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1.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου. Κατά
την έναρξη των εργασιών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κα Νικόλ Φοντέν, αντήλλαξαν απόψεις επί των κυρίων υπό συζήτηση
σηµείων.

Ι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

2.

Στο πλαίσιο της ανανεωµένης δηµόσιας συζήτησης σχετικά µε το µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί σχετικά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει
λάβει πολυάριθµα σηµαντικά µέτρα προκειµένου να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις
µε τις οποίες θα βρεθεί αντιµέτωπη στο άµεσο µέλλον.

Α.

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση

3.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει και υποδέχεται µε ικανοποίηση την έκθεση της
Προεδρίας για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, Η έκθεση της Προεδρίας καταδεικνύει τη
σηµαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στη ∆ιάσκεψη σχετικά µε την εξέταση τροποποιήσεων
των Συνθηκών οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η Ένωση θα εξακολουθήσει να διαθέτει επαρκή
και νόµιµα θεσµικά όργανα που θα λειτουργούν ορθά και µετά τη διεύρυνση. Ειδικότερα, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι διατάξεις για τη στενότερη συνεργασία που εισήχθησαν
στη Συνθήκη του Άµστερνταµ θα πρέπει να περιληφθούν στις µελλοντικές εργασίες της
∆ιάσκεψης, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψιν την ανάγκη για συνοχή και αλληλεγγύη σε µια
διευρυµένη Ένωση. Η ∆ιάσκεψη µπορεί να προχωρήσει, στηριγµένη σε γερές βάσεις, ώστε
να επιτευχθεί συνολική συµφωνία τον ∆εκέµβριο, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
ορίσθηκε στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Κολωνίας και του Ελσίνκι.

Β.

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων

4.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την από καρδίας συµπάθειά του προς τον κ. Ρόµαν
Χέρτσογκ και εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του για την ανεκτίµητη προσωπική του
συνεισφορά στις εργασίες της Συνέλευσης. Ο κ. Ιγκνάθιο Μέντεθ ντε Βίγκο, Αντιπρόεδρο
της Συνέλευσης στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση του σχεδίου Χάρτη των θεµελιωδών
δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενηµέρωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για το έργο που
έχει επιτελεσθεί.

5.

Η Συνέλευση καλείται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
είχε οριστεί στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κολωνίας, ούτως ώστε να
υποβληθεί ένα σχέδιο κειµένου πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2000.

Γ.

Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας

6.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην οικοδόµηση µιας Κοινής
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, ικανής να ενισχύσει την εξωτερική δράση
της Ένωσης µέσω της δηµιουργίας ενός δυναµικού στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων,
καθώς και ενός µη στρατιωτικού δυναµικού µε πλήρη σεβασµό των αρχών του Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών.

7.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την έκθεση της Προεδρίας που ενέκρινε το Συµβούλιο
µε τίτλο «Ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας» και τα
συναφή έγγραφα (βλ. Παράρτηµα Ι). Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση της
εντολής του Ελσίνκι σχετικά τόσο µε τις στρατιωτικές όσο και µε τις µη στρατιωτικές πτυχές
της διαχείρισης κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την
προοδευτική δηµιουργία της Μεταβατικής Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και των
προσωρινών στρατιωτικών οργάνων που θεσπίστηκαν στο Ελσίνκι.
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8.

Η βελτίωση του Ευρωπαϊκού στρατιωτικού δυναµικού παραµένει σηµαντική για την
αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άµυνας. To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να επιτύχει έως το 2003 τον
πρωταρχικό στόχο που αποφασίστηκε στο Ελσίνκι. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο προσβλέπει στην διάσκεψη για την ανάληψη δεσµεύσεων σχετικά µε το δυναµικό
η οποία θα διεξαχθεί εντός του έτους, κατά την οποία τα κράτη µέλη θα προβούν σε αρχικές
εθνικές δεσµεύσεις, και στη δηµιουργία µηχανισµού επανεξέτασης για τη µέτρηση της
προόδου προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα διασφαλισθεί η αναγκαία διαφάνεια και
διάλογος µεταξύ της Ένωσης και του ΝΑΤΟ και θα ζητηθεί η πραγµατογνωµοσύνη του
ΝΑΤΟ όσον αφορά τις απαιτήσεις για την επίτευξη του στόχου σχετικά µε το δυναµικό.

9.

Οι αρχές και οι λεπτοµέρειες των ρυθµίσεων έχουν προσδιοριστεί ώστε να επιτραπεί στις
εκτός ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες µέλη του ΝΑΤΟ και σε άλλες υποψήφιες για προσχώρηση στην
ΕΕ χώρες να συµβάλουν στην διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων από την ΕΕ.
Προσδιορίστηκαν επίσης οι βασικές αρχές για τις διαβουλεύσεις µε το ΝΑΤΟ επί
στρατιωτικών θεµάτων καθώς και οι τρόποι ανάπτυξης των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ σε τέσσερις
τοµείς που αφορούν ζητήµατα ασφάλειας, στόχους όσον αφορά το δυναµικό, τρόπους
πρόσβασης της ΕΕ σε πόρους του ΝΑΤΟ και θέσπιση µόνιµων µηχανισµών διαβούλευσης.

10.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί τη συµβολή όλων των τρίτων χωρών εταίρων για τη
βελτίωση του ευρωπαϊκού δυναµικού. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για τις προσφορές
της Τουρκίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, που θα
διευρύνουν το διαθέσιµο δυναµικό για επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.

