Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 16/17 ∆εκεµβρίου 2004

Συµπεράσµατα της Προεδρίας
1.

Πριν από την έναρξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Josep Borrell, εξέθεσε ορισµένα θέµατα και ακολούθησε ανταλλαγή
απόψεων. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε µε τον Γενικό Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών, κ. Κόφι Ανάν.

2.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso.
Τον συνεχάρη για την ανάληψη καθηκόντων του Σώµατος των Επιτρόπων και εξέφρασε την
επιθυµία του να συνεργαστεί στενά µε τη νέα Επιτροπή.

3.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τα ακόλουθα θέµατα
I.∆ιεύρυνση
ΙI.
Τροµοκρατία
ΙΙI.
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013: αρχές και κατευθυντήριες γραµµές
ΙV.
Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης: Στρατηγική της ΕΕ για τα
ναρκωτικά 2005-2012
V.
Εξωτερικές υποθέσεις
VI.
∆ιάφορα
ο
ο

Ι.

ο

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Γενικά
4.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πορίσµατα και τις συστάσεις
που περιλαµβάνονται στις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη Βουλγαρία, τη
Ρουµανία και την Τουρκία, στο έγγραφο στρατηγικής για τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την
Κροατία, στη σύσταση σχετικά µε την Τουρκία και στο έγγραφο σχετικά µε τα ζητήµατα που
προκύπτουν από την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, όπως υποβλήθηκαν από την
Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2004 στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προσχώρησης δέκα νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει τη διαδικασία την
οποία έχει ξεκινήσει µε τις υποψήφιες χώρες, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην
ευηµερία, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ενότητα της Ευρώπης. Υπενθύµισε εν
προκειµένω ότι η ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα µέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποτελεί σηµαντικό θέµα για το γενικό συµφέρον τόσο της Ένωσης
όσο και των υποψήφιων χωρών.
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Βουλγαρία
6.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε ότι όλα τα εκκρεµή κεφάλαια των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων µε τη Βουλγαρία έκλεισαν προσωρινά εντός του 2004. Εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των διαπραγµατεύσεων µε τη
Βουλγαρία στις 14 ∆εκεµβρίου 2004 και εξέφρασε την επιθυµία να την καλωσορίσει ως νέο
κράτος µέλος τον Ιανουάριο του 2007.

7.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη του τις σχετικές αξιολογήσεις και
συστάσεις της Επιτροπής, έκρινε ότι η Βουλγαρία θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε όλες
τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους κατά τον προβλεπόµενο χρόνο της
προσχώρησής της, υπό τον όρο ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για το
σκοπό αυτό και θα υλοποιήσει επιτυχώς και εγκαίρως όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις
και τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου. Ρήτρες
διασφάλισης θα προβλέπουν µέτρα για την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων που είναι
δυνατόν να ανακύψουν πριν από την προσχώρηση ή κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την
προσχώρηση.

8.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε προσοχή τις προετοιµασίες και
τα επιτεύγµατα της Βουλγαρίας καθώς και την ουσιαστική εφαρµογή των δεσµεύσεων που
ανελήφθησαν σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, και ιδίως στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης
και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο της Βουλγαρίας προς την προσχώρηση,
συνοδευόµενες ενδεχοµένως από συστάσεις.

9.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προεξοφλώντας την επιτυχή ολοκλήρωση των προετοιµασιών της
Βουλγαρίας για την προσχώρηση στην Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας
προκειµένου να υπογραφεί τον Απρίλιο του 2005 µε την ευκαιρία της συνόδου του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, εφόσον συναινέσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ρουµανία
10.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση ότι, χάρη στην πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ρουµανία στην εφαρµογή του κεκτηµένου και χάρη στις δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει ιδίως όσον αφορά τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις και τον
Ανταγωνισµό, κατέστη δυνατόν να κλείσουν τυπικά όλα τα εκκρεµή κεφάλαια µε αυτή την
υποψήφια χώρα στις 14 ∆εκεµβρίου 2004 και εξέφρασε την επιθυµία να την καλωσορίσει ως
νέο κράτος µέλος τον Ιανουάριο του 2007.
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11.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις και
συστάσεις της Επιτροπής, έκρινε ότι η Ρουµανία θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε όλες τις
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους κατά τον προβλεπόµενο χρόνο της
προσχώρησής της, υπό τον όρο ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για το
σκοπό αυτό και θα υλοποιήσει επιτυχώς και εγκαίρως όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις
και τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, ιδίως δε τις
σηµαντικές δεσµεύσεις όσον αφορά τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, τον
Ανταγωνισµό και το Περιβάλλον. Ρήτρες διασφάλισης θα προβλέπουν µέτρα για την
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων που είναι δυνατόν να ανακύψουν, ανάλογα µε την
περίπτωση, πριν από την προσχώρηση ή κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την προσχώρηση, ιδίως
στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, του Ανταγωνισµού και του
Περιβάλλοντος.

12.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε προσοχή τις προετοιµασίες και
τα επιτεύγµατα της Ρουµανίας καθώς και την ουσιαστική εφαρµογή των δεσµεύσεων που
ανελήφθησαν σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, και ιδίως στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης
και των Εσωτερικών Υποθέσεων, του Ανταγωνισµού και του Περιβάλλοντος. Προς το σκοπό
αυτό η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο
της Ρουµανίας προς την προσχώρηση, συνοδευόµενες ενδεχοµένως από συστάσεις.

13.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προεξοφλώντας την επιτυχή ολοκλήρωση των προετοιµασιών της
Ρουµανίας για την προσχώρηση στην Ένωση ζήτησε να οριστικοποιηθεί η Συνθήκη
Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας προκειµένου να υπογραφεί τον Απρίλιο
του 2005 µε την ευκαιρία της συνόδου του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων, εφόσον συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κροατία
14.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά
την προετοιµασία της για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

15.

Επιβεβαιώνοντας τα συµπεράσµατα του Ιουνίου του 2004, κάλεσε την Κροατία να λάβει τα
απαραίτητα µέτρα για πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην
Γιουγκοσλαβία (ICTY) και επανέλαβε ότι ο εναποµένων υπόδικος πρέπει να εντοπισθεί και
να µεταχθεί στη Χάγη το συντοµότερο δυνατόν.

16.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο πρόταση για
πλαίσιο διαπραγµατεύσεων µε την Κροατία, κατά την εκπόνηση του οποίου θα ληφθεί
πλήρως υπόψη η πείρα από την πέµπτη διεύρυνση. Ζήτησε από το Συµβούλιο να συµφωνήσει
επί του εν λόγω πλαισίου, µε σκοπό την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στις
17 Μαρτίου 2005, υπό τον όρο ότι η συνεργασία µε το ICTY είναι πλήρης.
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Τουρκία
17.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε τα προηγούµενα συµπεράσµατά του σχετικά µε την
Τουρκία, µε τα οποία, στο Ελσίνκι, συµφωνούσε ότι η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος που
προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα
λοιπά υποψήφια κράτη και, στη συνέχεια, κατέληγε στο συµπέρασµα ότι, εάν αποφασίσει,
στη σύνοδο του ∆εκεµβρίου 2004, βάσει έκθεσης και σύστασης της Επιτροπής ότι η Τουρκία
πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαινιάσει χωρίς
καθυστέρηση διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Τουρκία.

