι
µελλοντικές εξελίξεις της.

γ) Στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι στόχοι που αφορούν την ποιότητα της
απασχόλησης και τη σηµασία της για την ανάπτυξη, ως σηµαντικό στοιχείο έλξης και
κίνητρο προς εργασία. Μια ανακοίνωση της Επιτροπής κατά το 2001, θα αφορά την
συνεισφορά της πολιτικής της απασχόλησης στην ποιότητα της απασχόλησης όσον αφορά τις
διάφορες πτυχές της (ιδίως συνθήκες εργασίας, υγεία και ασφάλεια, αµοιβές, ισότητα των
φύλων, ισορροπία ευελιξίας/ασφάλειας, κοινωνικές σχέσεις). Βάσει αυτών, η επιτροπή
απασχόλησης θα υποβάλει, στα τέλη του 2001, έκθεση επί του θέµατος προκειµένου να
καταστεί δυνατός ο καθορισµός δεικτών που θα εξασφαλίζουν την παρακολούθησή του.

δ) Να καταπολεµηθεί η ανεργία διαρκείας, µε την ανάπτυξη ενεργών στρατηγικών πρόληψης
και επανένταξης µε βάση την πρώιµη διάγνωση των ατοµικών αναγκών και τη βελτίωση της
ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης.

ε) Να υποστηριχθεί, στα πλαίσια αυτά, η τοπική και περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής
για την απασχόληση. Η περιφερειακή διάσταση θα απαιτήσει στρατηγική προσέγγιση σε όλα
τα επίπεδα καθώς επίσης και στο ευρωπαϊκό, πιθανόν δε να απαιτήσει διαφοροποιηµένες και
στοχοθετηµένες πολιτικές για τις διάφορες περιφέρειες προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
που αποφασίστηκαν στη Λισσαβώνα καθώς και µια ενισχυµένη περιφερειακή σύγκλιση.

στ) Να βελτιωθεί η πραγµατική πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση, ιδίως
στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, ούτως ώστε να µην υπάρχουν ελλείµµατα προσόντων. Οι
στρατηγικές σ� αυτόν τον τοµέα θα πρέπει να συντονίζουν την µοιρασµένη ευθύνη δηµόσιων
αρχών, κοινωνικών εταίρων και µεµονωµένων ατόµων, µε µια κατάλληλη συµβολή στην
κοινωνία των πολιτών. Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να διαπραγµατευθούν µέτρα που
βελτιώνουν την εκπαίδευση που έπεται των δευτεροβάθµιων σπουδών και την κατάρτιση,
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προκειµένου να αυξηθεί η προσαρµοστική ικανότητα. Επίσης καλούνται, καθώς και οι
κυβερνήσεις, να γνωστοποιήσουν στο Συµβούλιο (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική)
µέχρι τα τέλη του 2001 τα µέτρα που θα έχουν θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση. Το 2002 θα διοργανωθεί
διάσκεψη στην οποία θα συµµετάσχουν οι οικείοι φορείς. Θα δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό
βραβείο για τις πρωτοπόρους επιχειρήσεις.

ζ) Να προωθηθούν ο εντοπισµός και η διάδοση ορθών πρακτικών για την απασχόληση και την
κοινωνική διάσταση της κοινωνίας των πληροφοριών, σε στενή συνεργασία µε την «Οµάδα
υψηλού επιπέδου», και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πτυχές «ανθρώπινοι πόροι» του
σχεδίου «e-Europe».

η) Να διευκολυνθεί η κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών,

- να αναπτυχθεί η Ευρώπη της γνώσης, µε εξάλειψη των εµποδίων στην κινητικότητα
των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και των
επιµορφωνόµενων ατόµων, στα πλαίσια ιδίως του σχεδίου δράσης σχετικά µε την
κινητικότητα και της σύστασης την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο,

- να προωθηθεί η σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
αποκτώνται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης,

- να ευνοηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων : προσαρµογή, µέχρι το 2003, του
περιεχοµένου των οδηγιών σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής, προώθηση της βελτίωσης
των κανόνων σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων,

- να εκσυγχρονισθούν καθ� όλη τη χρονική διάρκεια της ατζέντας οι κανόνες για τη
διατήρηση του δικαιώµατος κοινωνικής ασφάλισης των διακινουµένων εργαζοµένων·
να βελτιωθεί η εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων µε τη δηµιουργία
ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας,

- να ενισχυθούν, µέχρι τα τέλη του 2002, οι λεπτοµέρειες διασφάλισης του δικαιώµατος
συµπληρωµατικής σύνταξης για τους εργαζοµένους οι οποίοι µετακινούνται στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θ) Να αναληφθεί κατά την διάρκεια της κοινωνικής ατζέντας µια µελέτη σχετικά µε τη
διασύνδεση των µεταναστευτικών ρευµάτων και των πολιτικών της απασχόλησης.
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ι) Να κληθεί η Επιτροπή να συνεχίσει, εντός των ορίων των ανάλογων αρµοδιοτήτων που της
αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη, να εξετάζει τη σχέση µεταξύ κοινωνικής πολιτικής και
πολιτικής ανταγωνισµού, διατηρώντας παράλληλα τις κατάλληλες επαφές µε τα κράτη µέλη
και τους κοινωνικούς εταίρους.

ΙΙ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι βαθείς µετασχηµατισµοί της οικονοµίας και της εργασίας, που συνδέονται ιδίως µε την ανάδυση
της οικονοµίας της γνώσης και µε την παγκοσµιοποίηση, επιταχύνονται σε όλα τα κράτη µέλη.
Απαιτούνται νέες συλλογικές απαντήσεις που θα λαµβάνουν υπόψη τις προσδοκίες των εργαζοµένων.
Ο κοινωνικός διάλογος και η συνεννόηση πρέπει να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή των εργαζοµένων στην αλλαγή, χάρη στην πρόβλεψη των εξελίξεων στις επιχειρήσεις, τους
βιοµηχανικούς κλάδους και τις περιοχές. Η αναζήτηση καινοτόµων συλλογικών πλαισίων,
προσαρµοσµένων στις νέες µορφές της απασχόλησης, πρέπει να επιτρέψει την προώθηση της
κινητικότητας και της επένδυσης των ατόµων σε επαγγελµατικές καταστάσεις ολοένα και πιο
ποικίλες, οργανώνοντας τη µετάβαση µεταξύ διαδοχικών καταστάσεων ή θέσεων εργασίας. Οι
δράσεις που θα αναληφθούν για να συνοδεύσουν αυτές τις µεταβολές πρέπει να χρησιµοποιήσουν
ισορροπηµένα τα διάφορα υφιστάµενα κοινοτικά µέσα, ιδίως την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, και να
αφήνουν ευρύ πεδίο πρωτοβουλίας στους κοινωνικούς εταίρους.

α) Να ενισχυθεί η σύµπραξη των εργαζοµένων στη διαχείριση των µεταβολών, µε βελτίωση,
µέχρι το 2002, του κοινοτικού πλαισίου που αφορά τα δικαιώµατα ενηµέρωσης,
διαβούλευσης και συµµετοχής των εργαζοµένων (αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης, συνέχιση της εξέτασης των οδηγιών σχετικά µε την
ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς και σχετικά µε την κοινωνική
πτυχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας).

β) Να αναπτυχθεί, ιδίως βάσει µιας ανακοίνωσης της Επιτροπής κατά το 2002, η κοινοτική
στρατηγική στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία :

- Να κωδικοποιηθούν, να αναπροσαρµοσθούν και, ενδεχοµένως, να απλοποιηθούν οι
υφιστάµενοι κανόνες,

- να αντιµετωπισθούν οι νέοι κίνδυνοι, όπως για παράδειγµα το άγχος κατά την εργασία,
µέσω κανονιστικών πρωτοβουλιών και ανταλλαγών ορθών πρακτικών,

- να προωθηθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών πιέσεων στις οποίες είναι εκτεθειµένες, ιδίως µέσω
ειδικού προγράµµατος,
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- να αναπτυχθούν, ήδη από το 2001, οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών και η συνεργασία
µεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης της εργασίας, ώστε να πληρούνται καλύτερα οι
κοινές βασικές απαιτήσεις.