11.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σύσταση και την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής
για τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, καθώς και τον καθορισµό πρωταρχικών στόχων
όσον αφορά τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, και συγκεκριµένων στόχων για το
δυναµικό πολιτικής αστυνοµίας. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά,
έχουν αναλάβει να διαθέσουν έως το 2003 µέχρι 5.000 αστυνοµικούς για διεθνείς αποστολές
που θα καλύπτουν όλο το εύρος επιχειρήσεων πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης
κρίσεων. Επίσης, τα κράτη µέλη ανέλαβαν να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να
αναπτύσσουν, εντός 30 ηµερών, δύναµη αποτελούµενη από 1.000 αστυνοµικούς
κατ' ανώτατο όριο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την
προθυµία της Επιτροπής να συµβάλει στη διαχείριση µη στρατιωτικών κρίσεων εντός του
πλαισίου δράσης της.

12.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την απόφαση της Ένωσης, στα πλαίσια της προσέγγισης
όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, να εκπληρώσει πλήρως
τις αρµοδιότητες που απορρέουν από τα καθήκοντα βάσει της δήλωσης του Πέτερσµπεργκ
όπως αναφέρθηκε στο Ελσίνκι. Καλεί την επερχόµενη Προεδρία, µαζί µε τον Γενικό
Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο να προωθήσουν τις εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις εντολές στις οποίες αναφέρεται η έκθεση της
Προεδρίας, και να υποβάλουν συνολική έκθεση της Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Νίκαιας. Οι µόνιµες πολιτικές και στρατιωτικές δοµές θα πρέπει να συσταθούν το
συντοµότερο δυνατόν µετά τη Νίκαια.

∆.

∆ιεύρυνση

13.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει η Ένωση στη
διαδικασία διεύρυνσης και σηµειώνει µε ικανοποίηση την ουσιαστική πρόοδο που έχουν
σηµειώσει οι διαπραγµατεύσεις µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (βλ.
Παράρτηµα ΙΙ). Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε τη Μάλτα, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία και τη Βουλγαρία και τα πρώτα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που έχουν ήδη
επιτευχθεί. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να αρχίσουν
διαπραγµατεύσεις σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου µε τις πιο προχωρηµένες από αυτές
τις χώρες το ενωρίτερο δυνατόν εντός του 2001.
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14.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων
για όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, εκτός από τον τοµέα «Θεσµικά όργανα», µε την
Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία.
Έχει σηµειωθεί αξιόλογη πρόοδος σε διάφορους τοµείς που ήδη τελούν υπό διαπραγµάτευση.

15.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευση της Ένωσης να διατηρήσει τη δυναµική
της διαδικασίας προσχώρησης. Όλες οι υποψήφιες χώρες θα συνεχίσουν να κρίνονται βάσει
των επιδόσεών τους. Σύµφωνα µε την αρχή της διαφοροποίησης, οι υποψήφιες χώρες είναι
δυνατόν να προλαµβάνουν τις χώρες που άρχισαν τις διαπραγµατεύσεις τους ενωρίτερα.

16.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι, πέραν της εξεύρεσης διαπραγµατευτικών λύσεων,
η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται από την ενσωµάτωση, εκ µέρους των
υποψηφίων χωρών, του κεκτηµένου στην εθνική τους νοµοθεσία, ειδικά δε από την
ικανότητά τους να το υλοποιούν ουσιαστικά και να το θέτουν σε εφαρµογή. Αν και έχει ήδη
σηµειωθεί πρόοδος, αυτό απαιτεί σηµαντικές προσπάθειες από τις υποψήφιες χώρες
προκειµένου να συνεχίσουν τις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις τους, ιδίως δε να ενισχύσουν τις
διοικητικές και δικαστικές τους δοµές. Η Ένωση θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
επίδοση των υποψηφίων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προς το
Συµβούλιο τα πορίσµατά της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας θα εξετάσει την πρόοδο
που έχει σηµειωθεί για τη διεύρυνση και θα µελετήσει τρόπους για την προώθηση της
διαδικασίας προσχωρήσεων.

17.

Όσον αφορά την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις πρωτοβουλίες της
υποψήφιας αυτής χώρας να ανταποκριθεί στα κριτήρια της προσχώρησης. Σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει απτή πρόοδο, ιδίως όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή θα
πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση προς το Συµβούλιο µε θέµα την πρόοδο στην
προετοιµασία της διαδικασίας αναλυτικής εξέτασης του κεκτηµένου µε την Τουρκία. Η
Επιτροπή καλείται επίσης, µε βάση τα ανωτέρω, να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν προτάσεις
για το ενιαίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης της Τουρκίας, καθώς και για την εταιρική
σχέση προσχώρησης.

18.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί συνεχής υποστήριξη
για τη διεύρυνση και ότι, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενηµερώνεται κατάλληλα η κοινή
γνώµη τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες.

ΙΙ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

19.

Η ήδη υλοποιούµενη στρατηγική της Λισσαβώνας, αποτελεί πλέον το βάθρο όλων των
κοινοτικών δράσεων για την απασχόληση, την καινοτοµία, τις κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και
την κοινωνική συνοχή. Έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται απτά αποτελέσµατα σε όλους τους
τοµείς που καλύπτει η στρατηγική.

20.

Το φόρουµ υψηλού επιπέδου που συγκεντρώνει τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσµικά
όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου. Το φόρουµ επιβεβαίωσε τον υψηλό
βαθµό συναίνεσης ως προς τη στρατηγική της Λισσαβώνας, προσδιόρισε τις ενδεχόµενες
συµβολές των διαφόρων παραγόντων, εκάστου εντός του πεδίου αρµοδιοτήτων του, και
κατέδειξε τη σηµασία µιας εκτεταµένης πολιτικής συζήτησης, κοινωνικής διαβούλευσης και
κοινωνικού διαλόγου. Πιο συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την κοινή
δήλωση των κοινωνικών εταίρων, η οποία καθορίζει εποικοδοµητικές θέσεις για την
προσωρινή εργασία, την τηλεεργασία, τη δια βίου µάθηση και διατάξεις για την κοινή
παρακολούθηση των µεταβολών της βιοµηχανίας.
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21.