18.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την αποφασιστική πρόοδο που έχει σηµειώσει η Τουρκία
στην εκτεταµένη διαδικασία µεταρρύθµισης που έχει αναλάβει και εξέφρασε την πεποίθησή
του ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτή τη µεταρρυθµιστική της διαδικασία. Επιπλέον, αναµένει
από την Τουρκία ότι θα συνεχίσει δραστήρια τις προσπάθειές της ώστε να τεθούν σε ισχύ οι
έξι συγκεκριµένες νοµοθετικές πράξεις που προσδιόρισε η Επιτροπή. Προκειµένου να
εξασφαλισθούν το µη αναστρέψιµο της διαδικασίας πολιτικής µεταρρύθµισης και η πλήρης,
ουσιαστική και ολοκληρωτική εφαρµογή της, ιδίως όσον αφορά τις θεµελιώδεις ελευθερίες
και τον πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η εν λόγω διαδικασία θα
εξακολουθήσει να παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή, η οποία καλείται να
εξακολουθήσει να υποβάλλει τακτικά στο Συµβούλιο εκθέσεις σχετικά µε όλα τα σηµεία για
τα οποία υπάρχουν ανησυχίες και τα οποία προσδιορίσθηκαν στην έκθεση και τη σύσταση
που υπέβαλε η Επιτροπή το 2004, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής της πολιτικής µηδενικής
ανοχής έναντι των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των πολιτικών µεταρρυθµίσεων βάσει
εταιρικής σχέσης προσχώρησης η οποία θα καθορίζει προτεραιότητες για τη διαδικασία
µεταρρύθµισης.

19.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Τουρκίας να
υπογράψει το Πρωτόκολλο σχετικά µε την προσαρµογή της Συµφωνίας της Άγκυρας,
δεδοµένης της προσχώρησης των δέκα νέων κρατών µελών.
Χαιρετίζει εν προκειµένω τη δήλωση της Τουρκίας ότι «η Τουρκική Κυβέρνηση
επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιµη να υπογράψει το Πρωτόκολλο προσαρµογής της Συµφωνίας της
Άγκυρας πριν από την ουσιαστική έναρξη των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης και µετά την
επίτευξη συµφωνίας και την οριστικοποίηση των τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες
δεδοµένης της σηµερινής σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

20.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σαφής δέσµευση της Τουρκίας για
σχέσεις καλής γειτονίας και χαιρέτισε τη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας µε τους
γείτονές της καθώς και την προθυµία της να εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µε σκοπό την επίλυση των εκκρεµών συνοριακών διαφορών,
κατά την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών σύµφωνα µε το Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανεξέτασε σύµφωνα µε προηγούµενα
συµπεράσµατά του, του Ελσίνκι πιο συγκεκριµένα, την κατάσταση όσον αφορά τις εκκρεµείς
διαφορές και χαιρέτισε τις διερευνητικές επαφές προς το σκοπό αυτό. Επιβεβαίωσε εν
προκειµένω την άποψή του ότι ανεπίλυτα θέµατα που επηρεάζουν τη διαδικασία
προσχώρησης θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να υποβάλλονται προς επίλυση στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα τηρείται ενήµερο για την σηµειούµενη πρόοδο την
οποία και θα παρακολουθεί, εφόσον απαιτείται.
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21.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε το ψήφισµα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 15 ∆εκεµβρίου 2004.

22.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την έγκριση των έξι νοµοθετηµάτων που προσδιόρισε η
Επιτροπή. Αποφάσισε ότι, λαµβανοµένων υπόψη των προαναφεροµένων, καθώς και της
έκθεσης και της σύστασης της Επιτροπής, η Τουρκία πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια
της Κοπεγχάγης ώστε να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, εφόσον θέσει σε ισχύ τα
εν λόγω συγκεκριµένα νοµοθετήµατα.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο πρόταση
πλαισίου διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία, βάσει όσων προβλέπονται στην παράγραφο 23.
Ζήτησε δε από το Συµβούλιο να συµφωνήσει µε το εν λόγω πλαίσιο προκειµένου να
αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις στις 3 Οκτωβρίου 2005.

∆ιαπραγµατευτικό πλαίσιο
23.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τα επί µέρους
υποψήφια κράτη θα βασίζονται σε ένα διαπραγµατευτικό πλαίσιο. Κάθε πλαίσιο, που θα
θεσπισθεί από το Συµβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής και θα λαµβάνει υπόψη την
πείρα από τη διαδικασία της πέµπτης διεύρυνσης και το εξελισσόµενο κεκτηµένο, θα αφορά
τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε την ιδία αξία και τη συγκεκριµένη κατάσταση και τα
χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου κράτους:
•

Όπως και στις προηγούµενες διαπραγµατεύσεις, το ουσιαστικό µέρος των
διαπραγµατεύσεων, που θα διεξαχθεί σε ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη µε τη συµµετοχή
όλων των κρατών µελών αφενός και του ενδιαφεροµένου υποψηφίου κράτους
αφετέρου, στην οποία απαιτείται οµοφωνία για τη λήψη αποφάσεων, θα χωρισθεί σε
κεφάλαια, καθένα από τα οποία θα καλύπτει έναν συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής. Το
Συµβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, θα θεσπίσει οµόφωνα κριτήρια
αξιολόγησης για το προσωρινό κλείσιµο και, εφόσον απαιτείται, για το άνοιγµα κάθε
κεφαλαίου. Ανάλογα µε το εκάστοτε κεφάλαιο, τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης θα
αναφέρονται στη νοµοθετική ευθυγράµµιση και σε ικανοποιητικές επιδόσεις όσον
αφορά την εφαρµογή του κεκτηµένου καθώς και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
συµβατικές σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ενδέχεται να συζητηθεί το ενδεχόµενο µακρών µεταβατικών περιόδων, παρεκκλίσεων,
ειδικών ρυθµίσεων ή διαρκών ρητρών διασφάλισης, ήτοι ρητρών που θα είναι διαρκώς
διαθέσιµες ως βάση µέτρων διασφάλισης. Η Επιτροπή θα περιλάβει τα στοιχεία αυτά,
εφόσον απαιτείται, στις προτάσεις της για κάθε πλαίσιο, σε τοµείς όπως η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων, οι διαρθρωτικές πολιτικές ή η γεωργία. Επιπλέον, η
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την τελική καθιέρωση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων θα πρέπει να παρέχει στα διάφορα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι µεταβατικές ρυθµίσεις ή οι
ρήτρες διασφάλισης θα πρέπει να επανεξετάζονται σε σχέση µε τον αντίκτυπό τους
στον ανταγωνισµό ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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ΙΙ.

•

Οι δηµοσιονοµικές πτυχές της προσχώρησης ενός υποψήφιου κράτους πρέπει να
προβλέπονται από το οικείο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι µελλοντικές
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε υποψήφια κράτη, η προσχώρηση των οποίων θα
µπορούσε να έχει ουσιώδεις δηµοσιονοµικές συνέπειες, µπορούν να ολοκληρωθούν
µόνο µετά τον καθορισµό του δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο από το 2014
και µετά µαζί µε τις ενδεχόµενες συνακόλουθες δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις.

•

Ο κοινός στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι η προσχώρηση.
Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις είναι µια ανοικτή διαδικασία, η έκβαση της οποίας δεν
είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, αν το υποψήφιο κράτος δεν
είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα
του µέλους, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το οικείο υποψήφιο κράτος είναι πλήρως
ενταγµένο στις ευρωπαϊκές δοµές µε τους ισχυρότερους δυνατούς δεσµούς.