γ) Να ληφθούν υπόψη, στα πλαίσια της αυξανόµενης αλληλεξάρτησης των ευρωπαϊκών
οικονοµιών, οι µετασχηµατισµοί του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργασιακών
σχέσεων, µέσω των εξής ενεργειών :

- να οργανωθεί σε κοινοτική κλίµακα, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ατζέντας για την
κοινωνική πολιτική, η ανταλλαγή καινοτόµων εµπειριών στον τοµέα των εργασιακών
σχέσεων, που συνδυάζουν ασφάλεια για τους εργαζόµενους και ευελιξία για τις επιχειρήσεις,
και να υποβληθούν στους κοινωνικούς εταίρους όλα τα συναφή στοιχεία του εκσυγχρονισµού
και της βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων,

- να συσταθεί, ήδη από το 2001, σύµφωνα µε τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, ένα
«ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αλλαγής», στο πλαίσιο του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου,

- να εξεταστεί, προκειµένου να αναπροσαρµοστεί, µέχρι το 2003, η οδηγία σχετικά µε την
προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη· να
πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τα όσα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή, η αξιολόγηση των
υφισταµένων οδηγιών σχετικά µε τις εγγυήσεις που παρέχονται στους εργαζοµένους σε
περίπτωση οµαδικών απολύσεων, σχετικά µε την προστασία της εργασιακής σχέσης σε
περίπτωση αλλαγής εργοδότη και, ενδεχοµένως, να αναπροσαρµοστούν,

� να κληθούν οι κοινωνικοί εταίροι:

- να συνεχίσουν τον κοινωνικό διάλογο σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε
την οργάνωση της εργασίας και τις νέες µορφές απασχόλησης,

- να εγκαινιάσουν συζητήσεις που να καταλήξουν ενδεχοµένως σε διαπραγµατεύσεις
σχετικά µε την κοινή ευθύνη επιχειρήσεων και εργαζοµένων όσον αφορά την ικανότητα
επαγγελµατικής ένταξης και την προσαρµοστική ικανότητα των εργαζοµένων, ιδιαίτερα
υπό το πρίσµα της κινητικότητας,

- να εξετάσουν τα θέµατα τα σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων.

δ) Να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες πού έχουν σχέση µε την κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων και τη διαχείριση της µεταβολής, µέσω µιας ανακοίνωσης της Επιτροπής.
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ε) Να βελτιωθεί η λειτουργία του µακροοικονοµικού διαλόγου που προβλέφθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας, ώστε να συµβάλει πλήρως στη θετική και δυναµική
αλληλεπίδραση οικονοµικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής για την
απασχόληση. Να ευνοηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ κοινοτικών οργάνων και
κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τον τρόπο διαµόρφωσης
των µισθών και την σύνθεσή τους.

στ) Μέχρι το 2004, να διοργανωθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις µεµονωµένες απολύσεις,
µε παράλληλο συνυπολογισµό των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και των εθνικών
χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας.

ζ) Να συµπληρωθεί, κατά το 2001, η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε το χρόνο εργασίας, µε την
οριστικοποίηση των διατάξεων για τον τοµέα των οδικών µεταφορών. Να προχωρήσουν τα
κείµενα για την κοινωνική εναρµόνιση στις θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές.

ΙΙΙ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΥΝΟΗΘΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Η επάνοδος σε µια σταθερή οικονοµική αύξηση και η επικείµενη προοπτική της πλήρους απασχόλησης
δεν σηµαίνουν ότι τα προβλήµατα της φτώχειας και του αποκλεισµού θα υποχωρήσουν αυτοµάτως στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, καθιστούν ακόµη πιο απαράδεκτη την εµµονή τους. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβώνας υπογράµµισε την ανάγκη να ληφθούν µέτρα ώστε να δοθεί αποφασιστική
ώθηση στην εξάλειψη της φτώχειας. Η βούληση αυτή, η οποία διακηρύσσεται στα ανώτατα επίπεδα κάθε
κράτους, θα πρέπει να εκφραστεί στην πράξη µε την κινητοποίηση όλων των τοπικών παραγόντων,
κυρίως δε των ΜΚΟ και των κοινωνικών υπηρεσιών, και να συνοδεύεται από δράσεις µε σκοπό να
εξασφαλίζεται η ισότητα της µεταχείρισης όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο
έδαφος της Ένωσης.

α) Να εφαρµοσθεί, µέχρι τον Ιούνιο του 2001, κατ� εφαρµογήν της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
που ορίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, σε κάθε κράτος µέλος, ένα διετές
εθνικό πρόγραµµα δράσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού το οποίο θα
εγγράφεται στους από κοινού αποφασισθέντες στόχους. Το σχέδιο αυτό θα διευκρινίζει για τον
καθένα από αυτούς τις προόδους που αποσκοπεί να πραγµατοποιήσει η εκάστοτε εθνική πολιτική
και θα αναφέρει τους χρησιµοποιούµενους δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
αναλαµβανοµένων δράσεων· να επιδιωχθεί, από το 2001 και µετά, βάσει των δεικτών που θα
έχουν χρησιµοποιηθεί από τα κράτη µέλη στα εθνικά τους προγράµµατα, η λογική συνοχή µεταξύ
αυτών των δεικτών και ο καθορισµός δεικτών που θα εγκριθούν µε κοινή συµφωνία·
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β) Να χρησιµοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και
της επικοινωνίας ώστε να µειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός, µε τη δηµιουργία ευνοϊκών
προϋποθέσεων για πρόσβαση των πάντων στην κοινωνία της γνώσης: και, προς τον σκοπό αυτόν,
να τεθεί σε εφαρµογή το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής «e-Εurope 2002 � Κοινωνία
πληροφοριών για όλους», που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα.

γ) Να εξασφαλισθεί, στο τέλος των πρώτων εθνικών προγραµµάτων δράσης, η παρακολούθηση της
σύστασης του 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες εγγυήσεις πόρων που πρέπει να εξασφαλίζονται από
τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και να εξεταστούν οι πιθανές πρωτοβουλίες για την
πλαισίωση της προόδου στον τοµέα αυτόν.

δ) Να υποστηριχθούν, µέσω ανταλλαγής εµπειριών, οι προσπάθειες των κρατών µελών στον τοµέα
της πολεοδοµίας για να καταπολεµηθούν τα φαινόµενα κοινωνικού και πολεοδοµικού
διαχωρισµού.

ε) Να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης.

στ) Να ληφθεί µέριµνα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας σε θέµατα
καταπολέµησης όλων των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύµατος
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Να αναπτυχθούν οι
ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών προς ενίσχυση αυτών των πολιτικών.

ζ) Να αναληφθεί, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, µια
πιο δραστήρια πολιτική στον τοµέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν
νόµιµα στο έδαφος της Ένωσης, µε στόχο να τους παρασχεθούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
συγκρίσιµες µε εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναπτυχθούν οι ανταλλαγές
εµπειριών όσον αφορά τις πολιτικές ένταξης που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο.

η) Να αναπτυχθεί, ιδίως επ� ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (2003),
το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.

θ) Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µιας αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τους κοινωνικούς
εταίρους, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους
οργανισµούς διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών. Στην εταιρική αυτή σχέση να συµπράξουν
οι επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική ευθύνη τους.
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IV - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου,
ενώ παραµένουν στην αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους, αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Για να
αντιµετωπιστούν µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών, µέσω ιδίως της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Ο εκσυγχρονισµός των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αλληλεγγύης : αυτό
είναι η πρόκληση των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν τόσο σε θέµατα συντάξεων και υγείας
όσο και προς επίτευξη ενός ενεργού κοινωνικού κράτους που ενθαρρύνει έντονα την συµµετοχή στην
αγορά εργασίας.

α) Να συνεχισθούν η συνεργασία και οι ανταλλαγές µεταξύ κρατών σχετικά µε τις στρατηγικές
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ασφαλών και βιώσιµων συντάξεων στο µέλλον :
διαβίβαση εθνικών συµβολών ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης
(Μάρτιος 2001), υποβολή σχετικής µελέτης από το Συµβούλιο (Απασχόληση και Κοινωνική
Πολιτική) στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Göteborg (Ιούνιος 2001), το οποίο θα καθορίσει τα
µετέπειτα βήµατα.