Η ώθηση που έχει δοθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής πρέπει να διατηρηθεί µε τον
καθορισµό των εποµένων πρωταρχικής σηµασίας ενεργειών που περιγράφονται κατωτέρω.

Α.

Προετοιµασία της µετάβασης προς µια οικονοµία ανταγωνιστική, δυναµική και
βασισµένη στη γνώση
Πρόγραµµα δράσης "eEurope"

22.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης "eEurope 2002" και
ζητεί από τα θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και τους λοιπούς παράγοντες να µεριµνήσουν
ώστε να υλοποιηθεί πλήρως και εγκαίρως έως το 2002 και να προετοιµάσουν πιο
µακροπρόθεσµες προοπτικές για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, ενθαρρύνοντας την
εξοικείωση µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και κλείνοντας το χάσµα της ψηφιακής
υστέρησης. Ως βραχυπρόθεσµη προτεραιότητα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα προκειµένου να µειωθεί το κόστος πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε την εισαγωγή
χωριστής χρέωσης στον τοπικό βρόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προς το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας -και στη συνέχεια σε τακτική βάση - µε θέµα την πρόοδο
στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει
τη στρατηγική σηµασία του προγράµµατος Galileo καθώς και της λήψης σχετικής απόφασης
µέχρι το τέλος του 2000.
∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

23.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το ψήφισµα του Συµβουλίου (Έρευνα) και τη δέσµευση
για ταχεία εγκαθίδρυση ενός "Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας", ειδικότερα µε την κατάρτιση
συγκεκριµένων κριτηρίων για πολιτικές έρευνας µε βάση τη συγκριτική αξιολόγηση, µε τον
προσδιορισµό φάσεων και προθεσµιών για την χαρτογράφηση της επιστηµονικής και
τεχνολογικής αριστείας έως το 2001, µε τη δικτύωση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραµµάτων έρευνας, και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υπερταχεία διασύνδεση
εθνικών ηλεκτρονικών δικτύων έρευνας. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της τελευταίας
συνόδου κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ, η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει δραστήρια τον διάλογο µε τις
αρχές των ΗΠΑ προκειµένου να καθιερωθεί µία ευρέος φάσµατος, µόνιµη και ισότιµη
διατλαντική διασύνδεση µεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων Ευρώπης και
ΗΠΑ.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων και το νέο πλαίσιο πολιτικής για τις επιχειρήσεις

24.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προσφάτως θεσπισθέντα
Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) και υπογραµµίζει τη σηµασία
των µικρών επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών για την οικονοµική ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ένωση. Ζητεί την πλήρη εφαρµογή του ως
µέρους του υπό εκπόνηση σφαιρικού πλαισίου πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Το σφαιρικό
αυτό πλαίσιο προχωρεί βάσει του προγράµµατος εργασίας 2000- 2005 όσον αφορά την
πολιτική για τις επιχειρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, των προτάσεων όσον αφορά τη
συγκριτική αξιολόγηση της πολιτικής των επιχειρήσεων καθώς και του προτεινόµενου
Πολυετούς Προγράµµατος 2001-2005 για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Τα
πρώτα αποτελέσµατα των εγχειρηµάτων αυτών θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως τα τέλη
του 2000.
Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς

25.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι οι γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά
αποτελούν χρήσιµη βάση για τον προγραµµατισµό των εργασιών. Απαιτείται συνεπές πλαίσιο
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, µε την ευθυγράµµιση των µελλοντικών
αναθεωρήσεων της στρατηγικής της Επιτροπής προς τη διαδικασία οικονοµικής
µεταρρύθµισης του Κάρντιφ, ούτως ώστε τα εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια να µπορούν να
αξιολογούν πλήρως την επιτευχθείσα πρόοδο.
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26.

27.

Έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Συγκεκριµένα
-

εκδόθηκε η οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο και επιτεύχθηκε συµφωνία για την
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωµάτων,

-

επιτεύχθηκε, δυνάµει του προγράµµατος δράσης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
πολιτική συµφωνία για τις κοινές θέσεις όσον αφορά τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς,
την εξυγίανση και την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών
εταιρειών·εκτός αυτού µόλις εκδόθηκε η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα,

-

η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις νέων κανόνων για τις δηµόσιες προµήθειες και για το
επόµενο στάδιο ελευθέρωσης των ταχυδροµικών υπηρεσιών· συντόµως θα υποβάλει
περαιτέρω προτάσεις για την αναµόρφωση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών και για το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το υπόδειγµα χρησιµότητας.

Τώρα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες επί άλλων πτυχών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή :
-

καλείται να υποβάλει έκθεση µέχρι το Μάρτιο του 2001 για την εξέλιξη των αγορών
ενέργειας, σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας,

-

καλείται να συνεχίσει τις εργασίες της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τη δηµιουργία
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, προκειµένου να υποβάλει τελική έκθεση το πρώτο
εξάµηνο του 2000 στην οποία θα περιλαµβάνονται κατάλληλες προτάσεις.