•

Στην περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης, σε υποψήφιο κράτος, των αρχών
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, στις οποίες βασίζεται η Ένωση, η
Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του ενός τρίτου των κρατών
µελών, θα συνιστά την αναστολή των διαπραγµατεύσεων και θα προτείνει τους όρους
για ενδεχόµενη επανάληψή τους. Το Συµβούλιο θα αποφασίζει βάσει της συστάσεως µε
ειδική πλειοψηφία, κατόπιν ακροάσεως του υποψήφιου κράτους, σχετικά µε το εάν θα
πρέπει να αναστείλει τις διαπραγµατεύσεις καθώς και σχετικά µε τους όρους για την
συνέχισή τους. Τα κράτη µέλη θα ενεργούν στη ∆Κ∆ σύµφωνα µε την απόφαση του
Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη της γενικής απαίτησης οµοφωνίας που ισχύει στο
πλαίσιο της ∆Κ∆. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται σχετικά.

•

Παράλληλα προς τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, η Ένωση θα αρχίζει µε κάθε
υποψήφιο κράτος εντατικό διάλογο πολιτικού και πολιτισµικού περιεχοµένου. Με
στόχο την ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης µέσω της προσεγγίσεως των λαών, στον
εν λόγω διάλογο θα συµµετέχει επίσης η κοινωνία των πολιτών.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

24.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι είναι ανένδοτο στην απόφασή του για την
αντιµετώπιση της συνεχιζόµενης τροµοκρατικής απειλής, µέσω µιας συνολικής και
ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα ενισχύει τόσο την εσωτερική όσο και τη διεθνή
συνεργασία, σύµφωνα µε τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

25.

∆εν είναι δυνατόν να επιτρέπεται στην τροµοκρατία να υπονοµεύει τη δηµοκρατία και το
σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Οι προσπάθειες για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις
ελευθερίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σηµαντικό να προωθηθούν ο
σεβασµός, βάσει καθολικών αξιών, η ανοχή, ο διαθρησκευτικός και διαπολιτισµικός διάλογος
και η πλήρης συµµετοχή στην κοινωνία.
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26.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε την πεποίθησή του ότι, προκειµένου να είναι
αποτελεσµατικός µακροπρόθεσµα, ο αγώνας της Ένωσης κατά της τροµοκρατίας πρέπει να
χτυπήσει τα αίτια που γεννούν την τροµοκρατία. Οι ακραίες πεποιθήσεις και η στρατολόγηση
τροµοκρατών ενδέχεται να συνδέονται στενά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από το
Συµβούλιο να θεσπίσει µακροπρόθεσµη στρατηγική και σχέδιο δράσης για τα δύο αυτά
ζητήµατα έως τον Ιούνιο του 2005, βασιζόµενο στην έκθεση σχετικά µε τη στρατολόγηση
που ενέκρινε πρόσφατα το Συµβούλιο, κάλεσε δε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο
και την Επιτροπή να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

27.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε την ταχεία εφαρµογή των µέτρων που περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης µε
στόχο την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Ειδικότερα, πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των αντιτροµοκρατικών υπηρεσιών.
Έχοντας υπόψη τις διεξαγόµενες εργασίες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να υποβάλει προτάσεις βάσει της αρχής της διαθεσιµότητας των πληροφοριών σύµφωνα µε
το Πρόγραµµα της Χάγης.

28.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αναθεωρηµένο σχέδιο
δράσης της ΕΕ και τις πρόσθετες εκθέσεις που παρουσίασαν ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος
Εκπρόσωπος και η Επιτροπή σχετικά µε την καταπολέµηση της τροµοκρατίας καθώς και για
την πρόοδο που σηµειώθηκε από τον Ιούνιο του 2004, που θα πρέπει να οδηγήσει σε
περαιτέρω απτά αποτελέσµατα όπως προκύπτει από αυτές τις συµβολές, ειδικότερα ως προς
τα εξής:
•

ενίσχυση της πρακτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας, ιδίως µέσω της Ευρωπόλ και
της Ειδικής Οµάδας (Task Force) Αρχηγών Αστυνοµίας· βελτίωση όσον αφορά την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, της Ευρωπόλ και της Eurojust·
ανταλλαγή δεδοµένων µε την Interpol σχετικά µε απώλεια και κλοπή διαβατηρίων·
αξιολογήσεις από οµοτίµους των εθνικών δοµών για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας στα 15 κράτη µέλη, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για τους 25
έως το Σεπτέµβριο του 2005. Τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή συστάσεων για την ενίσχυση αυτών των δοµών,

•

όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία: βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών περί
ποινικών µητρώων (θα αναπτυχθεί περαιτέρω έως το τέλος του 2005 βάσει της Λευκής
Βίβλου της Επιτροπής)· πρόοδος όσον αφορά τη διατήρηση δεδοµένων τηλεπικοινωνιών
και το ευρωπαϊκό ένταλµα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (αµφότερα πρόκειται
να συµφωνηθούν εντός του 2005). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει – το συντοµότερο δυνατόν – προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα
προστασίας που θα αποσκοπεί στην παροχή προστασίας και αρωγής σε θύµατα της
τροµοκρατίας καθώς και σε µάρτυρες σε υποθέσεις τροµοκρατίας,

•

όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και των εγγράφων: ενίσχυση της ασφάλειας των
διαβατηρίων της ΕΕ, µέσω της προσθήκης βιοµετρικών στοιχείων (εικόνα προσώπου και
δακτυλικά αποτυπώµατα), και ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τα Σύνορα (θα
πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει το αργότερο το Μάιο του 2005),
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•

όσον αφορά τη συνεργασία στον τοµέα των πληροφοριών, δηµιουργήθηκαν οι
σύνδεσµοι µεταξύ της Οµάδας για την Αντιµετώπιση της Τροµοκρατίας και του
ενισχυµένου Κέντρου Επιχειρήσεων της ΕΕ οι οποίοι, από την 1η Ιανουαρίου του 2005,
θα παρέχουν στο Συµβούλιο στρατηγικές εκτιµήσεις απειλών βασιζόµενες σε
πληροφορίες από τις εθνικές υπηρεσίες και στη βελτιωµένη ανταλλαγή πληροφοριών
µε την Ευρωπόλ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το ΓΓ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση
σχετικά µε την πρόοδο, περιλαµβανοµένης της ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ της
αστυνοµίας και των υπηρεσιών ασφάλειας, σε συνάρτηση επίσης µε το Κέντρο
Επιχειρήσεων,

•

µέτρα για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ιδίως δε
συµφωνία όσον αφορά τους ελέγχους για την εισροή ή την εκροή ρευστού χρήµατος
από την Ένωση και την τρίτη οδηγία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, βέλτιστες πρακτικές για την εφαρµογή οικονοµικών
κυρώσεων κατά των τροµοκρατών και των οργανώσεών τους και έγγραφο συνολικής
στρατηγικής που παρουσίασαν ο ΓΓ/ΥΕ και η Επιτροπή. Ειδικότερα, καλείται η
Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν στο Συµβούλιο προτάσεις για να
αποτραπεί η χρήση φιλανθρωπικών οργανώσεων για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας και ζητείται από τα κράτη µέλη να διαβιβάσουν όσα ονόµατα ατόµων και
οµάδων έχουν γίνει γνωστά προκειµένου να περιληφθούν στον κατάλογο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων, συµβάλλοντας κατά
τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κυρώσεων,