β) Να αναλυθούν, βάσει των πολιτικών που εφαρµόζει κάθε κράτος µέλος, οι
πραγµατοποιηθείσες αναδιαµορφώσεις των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς και
τα βήµατα που πρέπει ακόµη να γίνουν προκειµένου να καταστεί η εργασία αποδοτικότερη
και να ευνοηθεί ένα σίγουρο εισόδηµα (2002) και να ευνοηθεί η διάρθρωση µεταξύ
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.

γ) Να ολοκληρωθεί, µέχρι το 2003, ένας προβληµατισµός σχετικά µε τα µέσα για την
εξασφάλιση, τηρουµένων των απαιτήσεων αλληλεγγύης, ενός υψηλού επιπέδου βιώσιµης
προστασίας της υγείας, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της γήρανσης (µακροχρόνια
ιατρική περίθαλψη) : έκθεση του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) σε
συνεργασία µε το Συµβούλιο (Υγεία).

δ) Να εξεταστεί, µε βάση ορισµένες µελέτες που θα έχουν πραγµατοποιηθεί για την Επιτροπή, η
εξέλιξη της  κατάστασης όσον αφορά τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περίθαλψη και
υγειονοµικά προϊόντα ποιότητας.

ε) Να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της ατζέντας, της
ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας· να προβλεφθεί και να
αναπτυχθεί η διαµόρφωση κατάλληλων δεικτών στον τοµέα αυτόν.
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V - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η προαγωγή της ισότητας µεταξύ των φύλων πρέπει να εφαρµοσθεί εγκάρσια στο σύνολο της
κοινωνικής ατζέντας και να συµπληρωθεί µε ορισµένες ειδικές δράσεις για την πρόσβαση των
γυναικών στην εξουσία λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση των δικαιωµάτων σε θέµατα ισότητας και,
τέλος, τη συνάρθρωση της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής.

α) Να ενσωµατωθεί η έννοια της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους συναφείς τοµείς,
ιδιαιτέρως τους τοµείς της κοινωνικής ατζέντας, στον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση των πολιτικών, µε τη θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και µέσων,
όπως, ενδεχοµένως, των αξιολογήσεων του αντικτύπου ανάλογα µε το φύλο, καθώς και των
µέσων παρακολούθησης αλλά και κριτηρίων αξιολόγησης των επιδόσεων.

β) Να αναπτυχθεί η πρόσβαση των γυναικών στην εξουσία λήψεως αποφάσεων, µε τον
καθορισµό, σε κάθε κράτος µέλος, κατάλληλων στόχων ή στόχων προόδου συνοδευόµενων
από χρονοδιαγράµµατα, τόσο στο δηµόσιο τοµέα όσο και στον οικονοµικό και κοινωνικό
τοµέα.

γ) Να εφαρµοσθεί η ανακοίνωση της Επιτροπής «προς µια κοινοτική στρατηγική στον τοµέα
της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005)», να εξεταστούν, προκειµένου να
εγκριθούν, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις της οδηγίας του 1976 για την ισότητα
µεταχείρισης και να ενισχυθούν τα δικαιώµατα όσον αφορά την ισότητα, µε την έκδοση
µέχρι το 2003 και µιας οδηγίας, βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ, για την προώθηση
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε τοµείς εκτός απασχόλησης και
επαγγελµατικής δραστηριότητας.

δ) Να αναπτυχθεί η γνώση, η κοινή χρησιµοποίηση πόρων και η ανταλλαγή εµπειριών, ιδίως µε
τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου για τα φύλα και ενός δικτύου εµπειρογνωµόνων.
Η µελέτη σκοπιµότητας πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός του 2001.

ε) Να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες και δράσεις µε σκοπό την προώθηση της
επαγγελµατικής ισότητας ανδρών και γυναικών ως προς τις αµοιβές. Να αναπτυχθεί η
υφιστάµενη πρωτοβουλία για τις γυναίκες επιχειρηµατίες.

στ) Να εξασφαλισθεί καλύτερη συνάρθρωση µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, µε
τη δηµιουργία, ειδικότερα, ευνοϊκών προϋποθέσεων για µια ποιοτική ανάληψη της φροντίδας
των παιδιών και των εξαρτώµενων προσώπων.
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VI - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις αποτελούν, από πολλές απόψεις, πρόκληση και ευκαιρία για
την κοινοτική δράση στον κοινωνικό τοµέα. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η ανταλλαγή εµπειριών
και στρατηγικών µε τα υποψήφια κράτη, ιδίως προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα,
από κοινού, οι προκλήσεις της πλήρους απασχόλησης και της καταπολέµησης του αποκλεισµού, και
να προωθηθεί µια ολοκληρωµένη οικονοµική και κοινωνική ατζέντα που να αντιστοιχεί µε την
ευρωπαϊκή προσέγγιση στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών.

α) Να προετοιµαστεί η διεύρυνση, µε σκοπό να προαχθεί η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος
στη διευρυµένη Ένωση :

- Να διοργανώνονται τακτικά, σε σύνδεση µε τους κοινωνικούς εταίρους, ανταλλαγές
απόψεων για το σύνολο των κοινωνικών πτυχών της διεύρυνσης,

- Να διευκολυνθεί η οικειοποίηση, από τις υποψήφιες χώρες, της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση, της εφαρµογής των στόχων καταπολέµησης της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και της ενισχυµένης συνεργασίας σε θέµατα
κοινωνικής προστασίας,

- Να υποστηριχθεί ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο αυτό.

- Να δηµιουργηθούν συνθήκες που να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των οικείων µη
κυβερνητικών οργανισµών στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

β) Να αναπτυχθεί µια συντονισµένη προσέγγιση όσον αφορά τα διεθνή κοινωνικά θέµατα στο
πλαίσιο των πολυµερών θεσµών (Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών, Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας, Συµβούλιο της Ευρώπης, ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, και ενδεχοµένως, ΠΟΕ,
ΟΟΣΑ),

γ) Να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνεργασίας, ιδίως η καταπολέµηση της
φτώχειας, η ανάπτυξη της υγείας και της εκπαίδευσης καθώς και ο συνυπολογισµός της
ισότητας ανδρών και γυναικών (ειδικότερα στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής διαδικασίας).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Από την δηµόσια συζήτηση του Συµβουλίου (εσωτερικής αγοράς - καταναλωτών - τουρισµού)
της 28ης Σεπτεµβρίου 2000 και τις γραπτές παρατηρήσεις των κρατών µελών προέκυψαν τα εξής
στοιχεία :

Το άρθρο 16 της Συνθήκης καθιερώνει τον ρόλο των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας για
να εξασφαλίσει την κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επίσης αναγνωρίζει
την προέχουσα θέση των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας µεταξύ των κοινών αξιών που
θεµελιώνουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, µε την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87.

Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας αποφάσισε µια συνολική
οικονοµική και κοινωνική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή
ένταξη στην νέα οικονοµική εποχή που ανοίγει από την επιταχυνόµενη ανάπτυξη της τεχνολογίας
των πληροφοριών, ενώ θα παραµένει η Ένωση πιστή στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Μέσα
στις ανοικτές στον ανταγωνισµό οικονοµίες µας, οι υπηρεσίες κοινής οικονοµικής ωφελείας
διαδραµατίζουν ρόλο αναντικατάστατο για την διασφάλιση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, που καθίσταται ελκυστική από την ποιότητα των υποδοµών της, το
υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εργαζοµένων της, την ενίσχυση και την ανάπτυξη των δικτύων στο
όλο έδαφός της, καθώς και για την παρακολούθηση των εξελισσοµένων κοινωνικών µεταβολών µε
την διατήρηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Σε αυτά τα πλαίσια, η νέα αναθεωρηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής
οικονοµικής ωφελείας έγινε δεκτή πολύ θετικά, ιδιαίτερα λόγω των κατωτέρω :

− το πεδίο των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας δεν πρέπει να παραµένει ανεξέλικτο,
αλλά να ανταποκρίνεται στις ταχείες µεταβoλές του οικονοµικού, επιστηµονικού και
τεχνολογικού περιβάλλοντος,

− η συµβολή των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ανταποκρίνεται σε ιδίους στόχους : προστασία των συµφερόντων, των καταναλωτών,
ασφάλεια των χρηστών, κοινωνική συνοχή και χωροταξία, αειφόρος ανάπτυξη,

− επιβεβαιώνεται η σηµασία των αρχών της ουδετερότητας, της ελευθερίας και της
αναλογικότητας. Οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν ότι τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να
καθορίσουν τις αποστολές και τις µεθόδους διαχείρισης των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής
ωφελείας, ενώ η Επιτροπή θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας της τήρησης των κανόνων
της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού,
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− η ολοκλήρωση των αποστολών των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας πρέπει να γίνει
σύµφωνα µε τις νόµιµες προσδοκίες των καταναλωτών και των πολιτών, που επιθυµούν να
επιτύχουν εύλογες τιµές σε ένα σύστηµα τιµών διακρινόµενο από διαφάνεια, και οι οποίοι
αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας οι οποίες είναι
απαραίτητες για την οικονοµική, εδαφική και κοινωνική τους ένταξη.