28.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι σε µια δυναµική ενιαία αγορά θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες και η σηµασία των δηµοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, επανέλαβε το αίτηµά του προς την Επιτροπή να επικαιροποιήσει
την ανακοίνωση του 1996 για τις δηµόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Αναµένει ότι η
επικαιροποιηµένη ανακοίνωση θα του υποβληθεί το αργότερο στην επόµενη σύνοδό του στο
Μπιαρίτς.

29.

Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να επιταχύνουν τις εργασίες τους
για την οδηγία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων και την οδηγία ΟΣΕΚΑ.
Παροτρύνεται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ενιαίας άδειας για τους εκδότες (οδηγία για
το ενηµερωτικό φυλλάδιο), µια νέα στρατηγική λογιστικής για τη βελτίωση της
συγκρισιµότητας των λογιστικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιρειών και µέτρα για την
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της εξ αποστάσεως εµπορίας και του ηλεκτρονικού
εµπορίου.

30.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την ταχεία εφαρµογή της
"Πρωτοβουλίας για την Καινοτοµία 2000" από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για
τη συµβολή της στην ανάπτυξη τόσο µιας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση όσο και της
κοινωνικής συνοχής. Καλεί την Τράπεζα να συνεχίσει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία µε
τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, τη χρηµατοοικονοµική κοινότητα και την Επιτροπή.

31.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει το ρόλο των δηµόσιων διοικήσεων, της δράσης τους
και της ύπαρξης καλύτερων ρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Ένωσης και των κρατών µελών, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην οικονοµική ανάπτυξη
και στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα
κράτη µέλη να εξετάσουν την ποιότητα και τις επιδόσεις της δηµόσιας διοίκησής τους
προκειµένου να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης και βέλτιστων
πρακτικών.
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Β.

Εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε επένδυση στον άνθρωπο και
οικοδόµηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας
Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης

32.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning) και υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου για τις
µελλοντικές προκλήσεις και τους στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην κοινωνία της
γνώσης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκπόνηση της
γενικότερης έκθεσης για την εκπαίδευση, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
την άνοιξη του 2001, καθώς και µια µέθοδο για τη βελτίωση της συµβολής των
εκπαιδευτικών πολιτικών στη διαδικασία του Λουξεµβούργου.

33.

Η δια βίου µάθηση συνιστά ζωτική πολιτική για την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, της
κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης. Τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
καλούνται, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων τους, να προσδιορίσουν συγκροτηµένες
στρατηγικές και πρακτικά µέτρα ώστε να προωθηθεί η δια βίου µάθηση για όλους, να
ενισχυθεί η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες
δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης και να καταστεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση πιο
προσιτή σε µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού ως µέρος της στρατηγικής για την δια βίου
µάθηση.
Ανάπτυξη ενεργού πολιτικής για την απασχόληση

34.

Η Ένωση χαίρει ουσιωδώς βελτιωµένων προοπτικών απασχόλησης. Οι προσπάθειες
περαιτέρω ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση µε την
µεσοπρόθεσµη επανεξέταση της διαδικασίας του Λουξεµβούργου θα πρέπει να αποτελέσουν
τη βάση για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών του 2001 για την απασχόληση.
Στη συνάρτηση αυτή, καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο
ρόλο στον προσδιορισµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραµµών
για την απασχόληση που εξαρτώνται από αυτούς, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή
τους στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας, στην δια βίου µάθηση, και στην
αύξηση της απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες.
Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας, προώθηση της κοινωνικής ένταξης

35.

Στον τοµέα αυτόν έχει ήδη εντοπιστεί ένας αριθµός προτεραιοτήτων :
−

όσον αφορά την µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µε
προσδιορισµό δύο αξόνων δράσης που αποβλέπουν στην βελτιωµένη πρόγνωση των
µελλοντικών τάσεων και στην απόκτηση εµπεριστατωµένης γνώσης των πρόσφατων,
υφιστάµενων ή µελετώµενων εθνικών στρατηγικών µεταρρύθµισης των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων,

−

όσον αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα
πλαίσιο µε τους ενδεδειγµένους στόχους για την εκτίµηση του αντικτύπου των
κοινωνικών πολιτικών που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη και επίσης θα πρέπει να
καθοριστούν διάφοροι δείκτες ως κοινά σηµεία αναφοράς στην καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού και στην εξάλειψη της φτώχειας.
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36.

Η ανάπτυξη και η συστηµατική παρακολούθηση των εργασιών για τα θέµατα αυτά σε
κοινοτικό επίπεδο θα βελτιωθεί µε την πρόσφατη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής
Προστασίας και µε τακτικές συζητήσεις επί των θεµάτων αυτών, καθώς και µε την
ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών µέσω µιας ανοικτής µεθόδου
συντονισµού που θα συνδυάζει τα εθνικά σχέδια δράσης µε ένα κοινοτικό πρόγραµµα
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Για το τελευταίο αυτό σηµείο, το Συµβούλιο
καλείται να εγκρίνει ταχέως την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός
τέτοιου προγράµµατος. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί η κατάλληλη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων στις συνεχιζόµενες εργασίες. Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Λισσαβώνας, απευθύνεται ειδική έκκληση στο πνεύµα κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις συνεχιζόµενες
ενέργειες στο πλαίσιο αυτό και επικροτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δηµιουργία ενός
δικτύου ευρωπαϊκού διαλόγου για την ενθάρρυνση του πνεύµατος κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόσφατη πολιτική
συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας που θα καθορίζει το
νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Θεµατολόγιο

37.

Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Θεµατολογίου που προτείνει η Επιτροπή θα παράσχει
ένα πολυετές πλαίσιο δράσης στα κοινωνικά θέµατα. Το Συµβούλιο καλείται να εξετάσει το
θεµατολόγιο επειγόντως ώστε να µπορέσει να εγκριθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας.

Γ.

Βελτίωση των µεθόδων εργασίας

38.

Η υλοποίηση, η παρακολούθηση της προόδου και η συνέχεια της στρατηγικής της
Λισσαβώνας θα λάβουν χώρα εντός του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και θα παγιωθούν
µε :
−

τη βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου και
την εξασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ της Προεδρίας του Συµβουλίου και της
Επιτροπής, υπό τη γενική καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
συστάσεις που εκδόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι,

−

την ανάπτυξη και τη βελτίωση από πλευράς µεθοδολογίας της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού στα πλαίσια ενδεχοµένως του Συµβουλίου ως ενός από τα πιθανά µέσα
για τοµείς πολιτικής όπως η κοινωνία της πληροφορίας, η έρευνα, η καινοτοµία, η
πολιτική για τις επιχειρήσεις, οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, η εκπαίδευση, η
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη,

−

την υποβολή, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, έκθεσης της Επιτροπής για την
προτεινόµενη προσέγγιση δεικτών και κριτηρίων, τόσο σε συγκεκριµένες πολιτικές όσο
και στη συγκεφαλαιωτική έκθεση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που θα
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και οµοιόµορφης
παρουσίασης.

∆.

Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

39.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ευελπιστεί να πραγµατοποιήσει στις αρχές του 2001 στη
Στοκχόλµη, την πρώτη τακτική εαρινή σύνοδό του για την οικονοµική και κοινωνική
πολιτική, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση που
πρόκειται να υποβληθεί από την Επιτροπή και να λαµβάνει υπόψη τις συµβολές των
διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να έχουν τη
δυνατότητα να θέσουν τα θέµατα αυτά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α.

Γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών

40.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών της Κοινότητας και των κρατών µελών για
το 2000. Όπως τονίστηκε και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, στόχος των
γενικών προσανατολισµών είναι να διατηρηθούν οι µακροοικονοµικές πολιτικές οι
προσανατολισµένες στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα, να αυξηθεί το αναπτυξιακό
δυναµικό της Ένωσης, να βελτιωθεί η ποιότητα και η βιωσιµότητα των δηµοσίων
οικονοµικών και να προαχθούν, µέσω µακρόπνοων και εκτενών µεταρρυθµίσεων, οι αγορές
προϊόντων, κεφαλαίων και εργασίας. Βασίζονται επίσης στη στρατηγική της Λισσαβώνας,
συντελώντας µε τον τρόπο αυτό στην αντιµετώπιση, εν ευθέτω χρόνω, των προκλήσεων που
συνίστανται στην αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης, στην προώθηση της µετάβασης
σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, στην αντιµετώπιση των συνεπειών λόγω της
γήρανσης του πληθυσµού και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Βελτιώνουν επίσης τις
συνέργειες µεταξύ των διαδικασιών της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου.

41.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να εφαρµόσει τα συµπεράσµατά του
όσον αφορά τα πρακτικά µέτρα που θα ληφθούν προκειµένου να ενισχυθεί ο συντονιστικός
ρόλος των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών, σε στενή συνεργασία µε
τις άλλες αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου µε την συσχέτιση διαρθρωτικών και
µακροοικονοµικών πολιτικών. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί ο µακροοικονοµικός διάλογος.

Β.

∆έσµη φορολογικών µέτρων

42.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση σχετικά µε τη δέσµη φορολογικών µέτρων
του Συµβουλίου ΕCOFIN (βλ. Παράρτηµα IV), τις δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά
του Συµβουλίου και τις συµφωνίες περί αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών. Εγκρίνει το
θεσπιζόµενο χρονοδιάγραµµα το οποίο προβλέπει µια βαθµιαία ανέλιξη προς την υλοποίηση
της ανταλλαγής πληροφοριών ως βάσης για την φορολογία των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις των µη µόνιµων κατοίκων. To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο
ECOFIN να συνεχίσει µε αποφασιστικότητα τις εργασίες επί όλων των τοµέων της δέσµης
φορολογικών µέτρων, ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης συµφωνία ως προς την έκδοση των
οδηγιών και την εφαρµογή του συνόλου της δέσµης φορολογικών µέτρων το ταχύτερο
δυνατόν και όχι αργότερα από τα τέλη του 2002.

Γ.

Είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ

43.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει την Ελλάδα για την σύγκλιση που επετεύχθη χάρις στην
εφαρµογή υγιών οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, επικροτεί
δε την απόφαση σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ
την 1η Ιανουαρίου του 2001, πράγµα που συνιστά ένα ακόµα θετικό βήµα προς τη
νοµισµατική ολοκλήρωση της Ένωσης.
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IV. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
Α.

∆ηµόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίµων

44.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, τόσο στον καθορισµό όσο και στην εφαρµογή όλων των
πολιτικών της ΄Ένωσης.