•

συµπεράσµατα σχετικά µε την ενίσχυση της ικανότητας πολιτικής προστασίας όσον
αφορά την πρόληψη τροµοκρατικών επιθέσεων και την ετοιµότητα και αντίδραση
έναντι αυτών καθώς και τη σύσταση προγράµµατος αλληλεγγύης όσον αφορά τις
συνέπειες τροµοκρατικών απειλών και επιθέσεων. Έως τον Ιούνιο του 2005, πρέπει να
έχει πραγµατοποιηθεί περαιτέρω αξιολόγηση των δυνατοτήτων οι οποίες θα µπορούσαν
να διαθέσουν τα κράτη µέλη για το Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση
επίθεσης καθώς και περαιτέρω αξιολόγηση και ανάπτυξη δυνατοτήτων πολιτικής
προστασίας, που περιλαµβάνουν κοινές ασκήσεις και το συντονισµό της ενηµέρωσης
του κοινού, καθώς και να έχει βελτιωθεί η διαθεσιµότητα ιατρικών πόρων. Πριν από το
τέλος του 2005, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την
προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας µε δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις,

•

πρόοδος στις εξωτερικές πολιτικές µέσω ρητρών για την αντιµετώπιση της
τροµοκρατίας σε συµφωνίες µε τρίτες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το
συντοµότερο δυνατόν· εντός του πλαισίου της στενότερης διατλαντικής συνεργασίας,
εφαρµογή της ∆ήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ του 2004 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας·
εννοιολογικό πλαίσιο και σηµεία δράσης όσον αφορά τη διάσταση της ΕΠΑΑ στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας· ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες
προτεραιότητας µέσω διαλόγου και συνδροµής καθώς και υποστήριξης και
περιφερειακής συνεργασίας. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να οργανώσουν
δίκτυο εθνικών εµπειρογνωµόνων για να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα τρίτων χωρών
για τεχνική συνδροµή.
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29.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε όλα τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά κατά
προτεραιότητα τα µέτρα που συµφωνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
σχετικούς διεθνείς οργανισµούς και κάλεσε το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ και να τηρήσουν τις
προθεσµίες του.

30.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου να υποβάλει,
από κοινού µε την Επιτροπή, νέα έκθεση προόδου τον Ιούνιο του 2005, που θα περιλαµβάνει
ενδεχόµενες κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης ή/και για πρόσθετες
προσπάθειες και πρωτοβουλίες.

ΙΙΙ.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013

Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές
31.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση προόδου της Προεδρίας σχετικά µε τις
εντατικές εργασίες που διεξάγονται όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, περιλαµβανοµένης της διοργανικής συµφωνίας περί
ευελιξίας και ιδίων πόρων.

32.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το οποίο θα
συµφωνηθεί κατόπιν συνολικών διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία
δηµοσιονοµικά µέσα ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά και δίκαια
µελλοντικές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από τις διαφορές
στα επίπεδα ανάπτυξης στη διευρυµένη Ένωση. Οι πολιτικές που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε
τη Συνθήκη, θα συνάδουν προς τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της
αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν προστιθέµενη αξία. Οι δαπάνες επιµέρους
τοµέων πολιτικής πρέπει να αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των συνολικών δαπανών, οι δε
δαπάνες αυτές πρέπει να αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των συνολικών διαπραγµατεύσεων,
περιλαµβανοµένου του ζητήµατος των ιδίων πόρων.

33.

Το επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα πρέπει να αποτελεί µαρτυρία σοβαρών προσπαθειών
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, εντός γενικού πλαισίου
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στα κράτη µέλη. Ο στόχος αυτός θα εξασφαλιστεί ιδίως µε
τήρηση αυστηρού διαχωρισµού µεταξύ ευρύτερων τοµέων πολιτικής και ισόρροπης σχέσης
µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών. Καθώς τα υφιστάµενα µέτρα για τη
διασφάλιση δηµοσιονοµικής ευελιξίας έχουν φέρει αποτέλεσµα, στο παρόν στάδιο δεν
κρίνονται απαραίτητες περαιτέρω ρυθµίσεις ευελιξίας.

34.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση του
ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων στο σηµερινό επίπεδο του 1,24% του ΑΕΕ της ΕΕ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση για τη λειτουργία του
συστήµατος ιδίων πόρων, καθώς και την πρόταση για καθιέρωση γενικευµένου διορθωτικού
µηχανισµού, µε βάση τις διάφορες θέσεις που έχουν διατυπωθεί έως τώρα. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνεχίσουν την εξέταση όλων των
ζητηµάτων που προκύπτουν σε συνάρτηση µε τα ανωτέρω, περιλαµβανοµένης τυχόν
απλουστεύσεως του συστήµατος.
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35.

Η εισερχόµενη Προεδρία σε συνεργασία µε την Επιτροπή καλείται να συνεχίσει τις εργασίες
για καθορισµό του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι περαιτέρω εργασίες για το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβουν στο ακέραιο υπόψη το όλο φάσµα θέσεων των
κρατών µελών, όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής και την έκθεση προόδου,
περιλαµβανοµένου του συνόλου των στοιχείων και των υπό συζήτηση θεµάτων. Οι εργασίες
αυτές θα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα του πολυετούς στρατηγικού προγράµµατος,
περιλαµβανοµένου του στόχου που συνίσταται στην επίτευξη πολιτικής συµφωνίας έως τον
Ιούνιο του 2005.

36.

Η εισερχόµενη Προεδρία καλείται επίσης να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ανάπτυξη
κατάλληλων επαφών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

IV. ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2005-2012
37.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική για τα ναρκωτικά 2005-2012, η οποία θα
ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα της Χάγης. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει βασικό µέσο για
ουσιαστική αντιµετώπιση της χρήσης και παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών, προκειµένου να
διασφαλισθούν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής
καθώς και µεγαλύτερη ασφάλεια για το ευρύ κοινό. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή να προτείνει στο Συµβούλιο σχέδιο δράσης µε σκοπό την εφαρµογή της
στρατηγικής για την περίοδο 2005-2008, προκειµένου να εγκριθεί από το Συµβούλιο στις
αρχές του 2005, και να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρµογής της το 2008.

Πολιτική ένταξης των µεταναστών
38.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Ιουνίου του 2003 και του
Νοεµβρίου του 2004, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καθιέρωση κοινών βασικών
αρχών για την πολιτική που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για την ένταξη των µεταναστών. Οι
αρχές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση ενός γενικού πλαισίου όσον αφορά την ένταξη των
µεταναστών, το οποίο θα συνεκτιµά τη νοµική, την πολιτική, την οικονοµική, την κοινωνική
και την πολιτιστική ποικιλοµορφία των κρατών µελών. Οι αρχές αυτές πρέπει να
αναπτυχθούν βάσει κοινών εµπειριών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η εφαρµογή
αποτελεσµατικών πολιτικών ένταξης και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός της
Ένωσης µπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου και εξέφρασε εν
προκειµένω την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα της υπουργικής διάσκεψης σχετικά µε
την ένταξη, η οποία εξέτασε µε ιδιαίτερη προσοχή το ζήτηµα των νέων που είναι επιρρεπείς
στις επιρροές ακραίων στοιχείων.

39.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε επίσης µε ικανοποίηση τα αποτελέσµατα της
υπουργικής διάσκεψης για την πολιτική αστικών περιοχών και αναγνώρισε τη σπουδαιότητα
των αστικών περιοχών στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
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V.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

40.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε την προσήλωσή του στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Ασφάλειας, την οποία ενέκρινε πριν από ένα χρόνο. Βασιζόµενη στους προσανατολισµούς
της, η Ένωση βελτίωσε επιτυχώς την ικανότητά της να έχει επιρροή σε παγκόσµια κλίµακα.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την εισερχόµενη Προεδρία να εξακολουθήσει να
εφαρµόζει τη στρατηγική αυτή σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο
και την Επιτροπή και να ενσωµατώνει τους προσανατολισµούς της σε όλες τις σχετικές
ευρωπαϊκές πολιτικές.