Πέραν αυτών, παρουσιάστηκαν και ορισµένες ανησυχίες :

− Η εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού πρέπει να επιτρέπει
στις υπηρεσίες κοινής οικονοµικής ωφελείας, να ασκούν τις αποστολές τους υπό συνθήκες
νοµικής ασφάλειας και οικονοµικής βιωσιµότητας, που θα εξασφαλίζουν µεταξύ άλλων τις
αρχές ίσης µεταχείρισης, ποιότητας και συνέχειας των υπηρεσιών αυτών. Προς τούτο ιδίως,
πρέπει να καταστεί σαφής η διάρθρωση των τρόπων χρηµατοδότησης των υπηρεσιών κοινής
οικονοµικής ωφελείας µε την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει
ιδίως να αναγνωρισθεί η συµβατότητα των ενισχύσεων, οι οποίες σκοπό έχουν την
αντιστάθµιση των πρόσθετων εξόδων που συνεπάγεται η ολοκλήρωση αποστολής κοινής
οικονοµικής ωφελείας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 86.2.

− Η συµβολή των υπηρεσιών κοινής οικονοµικής ωφελείας στην οικονοµική αύξηση και στην
κοινωνική ευηµερία δικαιολογεί πλήρως µια τακτική εκτίµηση της µεθόδου µε την οποία
επιτυγχάνουν τις αποστολές τους, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, την ασφάλεια και τις τιµές, οι οποίες πρέπει να είναι δίκαιες
και διαφανείς. Η εκτίµηση αυτή είναι δυνατόν να γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας του
Κάρντιφ, βάσει συµβολών των κρατών µελών και των εκθέσεων της Επιτροπής, ανταλλαγών
ορθών πρακτικών ή εκτίµησης από τους οµοτίµους. Θα µπορούσε επίσης να ζητείται η γνώµη
των πολιτών και των καταναλωτών µέσω του Φόρουµ «η εσωτερική αγορά στην υπηρεσία
των πολιτών και των επιχειρήσεων».

− Οι συζητήσεις που εντάσσονται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 της συνθήκης, το
οποίο προβλέπει ότι «η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, εντός των πλαισίων των αντίστοιχων
αρµοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συνθήκης, µεριµνούν
ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να
επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους», κατέδειξαν ότι απαιτείται διεξοδική µελέτη
αυτών των θεµάτων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το Συµβούλιο,

A. έχοντας υπόψη του ότι από τις βασικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ προβλέπεται ότι η δράση της
Κοινότητας πρέπει να αποβλέπει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας του ανθρώπου και προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και ότι οι
στόχοι αυτοί πρέπει να περικλείονται στις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β. έχοντας υπόψη του ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 174 της Συνθήκης δέχεται ότι η αρχή της
προφύλαξης είναι µια από τις αρχές που πρέπει να διέπουν την πολιτική την οποία ακολουθεί
η Κοινότητα στον τοµέα του περιβάλλοντος· έχοντας υπόψη ότι η αρχή αυτή εφαρµόζεται
επίσης στον τοµέα της υγείας, καθώς και στον ζωο- και φυτουγειονοµικό τοµέα,

Γ. εκτιµώντας ότι θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν, σε εύθετο χρόνο και στα κατάλληλα πλαίσια,
η ανάγκη και η δυνατότητα να εδραιωθεί η αρχή της προφύλαξης, σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε άλλες διατάξεις της Συνθήκης που
συνδέονται ιδίως µε την υγεία και την προστασία των καταναλωτών,

∆. υπενθυµίζοντας ότι η αναγνώριση της αρχής αυτής εντάσσεται σε µια προοπτική αειφόρου
ανάπτυξης,

Ε. υπενθυµίζοντας ότι η εν λόγω αρχή έχει περιληφθεί σε διάφορα διεθνή κείµενα, και
ειδικότερα στη ∆ιακήρυξη του Ρίο του 1992, τη Σύµβαση του 1992 για τις κλιµατικές
µεταβολές, τη Σύµβαση του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο του 2000
για τη Βιοασφάλεια καθώς και σε πολλές συµβάσεις σχετικά µε την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος,

ΣΤ. υπογραµµίζοντας τη σηµασία των εργασιών που διεξάγονται εν προκειµένω στο πλαίσιο του
Codex Alimentarius,

Ζ. κρίνοντας ότι η αρχή της προφύλαξης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη λήψη µέτρων που
θέτουν συγκεκαλυµµένους περιορισµούς στο εµπόριο,

Η. έχοντας υπόψη του τους γενικούς στόχους που ορίζονται από το προοίµιο της Συµφωνίας για
την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, και ειδικότερα το στόχο της αειφόρου
ανάπτυξης και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος· έχοντας υπόψη του τις
γενικές εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο ΧΧ της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και
Εµπορίου και από το άρθρο XIV της Γενικής Συµφωνίας για τις Συναλλαγές στον Τοµέα των
Υπηρεσιών, καθώς και ότι η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της συµφωνίας για την εφαρµογή
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υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων (συµφωνία SPS) ορίζει προδιαγραφές σχετικά
µε τα ληπτέα µέτρα σε περιπτώσεις κινδύνου και ανεπαρκείας των επιστηµονικών τεκµηρίων·
έχοντας εξάλλου υπόψη τη συµφωνία για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα συνυπολογισµού των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου, τη
ζωή των ζώων και των φυτών και το περιβάλλον, τους οποίους θα µπορούσε να προξενήσει η
παράλειψη εφαρµογής µέτρων,

Θ. εκτιµώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ενίσχυση των
αναπτυσσόµενων χωρών ώστε να συµµετάσχουν στις συµφωνίες SPS και ΠΟΕ,
λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσχερειών που αντιµετωπίζουν εν προκειµένω,

Ι. υπενθυµίζοντας τις συστάσεις των ειδικών οµάδων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
ιδιαιτέρως δε του οργάνου προσφυγής για την περίπτωση των «ορµονών», σύµφωνα µε τις
οποίες τα µέλη αυτού του Οργανισµού δικαιούνται «να ορίζουν τα ίδια ενδεδειγµένα επίπεδα
υγειονοµικής προστασίας, τα οποία επιτρέπεται να είναι υψηλότερα των επιπέδων που
προσδιορίζονται από τους υπάρχοντες κανόνες, οδηγίες και συστάσεις», συγχρόνως δε
δικαιούνται να συνυπολογίζουν τις µειοψηφούσες γνώµες των εµπειρογνωµόνων,

ΙΑ. γνωρίζοντας ότι οι δηµόσιες αρχές έχουν ευθύνη να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και ότι οφείλουν να
ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανησυχίες του κοινού σχετικά µε τους εν δυνάµει
κινδύνους στους οποίους εκτίθεται,

---------------------

1. χαίρει διότι η Επιτροπή έλαβε την πρωτοβουλία υποβολής µιας ανακοίνωσης µε αντικείµενο
την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης, τους γενικούς προσανατολισµούς της οποίας και
συµµερίζεται,