45.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Προεδρίας όσον αφορά τις εργασίες που
έχουν αναληφθεί σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίµων.
Η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίµων πρέπει να εφαρµοσθεί στο σύνολο της τροφικής
αλυσίδας ανθρώπων και ζώων, και να στηρίζεται σε µια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή
Τροφίµων η οποία θα συµπληρώνει την προληπτική επιτήρηση που ασκούν οι εθνικές αρχές.
Το Συµβούλιο θα εξετάσει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις της Επιτροπής για την
υλοποίηση της Λευκής Βίβλου, προκειµένου να υπάρξει έως το 2002, µε βάση τα
αποτελέσµατα που έχουν ήδη επιτευχθεί στα κράτη µέλη, νοµοθεσία για τα τρόφιµα η οποία
να ανταποκρίνεται στα πιο απαιτητικά κριτήρια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Η πρώτη
από αυτές τις προτάσεις, που πραγµατεύεται την σύσταση µιας Ευρωπαϊκής Αρχής
Τροφίµων, αναµένεται το αργότερο έως τον Σεπτέµβριο του 2000. Εν τω µεταξύ, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των
µέγιστων τιµών για τις προσµίξεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης την έκθεση
της Προεδρίας για την πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για
την αρχή της προληπτικής επιτήρησης, µε σκοπό να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Νίκαιας.

Β.

Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη

46.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία που επετεύχθη στο Μόντρεαλ και την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια στο Ναϊρόµπι. Υπογραµµίζει τη σηµασία
της πρωτοβουλίας της Κοινότητας να προωθήσει τη βιωσιµότητα σε τοπικό επίπεδο και να
εφαρµόσει το Πρόγραµµα ∆ράσης "21ος αιώνας" το οποίο εγκρίθηκε στην Συνάντηση
Κορυφής της Γης που διοργάνωσαν τα Η.Ε. στο Ρίο το 1992, και µε το οποίο δηµιουργείται
ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και δικτύων πόλεων οργανωµένων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

47.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι προέχει η επανέναρξη της συζήτησης για το αστικό
περιβάλλον και ζητεί από την Επιτροπή να πραγµατευθεί το ζήτηµα αυτό στις προτάσεις που
θα ενσωµατωθούν στο πλαίσιο του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου για το περιβάλλον το
οποίο θα υποβληθεί έως τα τέλη του 2000.

48.

Σε συνέχεια των συµπερασµάτων του Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επιχειρήσει κατά
τη σύνοδο του Ιουνίου 2001 λεπτοµερή ανασκόπηση της διαδικασίας ενσωµάτωσης των
απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε τοµεακές
πολιτικές προτεραιότητας. Προτίθεται επίσης να καθορίσει κατά την ίδια σύνοδο µια
στρατηγική για την βιώσιµη ανάπτυξη µε βάση πρόταση της Επιτροπής.

Γ.

Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

49.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Μπιαρίτς έκθεση σχετικά µε τη συνολική στρατηγική την οποία προτείνει για
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προκειµένου να ληφθεί απόφαση έως τα τέλη του έτους.
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∆.

Αθλητισµός

50.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνυπολογίσουν τα
ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού στην Ευρώπη και την κοινωνική του λειτουργία κατά
την εκπόνηση κοινών πολιτικών.

Ε.

Ελευθερία, Ασφάλεια και ∆ικαιοσύνη

51.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσµευσή του να διαµορφώσει ένα χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης όπως καθορίστηκε κατά τη σύνοδο του Τάµπερε.
Κατά συνέπεια :

52.

−

εγκρίνει το σχέδιο δράσης ΕΕ για τα ναρκωτικά ως βασικό µέσο για τη µετουσίωση της
στρατηγικής ναρκωτικών 2000-2004 της ΕΕ σε συγκεκριµένες δράσεις που παρέχουν
µια αποτελεσµατική ολοκληρωµένη και πολυτοµεακή απάντηση στο πρόβληµα των
ναρκωτικών. Καλούνται τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους
για την παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών όσον αφορά ζωτικής
σηµασίας επιδηµιολογικούς δείκτες, προκειµένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα
σχετικά µε τα ναρκωτικά θέµατα,

−

εγκρίνει την έκθεση σχετικά µε τις εξωτερικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες πρέπει να
ενταχθούν στη συνολική εξωτερική στρατηγική της Ένωσης, ώστε να συµβάλει στην
παγίωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ζητεί η έκθεση που θα του υποβληθεί το ∆εκέµβριο 2001 κατ' εφαρµογή των
συµπερασµάτων του Τάµπερε να περιέχει κεφάλαιο αφιερωµένο στην υλοποίηση αυτής
της εξωτερικής διάστασης,

−

εκφράζει την αποστροφή του για τις τραγικές συνέπειες των τροµοκρατικών ενεργειών
στην Ευρώπη και τη βαθύτατη συµπόνια του για τις οικογένειες των θυµάτων,
επαναλαµβάνει δε, εντονότερα παρά ποτέ, τη δέσµεύσή του να καταπολεµήσει την
τροµοκρατία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εκφράζει την αποφασιστικότητά του να εκµεταλλευθεί στο έπακρο τις
δυνατότητες που του παρέχουν οι Συνθήκες προκειµένου να ενισχύσει και να εντείνει,
σε πνεύµα αλληλεγγύης, τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τον αποτροπιασµό του για τον τραγικό θάνατο των 58
ξένων υπηκόων κατά την είσοδό τους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Καταδίκασε τις εγκληµατικές
ενέργειες όσων επωφελούνται από το εµπόριο ανθρώπων και ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να εντείνει τη συνεργασία ώστε να καταπολεµηθεί αυτού του είδους το διασυνοριακό
έγκληµα το οποίο έχει προκαλέσει τόσους άλλους θανάτους σε όλη την Ευρώπη. Ζήτησε από
την µελλοντική γαλλική Προεδρία και την Επιτροπή να προωθήσουν επειγόντως τα
συµπεράσµατα του Τάµπερε σε αυτόν τον τοµέα, ιδίως δε την στενή συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών και της Ευρωπόλ για την ανίχνευση και την εξάρθρωση των εγκληµατικών
δικτύων που εµπλέκονται σε αυτό το λαθρεµπόριο και για την επιβολή αυστηρών ποινών σε
όσους εµπλέκονται σε αυτό το σοβαρό και ειδεχθές έγκληµα.
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ΣΤ. Οι άκρως αποµακρυσµένες περιφέρειες
53.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής µε σκοπό
την υλοποίηση των µέτρων εφαρµογής του άρθρου 299 παρ. 2 της Συνθήκης για τις άκρως
αποµακρυσµένες περιφέρειες. Καλεί την Επιτροπή να µελετήσει τα στοιχεία που έχουν δώσει
ή θα δώσουν τα κράτη µέλη, προκειµένου να λάβει τα µέτρα που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία
της και να υποβάλει το ταχύτερο στο Συµβούλιο, κατάλληλες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει
να εγκριθούν το συντοµότερο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει την επιτευχθείσα
πρόοδο κατά τη σύνοδο του ∆εκεµβρίου 2000 στη Νίκαια.