Αντιµετώπιση κρίσιµων µεληµάτων
41.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής
της ΕΕ για τη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και σηµείωσε τη σχετική
πρόοδο στις σχέσεις µε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο της συνεργασίας µε το ∆ιεθνή
Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ) και τον Οργανισµό για την Απαγόρευση των
Χηµικών Όπλων (ΟΑΧΟ). Επιβεβαίωσε τη δέσµευσή του να χρησιµοποιεί κάθε µέσο που
διαθέτει για την αντιµετώπιση των απειλών διάδοσης των ΟΜΚ και των τρόπων παράδοσής
τους.

42.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στις
15 Νοεµβρίου µε το Ιράν όσον αφορά τα πυρηνικά θέµατα και τη µελλοντική συνεργασία,
κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τη Γαλλία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο µε
υποστήριξη του Ύπατου Εκπροσώπου. Τόνισε ότι η διατήρηση της πλήρους αναστολής όλων
των δραστηριοτήτων εµπλουτισµού και επανεπεξεργασίας είναι ουσιώδης για τη συνέχιση
της γενικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστήριξε την ανάληψη περαιτέρω
προσπαθειών για την επίτευξη συµφωνίας για µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατά του της 5ης Νοεµβρίου 2004 σχετικά µε την
επανάληψη των διαπραγµατεύσεων για µια Συµφωνία Εµπορίου και Συνεργασίας µετά την
πρόσφατη επαλήθευση της αναστολής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την προθυµία
της Ένωσης να αναζητήσει τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτικής και οικονοµικής
συνεργασίας µε το Ιράν, µετά τη λήψη µέτρων εκ µέρους του Ιράν προς αντιµετώπιση των
λοιπών µεληµάτων της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και την προσέγγιση του Ιράν ως προς την Ειρηνευτική ∆ιαδικασία στη Μέση
Ανατολή.

43.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε το στόχο του για ένα ασφαλές, ενωµένο, ευηµερούν
και δηµοκρατικό Ιράκ, που θα συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε τους γείτονές του και τη
διεθνή κοινότητα προς αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων. Επανέλαβε τη βούλησή του,
αφενός µεν, να συνδράµει τις αρχές και το λαό του Ιράκ, ιδίως µέσω στήριξης των εκλογών,
χρηµατοδότησης της προστασίας από τον ΟΗΕ, βοήθειας για την ανασυγκρότηση, ενίσχυσης
του τοµέα της ποινικής δικαιοσύνης και προαγωγής του σεβασµού του κράτους δικαίου,
αφετέρου δε, να αναπτύξει την πολιτική και εµπορική συνεργασία µε το Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ για τη διαδικασία πολιτικής µετάβασης
που θα οδηγήσει σε µια δηµοκρατικώς και συνταγµατικώς εκλεγείσα Ιρακινή Κυβέρνηση
όπως προβλέπεται στην απόφαση 1546 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών,
υπογράµµισε δε τη σηµασία µιας ευρείας και περιεκτικής πολιτικής διαδικασίας για τις
γενικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2005.
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44.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη τον Πρόεδρο Karzai για την ανάληψη των καθηκόντων
του και χαιρέτισε τη δέσµευσή του να συνεχίσει τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις,
υπογράµµισε δε τη µακροπρόθεσµη δέσµευση της ΕΕ για την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη
και τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη συνεχιζόµενη
διαδικασία εκδηµοκρατισµού, και κατά τις βουλευτικές και δηµοτικές εκλογές του επόµενου
έτους, τις προσπάθειες για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, τη
µεταρρύθµιση του δικαστικού τοµέα και του τοµέα της ασφάλειας και τον Αφοπλισµό, την
Αποστράτευση και την Επανένταξη.

Οικοδόµηση ισχυρότερων δεσµών µε τους γείτονές µας
45.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσµευσή του για την πλήρη εφαρµογή του
θεµατολογίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο τονίζει ότι το µέλλον των χωρών των Βαλκανίων
είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες υπουργικές διασκέψεις του Φόρουµ
ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων χρησίµευσαν για την αξιολόγηση της σηµειωθείσας προόδου και τον
προσδιορισµό των µελλοντικών προκλήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι η
πρόοδος κάθε χώρας προς την ευρωπαϊκή ένταξη εξαρτάται από τις δικές της προσπάθειες για
την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των όρων της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ιδίως σε βασικά θέµατα όπως η δηµοκρατία, το κράτος
δικαίου, ο σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των ατόµων που
ανήκουν σε µειονότητες, και η πλήρης συνεργασία µε το ICTY. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
διαδικασίας αυτής, η περιφερειακή συνεργασία θα παραµείνει ουσιώδες στοιχείο της
ενωσιακής πολιτικής.

46.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Μια πρώτη σειρά σχεδίων δράσης, που
εκπονήθηκαν από κοινού µε την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Τυνησία, τη Μολδαβία, την
Ουκρανία, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, οριστικοποιήθηκε µε επιτυχία. Όσον
αφορά την Ουκρανία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε την εξαιρετική σηµασία
ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, όπως αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συµφωνία που επέτυχε το
Συµβούλιο όσον αφορά το περιεχόµενο του σχεδίου δράσης, το οποίο θα διαβιβαστεί στο
Συµβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας µόλις οι εξελίξεις στην Ουκρανία επιτρέψουν να
εξεταστεί το ενδεχόµενο εφαρµογής των διατάξεών του. Η ΕΕ προσδοκά να συνεργασθεί µε
εταίρους για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων και άλλων συµφωνηµένων προτεραιοτήτων, και
να αρχίσει την έγκριση σχεδίων δράσης για τις χώρες του Νότιου Καυκάσου κατά τον
επόµενο χρόνο. Η ΕΕ θα λάβει µέτρα για να ανακοινώσει και να επιδείξει τα οφέλη της ΕΠΓ
στον πληθυσµό της Λευκορωσίας και θα υποστηρίξει την ενίσχυση της κοινωνίας των
πολιτών και τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει επίσης
στην έναρξη διαβουλεύσεων µε σκοπό την έγκριση προγραµµάτων δράσης µε τους
υπόλοιπους µεσογειακούς εταίρους των οποίων οι Συµφωνίες Σύνδεσης έχουν αρχίσει να
ισχύουν ή οι οποίοι έχουν επικυρώσει τις οικείες Συµφωνίες Σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να υποβάλλουν τακτικά
εκθέσεις σχετικά µε τη σηµειούµενη πρόοδο.
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47.

Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, ενισχυµένη µε την ΕΠΓ, είναι το κυριότερο µέσο εταιρικής
σχέσης, συνεργασίας και διαλόγου µε την Περιοχή της Μεσογείου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη
Υπουργών Εξωτερικών στη Χάγη να ανακηρύξει το 2005 ως έτος της Μεσογείου. Η
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη διαδικασία εκσυγχρονισµού
και µεταρρύθµισης που δροµολογήθηκε από τις ίδιες τις ενδιαφερόµενες κοινωνίες. Η 10η
επέτειος της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης θα χρησιµεύσει για την ενίσχυση και την
επαναδροµολόγηση της ευρωµεσογειακής διαδικασίας.

48.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στις σχέσεις µε τις άλλες
χώρες της Μέσης Ανατολής και ζήτησε να διεξαχθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις µε τις
κυβερνήσεις και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τις
αρµόδιες οµάδες και επιτροπές του Συµβουλίου να συνεχίσουν το έργο τους µε στόχο τη
σύσφιγξη των σχέσεων µε τις χώρες αυτές σε όλους τους σχετικούς πολιτικούς,
οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς τοµείς.