2. κρίνει ότι η αρχή της προφύλαξης εφαρµόζεται στις πολιτικές και τις δράσεις της Κοινότητας
και των κρατών µελών της και αφορά τη δράση των δηµόσιων αρχών, τόσον επιπέδου
κοινοτικών θεσµών όσο και κρατών µελών, και ότι οι εν λόγω αρχές οφείλουν να
προσπαθήσουν να αναγνωρισθεί πλήρως η αρχή αυτή από τους αρµόδιους διεθνείς φορείς,

3. διαπιστώνει ότι η αρχή της προφύλαξης επιβάλλεται σταδιακά ως αρχή διεθνούς δικαίου στον
τοµέα της προστασίας της υγείας και στον τοµέα του περιβάλλοντος,

4. θεωρεί ότι οι κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου επιτρέπουν εκ προοιµίου να
λαµβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης,
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5. θεωρεί ότι, έναντι του διεθνούς δικαίου, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη δικαιούνται να
καθορίζουν το επίπεδο προστασίας που κρίνουν ενδεδειγµένο στο πλαίσιο της διαχείρισης
του κινδύνου· ότι, προς επίτευξη του στόχου αυτού, δύνανται να λαµβάνουν προσήκοντα
µέτρα εν ονόµατι της αρχής της προφύλαξης, και ότι, τέλος, ο εκ των προτέρων καθορισµός
του κατάλληλου για όλες τις περιστάσεις επιπέδου προστασίας δεν είναι πάντα εφικτός,

6. κρίνει αναγκαίο να καθορισθούν οι κατευθυντήριες γραµµές της προσφυγής στην αρχή της
προφύλαξης, ώστε να αποσαφηνισθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της,

---------------------

7. κρίνει ότι συντρέχει η περίπτωση προσφυγής στην αρχή της προφύλαξης όταν εντοπίζεται η
δυνατότητα επιβλαβών συνεπειών επί της υγείας και του περιβάλλοντος και όταν µια
προκαταρκτική επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν
επιτρέπει τη συναγωγή ασφαλών συµπερασµάτων όσον αφορά το επίπεδο του κινδύνου,

8. κρίνει ότι η επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να ακολουθεί µια λογική πορεία,
που θα προσπαθεί να εντοπίζει την επικινδυνότητα, να χαρακτηρίζεται η επικινδυνότητα, να
αξιολογείται η έκθεση στον κίνδυνο και να χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος, βάσει υφιστάµενων
διαδικασιών σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, και κρίνει ότι, εφόσον τα στοιχεία δεν είναι
επαρκή και λόγω της φύσης του κινδύνου ή της ανάγκης ταχείας αντιµετώπισής του, τα
στάδια αυτά δεν είναι πάντοτε δυνατόν να περαιώνονται µε τη δέουσα συστηµατικότητα,

9. θεωρεί ότι, προκειµένου να µπορέσει να αξιολογήσει τον κίνδυνο, η δηµόσια αρχή πρέπει να
είναι εφοδιασµένη µε ένα κατάλληλο ερευνητικό πλαίσιο, µεταξύ δε άλλων να στηρίζεται σε
επιστηµονικές επιτροπές και σε κατάλληλες επιστηµονικές εργασίες σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο· ότι θα είναι υπεύθυνη για τον τρόπο οργάνωσης της αξιολόγησης του κινδύνου, η
οποία πρέπει να διεξάγεται µε τρόπο διεπιστηµονικό, ανεξάρτητο και διαφανή και να
αποτελεί προϊόν της σύνθεσης πολλαπλών απόψεων,

10. εκτιµά ότι η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να προβάλλει και τις τυχόν υπάρχουσες
µειοψηφούσες γνώµες. Οι γνώµες αυτές πρέπει να µπορούν να εκφράζονται και να
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους παράγοντες, ιδίως στις περιπτώσεις που
αποδεικνύουν την έλλειψη επιστηµονικής βεβαιότητας,

11. δηλώνει ότι πρέπει να γίνεται λειτουργικός διαχωρισµός µεταξύ των υπευθύνων που
επωµίζονται την επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου και εκείνων που επωµίζονται τη
διαχείρισή του, αναγνωρίζοντας όµως ότι πρέπει να αναπτύσσεται συνεχής διάλογος µεταξύ
αυτών,
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12. θεωρεί ότι τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου πρέπει να λαµβάνονται από τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές επί τη βάσει πολιτικής εκτίµησης του επιζητούµενου επιπέδου προστασίας,

13. θεωρεί ότι, κατά την επιλογή των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για τη διαχείριση του
κινδύνου, θα πρέπει να εξετάζεται το σύνολο των µέτρων που θα επέτρεπαν την επίτευξη του
επιδιωκόµενου επιπέδου προστασίας,

---------------------

14. εκτιµά ότι οι εργασίες όλων των σταδίων αξιολόγησης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο
διαφανή, και, κατά κύριο λόγο, οι εργασίες των σταδίων της αξιολόγησης του κινδύνου
καθώς και της διαχείρισής του, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της εφαρµογής
των µέτρων που έχουν αποφασισθεί,

15. εκτιµά ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συµµετέχει και ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ήδη κατά τα πρώτα
στάδια,

16. εκτιµά ότι οι επιστηµονικές γνώµες και τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου πρέπει να
ανακοινώνονται δεόντως,

---------------------

17. θεωρεί ότι τα λαµβανόµενα µέτρα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας,
λαµβάνοντας υπόψη τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους κινδύνους και
επιδιώκοντας το απαιτούµενο υψηλό επίπεδο προστασίας,

18. θεωρεί ότι τα µέτρα δεν πρέπει να καταλήγουν σε αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις
κατά την εφαρµογή τους· εφόσον υφίστανται περισσότερες της µιας δυνατότητες για την
επίτευξη του ίδιου επιπέδου προστασίας της υγείας ή του περιβάλλοντος, πρέπει να
προτιµώνται τα µέτρα που περιορίζουν λιγότερο τις συναλλαγές,

19. θεωρεί ότι τα µέτρα θα πρέπει να είναι συναφή µε τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε
παρόµοιες περιστάσεις ή που χρησιµοποιούν οµοειδείς προσεγγίσεις, συναρτήσει των πλέον
πρόσφατων επιστηµονικών εξελίξεων και της εξέλιξης του επιδιωκόµενου επιπέδου
προστασίας,
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20. επιµένει ότι τα θεσπιζόµενα µέτρα προϋποθέτουν την εξέταση των πλεονεκτηµάτων και των
αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη ή µη ανάληψη δράσης. Αυτή η
εξέταση πρέπει να λαµβάνει υπόψη το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το
κατά πόσον ο πληθυσµός µπορεί να αποδεχθεί τις διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις, και
να περιλαµβάνει, εφόσον είναι εφικτό, µια οικονοµική ανάλυση· εξυπακούεται ότι πρέπει να
αποδίδεται προτεραιότητα στις απαιτήσεις που συνδέονται µε την προστασία της δηµόσιας
υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στη δηµόσια υγεία,

21. εκτιµά ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται εν ονόµατι της αρχής της προφύλαξης πρέπει να
αναθεωρούνται µε γνώµονα την εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων. Προς τούτο, πρέπει να
παρακολουθούνται τα αποτελέσµατα των αποφάσεων αυτών, να διενεργούνται δε
συµπληρωµατικές έρευνες ώστε να περιορίζεται το επίπεδο αβεβαιότητας,

22. εκτιµά ότι, κατά τον καθορισµό των µέτρων που λαµβάνονται εν ονόµατι της αρχής της
προφύλαξης και στα πλαίσια της παρακολούθησής τους, η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα
να αποφασίζει, για κάθε περίπτωση χωριστά, βάσει σαφών κανόνων που καθορίζονται στο
κατάλληλο επίπεδο, ποιος πρέπει να προσκοµίζει τα αναγκαία επιστηµονικά στοιχεία για µια
πληρέστερη αξιολόγηση του κινδύνου,

Μία τέτοια υποχρέωση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την περίπτωση και πρέπει να
αποσκοπεί στην επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας µεταξύ των δηµόσιων αρχών, των
επιστηµονικών παραγόντων και των οικονοµικών φορέων, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις
υποχρεώσεις που έχουν οι οικονοµικοί φορείς λόγω των δραστηριοτήτων τους.