Ζ.

Νοµικό καθεστώς των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

54.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προσφάτως επιτευχθέντα
αποτελέσµατα εν όψει της θέσπισης νοµικού καθεστώτος των Ευρωπαίων βουλευτών, µε το
οποίο επιβεβαιώνεται ο ρόλος τους και ενισχύεται η διαφάνεια στην άσκηση των καθηκόντων
τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την προσεχή Προεδρία να συνεχίσει τις σχετικές
εργασίες βάσει της πραγµατοποιηθείσας προόδου, µε σκοπό να καταλήξει σε τελικό
αποτέλεσµα το συντοµότερο δυνατό.

V.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Α.

Ρωσία

55.

Πρέπει να διατηρηθεί µια ισχυρή και υγιής εταιρική σχέση µεταξύ της Ένωσης και της
Ρωσίας η οποία πρέπει να βασιστεί σε κοινές αξίες, ιδίως δε το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Χαιρετίζοντας τη θετική έκβαση της συνόδου
κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 29 Μαΐου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει την υποστήριξή
του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος Πούτιν και η νέα ρωσική κυβέρνηση για
τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση της χώρας τους. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί, το κράτος
δικαίου, µια προσανατολισµένη στην αγορά οικονοµία µε αποτελεσµατικό ρυθµιστικό
πλαίσιο και φορολογικές δοµές, καθώς και η ένταξη στον ΠΟΕ αποτελούν τα καλύτερα µέσα
για την οικοδόµηση και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, η οποία είναι
απαραίτητη για την επιτυχή ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας. Εν προκειµένω, οι προτάσεις
κρατών µελών και της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτες. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα
ανεξάρτητα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε µια ανοικτή
και δηµοκρατική κοινωνία.

56.

Η Ένωση είναι έτοιµη να βοηθήσει τη Ρωσία στην εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών,
στόχων και δεσµεύσεων και να αναπτύξει συνεργασία µε αυτήν στη βάση της Κοινής
Στρατηγικής και της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε ανασκόπηση της
κατάστασης τον Ιούλιο και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά µε το TACIS και µε
άλλα µέσα. To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συνεργασία που
επιτεύχθηκε µε τη Ρωσία σε διεθνή ζητήµατα, ιδίως δε ως προς τα ∆υτικά Βαλκάνια.
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57.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η δέσµευση της Ένωσης να οικοδοµήσει µια
ισχυρή εταιρική σχέση µε τη Ρωσία συνεπάγεται τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου µε πνεύµα
εµπιστοσύνης. Ως προς το θέµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη Ρωσία να
ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της όσον αφορά τη συνεχιζόµενη σύγκρουση
στην Τσετσενία. Σε αυτές περιλαµβάνονται η αποφυγή της υπέρµετρης χρήσης βίας και της
τυχόν εξάπλωσης της σύγκρουσης, η συνέχιση µιας πολιτικής διαδικασίας µε τη συµµετοχή
εκλεγµένων τσετσένων αντιπροσώπων, η αποτελεσµατική ανεξάρτητη διερεύνηση των
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, η
υποστήριξη προς την Οµάδα Βοηθείας του ΟΑΣΕ ώστε να υλοποιήσει πλήρως την εντολή
της και να διασφαλίσει την ασφαλή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μόνο µια
πολιτική λύση µπορεί να θέσει τέλος σε αυτή την κρίση.

Β.

Κοινή στρατηγική για τη Μεσόγειο

58.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε µια κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
περιοχή της Μεσογείου (βλ. Παράρτηµα V). Η κοινή στρατηγική θα καθοδηγεί τις πολιτικές
και τις δραστηριότητες της Ένωσης κατά την ανάπτυξη της ευρωµεσογειακής εταιρικής
σχέσης, η οποία καθορίστηκε µε τη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης και το επακόλουθο
κεκτηµένο της, τόσο στα διµερή όσο και στα περιφερειακά συστατικά της στοιχεία, καθώς
και την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή µετά
από µία συνολική ειρηνική διευθέτηση. Εκφράζει µε τον τρόπο αυτό την απόφαση της
Ένωσης να επιδιώξει ενεργά µια συνεκτική πολιτική έναντι της περιοχής αυτής. Η Ένωση θα
συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των µερών να συνάψουν και να εφαρµόσουν
συµφωνίες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.

Γ.

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

59.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει πραγµατική ευκαιρία για την επίτευξη µιας
δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, µε βάση τις αρχές που
καθορίστηκαν στο πλαίσιο των συµφωνιών της Μαδρίτης, του Όσλο και των επακόλουθων
συµφωνιών και σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών.