49.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την έναρξη εφαρµογής της Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης της ΕΕ µε τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Υπογράµµισε και πάλι τη σηµασία της
δέσµευσης των εταίρων για την έναρξη µεταρρυθµίσεων και αναγνώρισε ότι οι σχέσεις της
ΕΕ µε τις χώρες αυτές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν µια
διαφοροποιηµένη προσέγγιση.

50.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε χωριστές δηλώσεις για την Ουκρανία και την ειρηνευτική
διαδικασία της Μέσης Ανατολής (Παραρτήµατα Ι και ΙΙ).

∆ιεθνής τάξη βασισµένη σε ένα αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα
51.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και χαιρέτισε τις εργασίες του Γενικού Γραµµατέα και της
Γραµµατείας των ΗΕ σε πολλούς τοµείς. Χαιρέτισε την έκθεση της Οµάδας Υψηλού
Επιπέδου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για τις απειλές, τις προκλήσεις και την αλλαγή,
ιδίως δε τη συνολική προσέγγιση της συλλογικής ασφάλειας. Η συνέχεια της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής Ασφάλειας όσον αφορά ένα αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα και µια διεθνή
τάξη βασισµένη σε κανόνες, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου, θα πρέπει
να αποσκοπεί στη στήριξη των σχετικών προσπαθειών του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ. Η
ΕΕ είναι σθεναρά αποφασισµένη να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στα πλαίσια των
Ηνωµένων Εθνών.

52.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την απόφαση διορισµού Προσωπικού Εντεταλµένου του
ΓΓ/ΥΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ ως συµβολή στη συνοχή και
τη συνέχεια της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, λαµβάνοντας
δεόντως υπόψη τις αρµοδιότητες της Επιτροπής.

53.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης
της παγκοσµιοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη του την έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για
την Κοινωνική ∆ιάσταση της Παγκοσµιοποίησης και τις αρχικές προτάσεις που διατύπωσε η
Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή της.
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Συνεργασία µε εταίρους
54.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη δέσµευσή του να ενισχύσει το στρατηγικό
διάλογο µε τους διατλαντικούς εταίρους µε στόχο τη διαµόρφωση κοινών προσεγγίσεων. Για
περισσότερο από 60 έτη η διατλαντική εταιρική σχέση, µαζί µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
διαδραµάτισαν ηγετικό ρόλο για την ειρήνη και την ευηµερία. Σήµερα, τόσο η Ευρώπη όσο
και η Αµερική αντιµετωπίζουν νέες απειλές και προκλήσεις. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπενθύµισε ότι, όπως δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η
διατλαντική σχέση είναι αναντικατάστατη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδοκά εν
προκειµένω την προσεχή επίσκεψη του Προέδρου Μπους στην Ευρώπη. Επικρότησε την
πρωτοβουλία να διεξάγεται ετήσια υπουργική τρόικα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων µε τις ΗΠΑ, και την ευρεία συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων και από τις
δύο πλευρές του Ατλαντικού στις διαβουλεύσεις σχετικά µε την περαιτέρω εµβάθυνση των
διατλαντικών σχέσεων.

55.

Κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας υπογραµµίσθηκε η σηµασία που αποδίδουν
η ΕΕ και η Ρωσία στη στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ τους, η οποία βασίζεται σε κοινές
αξίες και συµφέροντα. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά τη δηµιουργία των
τεσσάρων κοινών χώρων και, ενόψει της επόµενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα
πραγµατοποιηθεί στη Μόσχα το Μάιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην
έγκριση συνολικής και ισόρροπης δέσµης οδικών χαρτών το συντοµότερο δυνατό. Θα πρέπει
να αρχίσουν παράλληλα το συντοµότερο δυνατόν εργασίες µε στόχο την εφαρµογή των
στοιχείων πάνω στα οποία έχει επιτευχθεί προσωρινή συµφωνία.

56.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την έκβαση των συνόδων κορυφής µε
την ASEM, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας και την Ινδία, που οδήγησαν στη διεύρυνση και την
εµβάθυνση των σχέσεων µε τους ασιάτες εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το
Συµβούλιο και την Επιτροπή να µεριµνήσουν ώστε να αρχίσει η εκπόνηση του σχεδίου
δράσης µε την Ινδία, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί κατά την έκτη σύνοδο κορυφής
ΕΕ-Ινδίας στο Νέο ∆ελχί το 2005. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε επίσης το Συµβούλιο
και την Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία µε την Ινδονησία, µεταξύ άλλων σε τοµείς
όπως η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, ο διαθρησκευτικός διάλογος, οι µεταρρυθµίσεις και
η αειφόρος ανάπτυξη.

57.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα της έβδοµης
συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη στις 8 ∆εκεµβρίου και κάλεσε
το Συµβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν περαιτέρω τη σκοπιµότητα µιας νέας
συµφωνίας-πλαισίου ΕΕ-Κίνας καθώς και την ενδεχόµενη συνεργασία µε την Κίνα σε θέµατα
όπως η επανεισδοχή και το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
επιβεβαίωσε ότι οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας έχουν αναπτυχθεί από κάθε άποψη σε σηµαντικό βαθµό
κατά τα τελευταία χρόνια. Προσβλέπει δε σε περαιτέρω πρόοδο σε όλους τους τοµείς των
σχέσεων αυτών, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας, ιδίως στην επικύρωση του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την πολιτική του βούληση να συνεχίσει τις εργασίες µε στόχο την
άρση της απαγόρευσης του εµπορίου όπλων. Κάλεσε την επόµενη Προεδρία να ολοκληρώσει
τις ήδη προχωρηµένες εργασίες προκειµένου να ληφθεί µια απόφαση. Υπογράµµισε ότι τυχόν
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αποφάσεις που θα ληφθούν δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην αύξηση των εξαγωγών όπλων
από τα κράτη µέλη της ΕΕ προς την Κίνα, τόσο ποσοτικώς όσο και ποιοτικώς. Εν
προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε τη σηµασία των κριτηρίων του κώδικα
συµπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων, ιδίως τα κριτήρια που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής και την εθνική ασφάλεια φιλίων
και συµµάχων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε τη σηµασία της έγκαιρης έκδοσης
του αναθεωρηµένου κώδικα συµπεριφοράς και του νέου µέσου για µέτρα που αφορούν τις
εξαγωγές όπλων σε χώρες όπου έχει αρθεί η απαγόρευση εµπορίου όπλων («Εργαλειοθήκη»).
58.

Κατά το προηγούµενο εξάµηνο η ΕΕ ενίσχυσε τη συνεργασία της µε την Αφρικανική Ένωση
(ΑΕ) και τις υποπεριφερειακές οργανώσεις όπως η ECOWAS, η SADC και η IGAD. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη δέσµευσή του για συνέχιση των συµβολών της ΕΕ
στη βελτίωση της κατάστασης στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως δε στο Σουδάν, την περιοχή
των Μεγάλων Λιµνών, τη ∆υτική Αφρική και τη Σοµαλία. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να
επικουρεί την αποστολή της ΑΕ στο Νταρφούρ καθώς και τη διαδικασία µετάβασης στην
περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, όπως προβλέπεται στα πρόσφατα συµπεράσµατα του ΣΓΥΕΣ.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εγκαθίδρυση
οµοσπονδιακών µεταβατικών θεσµών στη Σοµαλία και θα εξακολουθήσει να τους επικουρεί,
όπως προβλέπεται στα πρόσφατα συµπεράσµατα του ΣΓΥΕΣ. Μετά την έγκριση
περιοριστικών µέτρων κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού βάσει της απόφασης 1572 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει και
υποστηρίζει τις διαµεσολαβητικές προσπάθειες που ανελήφθησαν εξ ονόµατος της
Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS, µέσω αποστολής στην Ακτή του Ελεφαντοστού,
από τον Πρόεδρο κ. Thabo Mbeki, µε την οποία συνέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την αυξανόµενη τοπική συµµετοχή και τόνισε ότι η ΕΕ θα
εξακολουθήσει να συσφίγγει τους δεσµούς της µε την ΑΕ και τις υποπεριφερειακές
οργανώσεις, ιδίως σε θέµατα ειρήνης και ασφάλειας.