--------------------------

23. αναλαµβάνει τη δέσµευση να υλοποιήσει τις αρχές που περιέχονται στο παρόν ψήφισµα,

24. καλεί την Επιτροπή :

• να εφαρµόζει συστηµατικά τις κατευθυντήριες γραµµές της σχετικά µε τις
προϋποθέσεις προσφυγής στην αρχή της προφύλαξης, λαµβάνοντας υπόψη της τις
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων στους οποίους µπορεί να εφαρµοσθούν,

• να περιλάβει την αρχή της προφύλαξης, κάθε φορά που είναι αναγκαίο, στις
εκπονούµενες νοµοθετικές προτάσεις της και στο σύνολο των δράσεών της,
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25. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή :

• να αποδώσουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της επιστηµονικής
εµπειρογνωµοσύνης και στον αναγκαίο συντονισµό των θεσµικών οργάνων,

• να ενεργήσουν κατά τρόπον ώστε η αρχή της προφύλαξης να αναγνωρισθεί πλήρως από
τα οικεία διεθνή όργανα στον τοµέα της υγείας, του περιβάλλοντος και του διεθνούς
εµπορίου, ιδιαίτερα µε βάση τις αρχές που προτείνονται µε το παρόν ψήφισµα, να
προωθήσουν αυτόν το στόχο, και να εξασφαλίσουν ότι θα λαµβάνεται περισσότερο
υπόψη, ιδίως από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, συµβάλλοντας συγχρόνως
στην διασαφήνισή του,

• να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του κοινού και των διάφορων
παραγόντων σχετικά µε την κατάσταση των επιστηµονικών γνώσεων, τα εκάστοτε
διακυβευόµενα και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι ίδιοι και το περιβάλλον
τους,

• να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διεθνείς εταίροι να αναλάβουν τη
δέσµευση να αναζητήσουν κάποιο κοινό έδαφος για την εφαρµογή της αρχής,

• να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή διάδοση του παρόντος ψηφίσµατος.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση για τον αθλητισµό που υπέβαλε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999 µε
σκοπό την προάσπιση των υφιστάµενων αθλητικών δοµών και τη διατήρηση της κοινωνικής
αποστολής του αθλητισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη
µέλη έχουν πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των αθλητικών υποθέσεων. Η Κοινότητα,
στη δράση της δυνάµει των διαφόρων διατάξεων της Συνθήκης, πρέπει να λαµβάνει υπόψη
ακόµα και αν δεν έχει άµεσες αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό, την κοινωνική, εκπαιδευτική
και πολιτιστική αποστολή του αθλητισµού, στις οποίες στηρίζεται η ιδιαιτερότητά του, έτσι
ώστε να τηρούνται και να προωθούνται η δεοντολογία και οι διάφορες µορφές αλληλεγγύης
που είναι απαραίτητες για να διαφυλάσσεται ο κοινωνικός του ρόλος.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί ιδίως να διαφυλαχθούν η συνοχή και οι δεσµοί
αλληλεγγύης που συνδέουν όλα τα επίπεδα της αθλητικής πρακτικής, το πνεύµα του ορθώς
αγωνίζεσθαι, τα ηθικά και υλικά συµφέροντα, καθώς και η σωµατική ακεραιότητα των
αθλητών και ειδικότερα των ανήλικων νέων αθλητών.

Ερασιτεχνική πρακτική και αθλητισµός για όλους

3. Ο αθλητισµός είναι µια δραστηριότητα του ανθρώπου που στηρίζεται σε ουσιαστικές
κοινωνικές εκπαιδευτικές και πολιτισµικές αξίες. Αποτελεί παράγοντα ένταξης, συµµετοχής
στην κοινωνική ζωή, ανοχής, αποδοχής των διαφορών και τήρησης των κανόνων.

4. Η αθλητική δραστηριότητα πρέπει να είναι προσιτή σε όλες και όλους, σε πλαίσιο σεβασµού
των προσδοκιών και των ικανοτήτων ενός εκάστου καθώς και στο πλαίσιο της
ποικιλοµορφίας των αγωνιστικών και ερασιτεχνικών πρακτικών, οργανωµένων ή ατοµικών.

5. Η άσκηση σωµατικών και αθλητικών δραστηριοτήτων συνιστά, για τα άτοµα µε ειδικές,
σωµατικές ή πνευµατικές ανάγκες, εξέχον µέσο ατοµικής ανάπτυξης, αποκατάστασης,
κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης και, για τους λόγους αυτούς, πρέπει να ενθαρρύνεται.
Σχετικά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πολύτιµη και υποδειγµατική συµβολή των
Παραολυµπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ.
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6. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τον εθελοντισµό στον αθλητισµό µε µέτρα υπέρ της
προσήκουσας προστασίας και της αναγνώρισης του οικονοµικού και κοινωνικού ρόλου των
εθελοντών, µε την υποστήριξη, ενδεχοµένως, της Κοινότητας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της.

Ο ρόλος των αθλητικών οµοσπονδιών

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την προσήλωσή του στην αυτονοµία των αθλητικών
οργανώσεων και στο δικαίωµά τους να αυτοοργανώνονται µε τις κατάλληλες εταιρικές
δοµές. Αναγνωρίζει ότι οι αθλητικές οργανώσεις έχουν την αποστολή, σύµφωνα µε τις
εθνικές και κοινοτικές νοµοθεσίες, καθώς και µε βάση τη δηµοκρατική και διαφανή
λειτουργία, να οργανώνουν και να προωθούν το άθληµά τους, ιδίως όσον αφορά τους
συγκεκριµένους αθλητικούς κανόνες, τη σύσταση εθνικών οµάδων, µε τον τρόπο που κρίνουν
ως πλέον ενδεδειγµένο για την επίτευξη των στόχων τους.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαπιστώνει ότι, εφόσον στις αθλητικές οµοσπονδίες συνυπάρχουν
τα διάφορα επίπεδα αθλητικής πρακτικής, από τον ερασιτεχνικό αθλητισµό έως τον
αθλητισµό υψηλού επιπέδου, οι οµοσπονδίες αυτές διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην
απαιτούµενη αλληλεγγύη ανάµεσα στα επίπεδα αυτά : επιτρέπουν την πρόσβαση του πλατιού
κοινού στο αθλητικό θέαµα, τη στήριξη σε ανθρώπινο και οικονοµικό επίπεδο του
ερασιτεχνικού αθλητισµού, την προώθηση ισότιµης πρόσβασης γυναικών και ανδρών στον
αθλητισµό όλων των επιπέδων, την κατάρτιση των νέων, την προστασία της υγείας των
αθλητών, την καταπολέµηση της φαρµακοδιέγερσης, την καταπολέµηση της βίας και των
ρατσιστικών ή ξενόφοβων εκδηλώσεων.

9. Οι κοινωνικές αυτές αποστολές συνεπάγονται ιδιαίτερες ευθύνες για τις οµοσπονδίες και
θεµελιώνουν την αναγνώριση της αρµοδιότητάς τους για τη διοργάνωση αγωνιστικών
εκδηλώσεων.

10. Οι οµοσπονδίες, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξελίξεις στον κόσµο του αθλητισµού,
οφείλουν να παραµείνουν βασικό στοιχείο ενός τρόπου οργάνωσης που εξασφαλίζει την
αθλητική συνοχή και τη συµµετοχική δηµοκρατία.

∆ιαφύλαξη των πολιτικών για την κατάρτιση των αθλητών

11. Οι πολιτικές για την κατάρτιση των νέων αθλητών είναι απαραίτητες για τη ζωτικότητα του
αθλήµατος, των εθνικών οµάδων, του αθλητισµού υψηλού επιπέδου και πρέπει να
ενθαρρύνονται. Οι αθλητικές οµοσπονδίες, σε συνεργασία ενδεχοµένως µε τις δηµόσιες
αρχές, έχουν κάθε λόγο να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα για τη διαφύλαξη της
ικανότητας των οµίλων που είναι µέλη τους να καταρτίζουν νέους αθλητές καθώς και για την
ποιότητα της παρεχόµενης κατάρτισης, σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές νοµοθεσίες
και πρακτικές.
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Προστασία των νέων αθλητών

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τις ευεργετικές επιπτώσεις της άθλησης στους νέους
και επιµένει στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως από τις αθλητικές οργανώσεις,
στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των νέων αθλητών, έτσι
ώστε η επαγγελµατική τους ένταξη να µην υπονοµεύεται λόγω της αθλητικής τους
σταδιοδροµίας, καθώς και στην ψυχική τους ισορροπία, τους οικογενειακούς δεσµούς και την
υγεία τους, ιδίως µάλιστα την πρόληψη της φαρµακοδιέγερσης. Εκτιµά τη συµβολή των
ενώσεων και οργανώσεων, οι οποίες κατά την κατάρτιση, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
αυτές και παρέχουν έτσι πολύτιµη κοινωνική συµβολή.