59.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε την προσήλωση της ΕΕ στην παγίωση της
διαπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική.
Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την προθυµία της ΕΕ να
πραγµατοποιήσει περαιτέρω πρόοδο µε βάση τις προσπάθειες αµφότερων των µερών
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις ΕΕ-Mercosur και χαιρέτισε την
αναµενόµενη δροµολόγηση, τον Ιανουάριο του 2005, των κοινών αξιολογήσεων των
αντίστοιχων διαδικασιών ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής και της Κοινότητας των
Άνδεων, σύµφωνα µε την έκκληση που διατυπώνεται στη ∆ήλωση της Συνόδου Κορυφής
ΕΕ-ΛΑΚ της Γκουανταλαχάρα.
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ΕΠΑΑ
60.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή έναρξη της
στρατιωτικής επιχείρησης «Althea» της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 2 ∆εκεµβρίου. Η
επιχείρηση αυτή υπογραµµίζει τη δέσµευση που έχει αναλάβει η Ένωση για τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στη συγκεκριµένη χώρα και αποτελεί πρακτικό παράδειγµα της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων µε το ΝΑΤΟ. Σηµείωσε επίσης
την επιτυχία των τριών συνεχιζόµενων αποστολών ΕΠΑΑ - Αστυνοµική Αποστολή της ΕΕ
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, EUPOL «Proxima» στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας και Αποστολή Κράτους ∆ικαίου «Θέµις» στη Γεωργία. Ζήτησε από την
εισερχόµενη Προεδρία και το ΓΓ/ΥΕ να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε τον ΟΗΕ, τις
προπαρασκευαστικές εργασίες για µια αστυνοµική αποστολή και µια ενδεχόµενη αποστολή
µεταρρύθµισης του τοµέα της ασφάλειας, η οποία ευρίσκεται υπό εξέταση, στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό, και µια ενδεχόµενη ολοκληρωµένη αποστολή αστυνοµίας, κράτους
δικαίου και πολιτικής διοίκησης για το Ιράκ, η οποία αναµένεται να αρχίσει µετά τις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2005.

61.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την ΕΠΑΑ,
συµπεριλαµβανοµένης της εντολής προς την εισερχόµενη Προεδρία, και χαιρέτισε ιδιαίτερα
την πρόοδο της ανάπτυξης στρατιωτικών και µη στρατιωτικών δυνατοτήτων που
διαπιστώνεται στην έκθεση αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων για µάχιµες
µονάδες της ΕΕ (ως µέρος των στοιχείων ταχείας αντίδρασης) καθώς και για ένα φιλόδοξο
πρόγραµµα εργασιών και τον προϋπολογισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας για
το 2005. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το Μη Στρατιωτικό Πρωταρχικό Στόχο 2008.

62.

Το Συµβούλιο ενέκρινε τις λεπτοµερείς προτάσεις για την υλοποίηση του εγγράφου
«European Defence : NATO/EU consultation, planning and operations» το οποίο προβλέπει,
αφενός µεν, ότι η Πολιτικοστρατιωτική Μονάδα θα αρχίσει τις εργασίες της όπως είχε
προγραµµατιστεί, αφετέρου δε ότι θα συσταθεί ένα κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο θα πρέπει
να είναι διαθέσιµο το αργότερο τον Ιανουάριο του 2006. Οι προτάσεις χρησιµεύουν επίσης
ως βάση για µια συµφωνία µε το ΝΑΤΟ για τη συγκρότηση, όπως προβλέπεται, ολιγάριθµης
µονάδας της ΕΕ στο SHAPE και τη θέσπιση ρυθµίσεων σύνδεσης NATO και Στρατιωτικού
Επιτελείου της ΕΕ.

∆ιεθνής συνεργασία
63.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σκόπιµο να εξασφαλισθεί η συνεπής συµβολή της
Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΚ στην εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις
αναπτυσσόµενες χώρες. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τηρεί µεν τις δεσµεύσεις
που έχει αναλάβει, παράλληλα δε τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ώστε η βοήθεια να
εστιάζεται περισσότερο στις φτωχότερες χώρες, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Αφρική.

64.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και την ανάγκη να εξασφαλισθεί
πρόοδος προς την επίτευξή τους, ιδίως στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική. Εν προκειµένω, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής µε επιµέρους κράτη µέλη
προκειµένου να υποβληθούν στο Συµβούλιο (ΣΓΥΕΣ), τον Απρίλιο του 2005, συγκεκριµένες
προτάσεις σχετικά µε τον καθορισµό νέων και κατάλληλων στόχων Επίσηµης Αναπτυξιακής
Βοήθειας για την περίοδο 2009-2010, λαµβανοµένης υπόψη της θέσης των νέων κρατών
µελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναζητήσει επίσης καινοτόµους τρόπους χρηµατοδότησης
βάσει προτάσεων της Επιτροπής, ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου του 2005.
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65.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των ΑΣΧ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί
περαιτέρω η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής µέσω ευρύτερης και συστηµατικότερης
χρησιµοποίησης αφενός µεν, των υφιστάµενων µηχανισµών διαβούλευσης και αξιολόγησης
των επιπτώσεων, αφετέρου δε των διαδικασιών ελέγχου όλων των συναφών πολιτικών όσον
αφορά τις επιπτώσεις τους στις αναπτυσσόµενες χώρες.

66.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει και πάλι τη σηµασία της υλοποίησης του
θεµατολογίου του Καΐρου/ICPD και της καταπολέµησης του HIV/AIDS για την επίτευξη των
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί εν προκειµένω και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τη
δέσµευσή τους κατά την προετοιµασία της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των Ηνωµένων
Εθνών.

VI. ∆ΙΑΦΟΡΑ
Κοινές αξίες
67.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τις δηµόσιες συζητήσεις που
διοργάνωσε η Προεδρία, µε συµµετέχοντες που εκπροσωπούσαν ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων
και εµπειριών, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την έννοια των κοινών αξιών ως
θεµελίων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας.

68.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τα αποτελέσµατα των συζητήσεων αυτών, την έκθεση
«Εκπαίδευση και πολίτης» του Συµβουλίου Παιδείας και τις πρωτοβουλίες µε τις οποίες τους
δόθηκε συνέχεια, χαιρέτισε δε την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για προώθηση των
αξιών που συµβάλλουν στην ενεργοποίηση του πολίτη της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα αποτελέσµατα των
συζητήσεων και τα κύρια πορίσµατα της έκθεσης κατά την εκπόνηση του µελλοντικού της
προγράµµατος για τους πολίτες καθώς και στην επικοινωνιακή της στρατηγική για το 2005.

Προξενική συνεργασία
69.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη σηµασία της εντατικότερης προξενικής
συνεργασίας, εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στο
πλαίσιο του Συµβουλίου όσον αφορά τη συνένωση προξενικών πόρων και συνεργασίας τόσο
υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσης, ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να
ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα στην αυξανόµενη ζήτηση για προξενικές υπηρεσίες.

Οργανισµός Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΕΕ
70.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να εφαρµοστεί περαιτέρω η συµφωνία των αντιπροσώπων
των κρατών µελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου
του 2003 για τη σύσταση Οργανισµού Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΕΕ ο οποίος θα
διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στην ενίσχυση της συνοχής και της συνέπειας της ενωσιακής
πολιτικής στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων.
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης
71.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε το γεγονός ότι, µετά την υπογραφή της Συνταγµατικής
Συνθήκης, η Προεδρία, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή άρχισαν
εργασίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης.

72.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, την Επιτροπή
και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες, εντοπίζοντας
κυρίως βασικά θέµατα, στα οποία περιλαµβάνονται η σφαίρα δραστηριοτήτων και η
διάρθρωση της µελλοντικής υπηρεσίας. Προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης συµµετοχή
των κρατών µελών στη διαδικασία αυτή, θα διεξάγονται τακτικές συζητήσεις στην Επιτροπή
των Μόνιµων Αντιπροσώπων κατά την προετοιµασία του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων
και Εξωτερικών Σχέσεων.

73.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο και την
Επιτροπή να εκπονήσουν κοινή έκθεση προόδου σχετικά µε τις εν λόγω προπαρασκευαστικές
εργασίες, το αργότερο για τη σύνοδο του Ιουνίου του 2005, και να προβούν στις κατάλληλες
ενέργειες προς ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
1.

Οι ηγέτες και ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να επαινεθούν για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης
στην πολιτική κρίση που εκδηλώθηκε στη χώρα τους. Και αυτό επιτεύχθηκε εντός του
νοµικού πλαισίου της Ουκρανίας και µε σεβασµό στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει τους ηγέτες και το λαό της Ουκρανίας για τη βούλησή τους
να εργαστούν από κοινού µε τους διεθνείς διαµεσολαβητές προς τον σκοπό αυτό. Αυτό που
προέχει τώρα είναι να διατηρηθούν οι θετικές εξελίξεις, το δε ουκρανικό εκλογικό σώµα να
µπορέσει πλέον να αποφασίσει ελεύθερα τον υποψήφιο της δικής του επιλογής.

2.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις ουκρανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η
επανάληψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, στις 26 ∆εκεµβρίου 2004, θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης για
δηµοκρατικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα προσφέρουν την
πλήρη υποστήριξή τους στον ΟΑΣΕ/Γ∆Θ∆Α για την παρακολούθηση των εκλογών
αποστέλλοντας, µεταξύ άλλων, σηµαντικό αριθµό διεθνών παρατηρητών.

3.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στενή συνεργασία µεταξύ
διεθνών διαµεσολαβητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης, του
ΟΑΣΕ και των γειτονικών χωρών, περιλαµβανοµένης της Ρωσικής Οµοσπονδίας,
προκειµένου να ενθαρρυνθούν τα µέρη να βρουν µια πολιτική λύση.

4.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη στρατηγική σηµασία της Ουκρανίας ως βασικού γείτονα και
εταίρου της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία έχουν κοινό συµφέρον να ενισχύσουν
τους πολιτικούς, οικονοµικούς και πολιτισµικούς τους δεσµούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τονίζει συνεπώς ότι η ΕΕ αποβλέπει σε µια ενισχυµένη και διακριτή σχέση, αξιοποιώντας
πλήρως τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

5.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έγκριση από το
Συµβούλιο του Σχεδίου ∆ράσης µε την Ουκρανία. Μετά την ολοκλήρωση των ελεύθερων και
αδιάβλητων προεδρικών εκλογών θα διοργανωθεί σύντοµα Συµβούλιο Συνεργασίας
ΕΕ-Ουκρανίας µε σκοπό να ξεκινήσει το Σχέδιο ∆ράσης και να τεθούν οι βάσεις για
στενότερη συνεργασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει σε συγκεκριµένες προτάσεις
του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής για τρόπους ενίσχυσης της
συνεργασίας µε την Ουκρανία, αξιοποιώντας πλήρως το Σχέδιο ∆ράσης και ενισχύοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχέση της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
___________________

Bulletin 20/12/2004

- EL 26

PE 352.185

Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 16/17 ∆εκεµβρίου 2004
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
1.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε
πρόσφατα η Παλαιστινιακή ηγεσία προκειµένου να διασφαλίσει τη δηµοκρατική µετάβαση
των κατεχόµενων παλαιστινιακών εδαφών. Παροτρύνει τους Ισραηλινούς και τους
Παλαιστινίους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, µεταξύ άλλων και στον τοµέα της
ασφάλειας, ενόψει των παλαιστινιακών προεδρικών εκλογών τον Ιανουάριο. Η ΕΕ θα
υποστηρίξει την εκλογική διαδικασία οικονοµικά, τεχνικά και πολιτικά και την αποστολή
παρατηρητών της - σε επαφή µε άλλα µέλη της Τετραµερούς και της διεθνούς κοινότητας θα συντελέσει ώστε να εξακριβωθεί ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τρόπο
δηµοκρατικό, ελεύθερο και αδιάβλητο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει και
υποστηρίζει την πρόθεση της Παλαιστινιακής Αρχής να διεξαγάγει βουλευτικές και
δηµοτικές εκλογές.

2.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την προσήλωσή του στην επίτευξη λύσης, η οποία
θα συνίσταται στη δηµιουργία δύο κρατών, θα αποτελεί καρπό διαπραγµάτευσης, µέσω της
διαδικασίας που ορίζεται από τον Οδικό Χάρτη, και θα έχει δε ως αποτέλεσµα ένα
ανεξάρτητο, δηµοκρατικό και βιώσιµο παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα συνυπάρχει
ειρηνικά και εν ασφαλεία µε το Ισραήλ και τους λοιπούς γείτονές του. Τα µέρη θα πρέπει να
αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία επιταχύνοντας την εφαρµογή του Οδικού Χάρτη και να
επανεκκινήσουν µια ουσιαστική πολιτική διαδικασία.

3.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας προηγούµενες θέσεις της ΕΕ και σε συνεργασία
µε την Τετραµερή και τη διεθνή κοινότητα, εκφράζει την προθυµία του να υποστηρίξει
αποχώρηση των Ισραηλινών από τη λωρίδα της Γάζας και από µέρος του βόρειου τµήµατος
της ∆υτικής Όχθης ως πρώτο βήµα της συνολικής διαδικασίας σύµφωνα µε τους όρους που
έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2004. Εκφράζει επίσης την προθυµία του για
επίταση των ειρηνευτικών προσπαθειών µέσω στενής συνεργασίας µε αµφότερα τα µέρη και
όλες τις γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εφαρµόζει το
βραχυπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Νοέµβριο
και το οποίο καλύπτει τις εκλογές, καθώς και τους τοµείς της ασφάλειας, των
µεταρρυθµίσεων και της οικονοµίας. Η επιτυχία αυτών των δράσεων θα ενισχυθεί από το
γεγονός ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής προοπτικής.

4.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλλουν
τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά µε την υλοποίηση του βραχυπρόθεσµου προγράµµατος
δράσης και µε τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων του Ύπατου Εκπροσώπου µε τα µέρη,
τη διεθνή κοινότητα και τα άλλα µέλη της Τετραµερούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
παροτρύνει τα µέρη και τους χορηγούς να διατηρήσουν την τρέχουσα θετική και
χαρακτηριζόµενη από πνεύµα συνεργασίας στάση τους. Η δέσµευση της ΕΕ και της διεθνούς
κοινότητας υπέρ της παλαιστινιακής οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης θα
παραµείνει ένα ουσιαστικό στοιχείο.

5.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η συνολική ειρήνευση πρέπει επίσης να
περιλαµβάνει τη Συρία και το Λίβανο. Υπενθυµίζει επίσης τη σηµασία της εφαρµογής της
Απόφασης 1559 (2004) του ΣΑΗΕ.
________________
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