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για τις εµπορικές συναλλαγές µε στόχο
τους ανήλικους αθλητές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν ανήλικους αθλητές
τρίτων χωρών, εφόσον αντιβαίνουν προς την υφιστάµενη εργατική νοµοθεσία ή θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία και ευηµερία των νέων αθλητών. Απευθύνει έκκληση προς τις αθλητικές
οργανώσεις και τα κράτη µέλη προκειµένου να ερευνούν και να παρακολουθούν στενά αυτές
τις πρακτικές και, ενδεχοµένως, να εξετάσουν τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων.

Οικονοµικό πλαίσιο του αθλητισµού και αλληλεγγύη

14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η κυριότητα ή ο οικονοµικός έλεγχος από έναν
οικονοµικό φορέα πολλών αθλητικών οµίλων που συµµετέχουν στους ίδιους αγώνες του
ίδιου αθλήµατος µπορεί να παραβιάζει το πνεύµα του ορθώς αγωνίζεσθαι. Εάν τούτο
αποδειχθεί αναγκαίο, οι αθλητικές οµοσπονδίες ενθαρρύνονται να συστήσουν µηχανισµούς
ελέγχου της διαχείρισης των οµίλων.

15. Η πώληση των δικαιωµάτων τηλεοπτικής αναµετάδοσης αποτελεί σήµερα µία από τις
σηµαντικότερες πηγές εισοδήµατος για ορισµένα αθλήµατα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται προκειµένου να υποστηριχθεί η αλληλέγγυα
διάθεση σε όλα τα ενδεδειγµένα επίπεδα και λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές,
µέρους των εσόδων που προέρχονται από την εν λόγω πώληση, ευνοούν την αρχή της
αλληλεγγύης µεταξύ όλων των επιπέδων άθλησης και όλων των αθληµάτων.

Μεταγραφές

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την έντονη υποστήριξή του στο διάλογο ανάµεσα στους
αθλητικούς κύκλους, ιδίως τα ποδοσφαιρικά σωµατεία, τις οργανώσεις εκπροσώπησης
επαγγελµατιών αθλητών, την Κοινότητα και τα κράτη µέλη σχετικά µε την εξέλιξη του
καθεστώτος των µεταγραφών λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του αθλητισµού
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

**************
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17. Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη καλούνται, ανάλογα µε τις αντίστοιχες
αρµοδιότητές τους, να συνεχίσουν την εξέταση των πολιτικών τους, σύµφωνα µε τη Συνθήκη
και µε βάση τις γενικές αυτές αρχές.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η οικοδόµηση ενός γνήσιου ευρωπαϊκού χώρου της γνώσης
αποτελεί προτεραιότητα για την Eυρωπαϊκή Κοινότητα και ότι µέσω της εκπαίδευσης οι ευρωπαίοι
θα αποκτήσουν τις κοινές πολιτιστικές αναφορές που θεµελιώνουν την συνείδηση του ευρωπαίου
πολίτη και την πολιτική Ευρώπη.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι το αίσθηµα αυτό βασίζεται στην αµοιβαία ανακάλυψη των
στοιχείων που συνθέτουν την ποικιλοµορφία και τη συµπληρωµατικότητά µας και προϋποθέτει τον
πολλαπλασιασµό των προσωπικών επαφών και της ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών.

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ, εποµένως, ότι έχει θεµελιώδη σηµασία να αναληφθούν από όλα τα κράτη µέλη
δράσεις, σαφείς και κοινές, απευθυνόµενες στους νέους, τους µαθητές, τους σπουδαστές, τους
ερευνητές, σε κάθε επιµορφωνόµενο άτοµο καθώς και στους διδάσκοντες· ότι µόνο µε την
οικοδόµηση της "Ευρώπης του νου" θα εµφυσηθεί στους πολίτες το αίσθηµα ότι είναι όντως
ευρωπαίοι.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του ότι αυτή η Ευρώπη της γνώσης αποτελεί επίσης οικονοµική
αναγκαιότητα· ότι, στο πλαίσιο µιας οικονοµίας διεθνοποιηµένης και ολοένα και περισσότερο
βασισµένης στις γνώσεις, το άνοιγµα στους ξένους πολιτισµούς και η ικανότητα των ανθρώπων να
σπουδάζουν και να εργάζονται σε πολύγλωσσο περιβάλλον είναι ουσιώδη στοιχεία για την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας.

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ, ότι η ανάπτυξη της κινητικότητας των νέων, των µαθητών, των σπουδαστών, των
ερευνητών, κάθε επιµορφωνόµενου ατόµου καθώς και των διδασκόντων στην Ευρώπη αποτελεί
µείζονα πολιτικό στόχο ο οποίος απαιτεί δέσµευση και συγχρονισµένες προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού η Ευρώπη διαθέτει ήδη από πολλού ένα
πλούσιο κεκτηµένο : εν προκειµένω, τα κοινοτικά προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO da
VINCI και ΝΕΟΛΑΙΑ έχουν αποτελέσει σηµαντική πρόοδο και διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο,
ο οποίος θα ενισχυθεί µε τη δεύτερη γενεά των προγραµµάτων.
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ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι χρειάζεται να ενισχυθούν περαιτέρω τα µέτρα που έχουν ληφθεί στον τοµέα
αυτόν· ότι, ακόµα και αν αυξάνεται, ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες
κινητικότητας είναι ακόµη µικρός· ότι, για παράδειγµα, στους σπουδαστές πρόκειται για ένα µικρό
µόνο ποσοστό· ότι εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικά εµπόδια : άνιση πρόσβαση στις
πληροφορίες, εµπόδια οικονοµικής φύσεως, διοικητικές δυσκολίες στους τοµείς της φορολογίας
και της κοινωνικής προστασίας, περίπλοκες διατυπώσεις διαµονής, µειονεκτήµατα από άποψη
επαγγελµατικού καθεστώτος και σταδιοδροµίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας της 23ης και 24ης
Μαρτίου 2000 αναγνώρισε ότι επείγει να αρθούν τα εµπόδια αυτά και να προωθηθεί η
κινητικότητα και κάλεσε, στα συµπεράσµατά του, το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν
«έως τα τέλη του 2000, τα µέσα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των
διδασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας, µε την καλύτερη δυνατή χρήση των
υφισταµένων κοινοτικών προγραµµάτων, µε εξάλειψη των εµποδίων και µε διαφανέστερη
αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών και κατάρτισης» (παράγραφος αριθ. 26).

∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ, προκειµένου να ανταποκριθούν στην έντονη προσδοκία των συµπολιτών τους,
µε την υποστήριξη της Επιτροπής, εντός των αρµοδιοτήτων τους και πλήρως τηρουµένης της αρχής
της επικουρικότητας, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να αρθούν τα εµπόδια στην κινητικότητα
και να προωθηθεί η ανάπτυξή της.

ΚΡΙΝΟΥΝ ότι το παρόν ψήφισµα, χωρίς να προκαταλαµβάνει τις σηµαντικές εργασίες που έχουν
ήδη αναλάβει η Επιτροπή και το Συµβούλιο µε σκοπό τη δηµιουργία του κατάλληλου νοµικού
πλαισίου για την προώθηση της κινητικότητας, και ειδικότερα την πρόταση σύστασης περί της
κινητικότητας, της οποίας η ταχεία έκδοση είναι ευκταία, αποσκοπεί, αντιθέτως, να διευκολύνει
την υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτόν, υποδεικνύοντας ενδεχόµενες
συγκεκριµένες δράσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρµοσθούν σε στενή συνεργασία µε όλους
τους ενεχόµενους παράγοντες και ιδρύµατα, και ιδίως τα πανεπιστήµια των οποίων η κινητοποίηση
είναι ουσιώδης συνιστώσα της επιτυχίας.

ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ευνοϊκά  το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα, το οποίο υποβλήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας στη Σορβόννη, στις 30 Σεπτεµβρίου
2000. Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται σε τρεις µεγάλους στόχους :

- ορισµός και εκδηµοκρατισµός της κινητικότητας στην Ευρώπη,

- προώθηση κατάλληλων µορφών  χρηµατοδότησης,

- αύξηση της κινητικότητας και βελτίωση των προϋποθέσεών της.
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Τα µέτρα που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης νοούνται ως µια «εργαλειοθήκη» που περιλαµβάνει
42 µέτρα και χωριζόµενα σε 4 µεγάλα κεφάλαια των οποίων η εµβέλεια και ο συνδυασµός
στοχεύουν στον εντοπισµό και την άρση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν όσοι, οπουδήποτε και
αν ευρίσκονται, επιθυµούν να θέσουν σε εφαρµογή µια δράση κινητικότητας.

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τις δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας µε
µέτρα για την κατάρτιση των ατόµων που συµβάλλουν στην θέση σε εφαρµογή της κινητικότητας,
για την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας και για την πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες.

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη χρηµατοδότηση της κινητικότητας και επιδιώκει να προσδιορίσει
µια σειρά µέτρων µέσω των οποίων µπορούν να κινητοποιηθούν όλα τα πιθανά χρηµατοδοτικά
µέσα.

Το τρίτο κεφάλαιο αποσκοπεί στην αύξηση και τη βελτίωση της κινητικότητας πολλαπλασιάζοντας
τις ενδεχόµενες µορφές της και βελτιώνοντας την υποδοχή και την οργάνωση των
χρονοδιαγραµµάτων.

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα µέτρα που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των περιόδων
κινητικότητας και στην αναγνώριση της αποκτώµενης πείρας.

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι ενώ όλα τα κράτη µέλη, µε τη συνδροµή της Επιτροπής, θα χρησιµοποιήσουν,
επί εθελοντικής βάσεως, τις δράσεις εκείνες που κρίνουν ότι δίνουν την καλύτερη δυνατότητα να
αρθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι αιτούντες κινητικότητα στη χώρα τους, όλοι ήδη
συµφωνούν ότι θεωρούν πως  τα ακόλουθα µέτρα του προγράµµατος δράσης έχουν ιδιαίτερη
σηµασία :

- ανάπτυξη της πολυγλωσσίας,

- δηµιουργία µιας πύλης που θα δίνει πρόσβαση στις διάφορες ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών
σχετικά µε την κινητικότητα,

- αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας στις σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση
διπλώµατος,

- κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του σχετικού διοικητικού προσωπικού ώστε να καταστούν
πραγµατικοί παράγοντες της κινητικότητας, ικανοί να συµβουλεύουν, να κατευθύνουν και να
καταρτίζουν σχέδια κινητικότητας,

- ορισµός και υιοθέτηση ενός χάρτη ποιότητας που θα εξασφαλίζει την υποδοχή των
επιµορφωνόµενων υπηκόων άλλων χωρών,
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- απογραφή των δυνατοτήτων κινητικότητας και των υφισταµένων ορθών πρακτικών, των
ανταλλαγών σπουδαστών, επιµορφωνόµενων ατόµων και εκπαιδευτών,

- διάρθρωση των χρηµατοδοτήσεων της κινητικότητας που εξασφαλίζονται από την Ένωση, τα
κράτη µέλη, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ, στο πλαίσιο του συνεχούς προγραµµατισµού που εισήγαγε το Συµβούλιο µε το
ψήφισµά του της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 1 και µε σκοπό την τακτική αξιολόγηση της προόδου όσον
αφορά την επίτευξη των καθορισµένων στόχων, το Συµβούλιο, σε συνεργασία µε τα άλλα
ενδιαφερόµενα ευρωπαϊκά όργανα, να προβαίνει τακτικά σε ανασκόπηση της κατάστασης, κατ�
αρχήν, ανά διετία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ότι το σχέδιο αυτό εντοπίζει επίσης µέτρα ευρύτερης εµβέλειας που εµπίπτουν
σε έναν ευρύτερο συντονισµό στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους καθώς και µεταξύ της
Επιτροπής και των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών µελών.

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, το παρόν
ψήφισµα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας.

________________________

                                                
1 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, «Πέρασµα στη νέα χιλιετία» : ανάπτυξη νέων
διαδικασιών εργασίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
(ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σελ. 6).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για την πανηγυρική διακήρυξη
(14101/00)

•  Συγκεφαλαιωτικό έγγραφο
(CONFER 4816/00)

•  Γενική θεώρηση της διαδικασίας (συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις))
(13970/1/00 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τις συναλλαγµατικες πλευρές της διεύρυνσης
(13055/00)

•  Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση: Έκθεση για την πρόοδο που σηµείωσε καθεµία
υποψήφια χώρα στην πορεία για την προσχώρηση
(13358/00)

•  Έκθεση της Προεδρίας
(14056/00 REV 2)

•  Σηµείωµα του ΓΓ / ΥΕ: πλαίσιο αναφοράς για τη σφαιρική και συνεκτική διαχείριση των
κρίσεων
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Έκθεση του ΓΓ / ΥΕ και της Επιτροπής µε συγκεκριµένες συστάσεις για τον τρόπο
βελτίωσης της συνοχής και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων της ΕΕ στον τοµέα της
πρόληψης συγκρούσεων
(14088/00)

•  Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί των κατευθυντήριων γραµµών της πολιτικής για
την απασχόληση των κρατών µελών για το έτος 2001
(14116/00)

•  Σύσταση της Επιτροπής για συστάσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(14115/00)

•  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))
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•  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής»
(9964/00)

•  Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού � Καθορισµός των
κατάλληλων στόχων
(14110/00)

•  Ενδιάµεση έκθεση της Οµάδας υψηλού επιπέδου για την κοινωνική προστασία σχετικά µε
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ως προς τις µελλοντικές εξελίξεις της κοινωνικής
προστασίας σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική : εξασφάλιση των συντάξεων και βιώσιµα
συνταξιοδοτικά συστήµατα.
(14055/00)

•  ΄Εκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε την αναθεώρηση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων για τις επιχειρήσεις
(13056/00)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) µε θέµα διαρθρωτικοί δείκτες: ένα µέσο βελτίωσης των
διαρθρωτικών πολιτικών
(13217/00, 13170/1/00)

•  Πρόταση της Επιτροπής
(11909/00)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
eEurope 2002
(14203/00)

•  Εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης eEurope
(13515/1/00, 14195/00)

•  Ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα
(13649/00)

•  ∆ιαβιβαστικό σηµείωµα του ψηφίσµατος του Συµβουλίου για την προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας σχετικά µε
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
(13054/1/00 REV 1)

•  Έκθεση της ΟΥΕ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
(13993/00 + ADD 1, 13994/00)
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•  Έκθεση του Συµβουλίου µε αντικείµενο την εφαρµογή της Κοινής Στρατηγικής για την
Ουκρανία
(14202/00)

•  ∆ήλωση για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
(13403/00 +cor 1 + add 1 + 2 (f,en))

•  ∆ήλωση σχετικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού και την κοινωνική του
αποστολή στην Ευρώπη που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή κοινών
πολιτικών
(13948/00)

•  «Βελτίωση της νοµοθεσίας 2000» (έκθεση της Επιτροπής)
(14253/00)

•  Έκθεση της Προεδρίας και της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου σχετικά µε τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας συναπόφασης
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Σχέδιο ψηφίσµατος του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών συστηµάτων
καθορισµού της τιµής του βιβλίου
(13343/00 REV 1(fi))

•  Σχέδιο ψηφίσµατος του Συµβουλίου για τις ενισχύσεις στον τοµέα του κινηµατογράφου και
των οπτικοακουστικών µέσων
(13345/00)

•  Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 299 παράγραφος 2, στρατηγική
αειφόρου ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)
7072/00, SEC(2000) 2192

________________________
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