60.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρωθυπουργό κ. Μπαράκ και τον Πρόεδρο κ. Αραφάτ
να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να συνάψουν, εντός του συµφωνηµένου
χρονικού πλαισίου, µια συνολική συµφωνία που να εξετάζει όλα τα ζητήµατα τα σχετικά µε
το Οριστικό Καθεστώς, οδηγώντας έτσι στη λήξη της σύγκρουσης και ανοίγοντας το δρόµο
για τη συµφιλίωση.

61.

Στην προσπάθεια αυτή, η προσωπική δέσµευση των ηγετών του Ισραήλ και της
Παλαιστινιακής Αρχής και η συνεχιζόµενη αµοιβαία µεταξύ τους εµπιστοσύνη αποκτούν
ύψιστη σηµασία. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη της πλήρους
εφαρµογής των συµφωνιών που έχουν συναφθεί, όπως η συµφωνία για την τρίτη φάση της
αποχώρησης των στρατευµάτων, και υπενθυµίζει τη δήλωση του Συµβουλίου
της 22ας Μαΐου.

62.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης τη δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου
1999. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συζήτηση που διεξάγεται σήµερα για τα ζητήµατα
που σχετίζονται µε το Οριστικό Καθεστώς, να ληφθεί πλήρως υπόψη η βιωσιµότητα του
Παλαιστινιακού κράτους που τυχόν θα προκύψει από αυτές.

63.

Στο Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τη θαρραλέα απόφαση του εκλιπόντος
Προέδρου Χάφεζ αλ Άσαντ και του Πρωθυπουργού κ. Εχούντ Μπάρακ να επαναλάβουν τις
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τη νέα
συριακή ηγεσία και την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίσουν στην οδό της στρατηγικής
επιλογής της ειρήνης.
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64.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη ισραηλινή αποχώρηση από το Λίβανο
σύµφωνα µε το ψήφισµα 425 και το γεγονός ότι εκπληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις που
έθεσε ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών στην έκθεσή του στις 22 Μαΐου 2000.
Καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να συνεργαστούν µε τα Ηνωµένα Έθνη και την UNIFIL
(Προσωρινή δύναµη των ΗΕ στο Λίβανο) και να απόσχουν από πράξεις και δηλώσεις που θα
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειές τους.

65.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει, µε βάση τις προτάσεις του
Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου, συνεπικουρούµενου από τον Ειδικό Απεσταλµένο
και την Επιτροπή, τους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να βοηθήσει
και να συµβάλει στις προσπάθειες του Λιβάνου για τη συµφιλίωση και την αποκατάσταση
της ειρήνης.

∆.

∆υτικά Βαλκάνια

66.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την έκθεση του Γενικού
Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου για τα ∆υτικά Βαλκάνια, υπό την αιγίδα της Προεδρίας και
του Συµβουλίου και σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, και υποστηρίζει σθεναρά τις
προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί η απήχηση, η συνεκτικότητα και η προβολή των
πολιτικών της Ένωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια. Τους καλεί να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες
τους και να υλοποιήσουν τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεσή τους.

67.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι στόχος του παραµένει η πληρέστερη δυνατή
ενσωµάτωση των χωρών της περιοχής στην πολιτική και οικονοµική πορεία της Ευρώπης
µέσω της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, του πολιτικού διαλόγου, της
ελευθέρωσης του εµπορίου και της συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων. Όλες οι οικείες χώρες είναι εν δυνάµει υποψήφια κράτη µέλη της ΕΕ. Η Ένωση
θα υποστηρίξει τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης µέσω της τεχνικής και
οικονοµικής βοήθειας. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις προς το Συµβούλιο για την
εξοµάλυνση και την επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής της βοήθειας, και την έγκαιρη
επέκταση των ασύµµετρων βιοµηχανικών και γεωργικών εµπορικών ωφεληµάτων προς τα
βαλκανικά κράτη.

68.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής να ενδυναµώσουν την
περιφερειακή τους συνεργασία και µέσω περιφερειακών εµπορικών διακανονισµών. Η ΕΕ
είναι έτοιµη να εντείνει τη συνεργασία της µε αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής
και χρηµατοδοτικής βοήθειας, του πολιτικού διαλόγου, των ελεύθερων συναλλαγών, της
προσέγγισης προς τη νοµοθεσία της ΕΕ και της συνεργασίας σε άλλους τοµείς πολιτικής.

69.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο να συνεχίσει,
υπό την ηγεσία της Προεδρίας και του Συµβουλίου, και σε πλήρη συνεργασία µε την
Επιτροπή, τη δράση του µε βάση την εντολή της Λισσαβώνας, ειδικότερα δε την εντατική
συνεργασία στην περιοχή σε θέµατα ∆ΕΥ και σε άλλους τοµείς.

70.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την υποστήριξή του στη δηµοκρατική και
οικονοµική µεταρρύθµιση στην Κροατία και αναµένει την ταχεία έναρξη διαπραγµατεύσεων
για τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελέστηκε
από την ΠΓ∆Μ στις διαπραγµατεύσεις για την ΣΣΣ και υπογραµµίζει τη σηµασία που
αποδίδει στο απαραβίαστο των συνόρων, ειδικότερα δε στην εδαφική ακεραιότητα της
ΠΓ∆Μ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει την αλβανική κυβέρνηση να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για να ανταποκριθεί στα ζητήµατα που έθιξε η µελέτη σκοπιµότητας της
Επιτροπής και σηµειώνει ότι ο "Οδικός Χάρτης" για τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη σκιαγραφεί τους
τοµείς όπου απαιτείται περαιτέρω πρόοδος προκειµένου να αντληθούν τα πλήρη οφέλη από
τη ΣΣΣ.
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71.

Μια δηµοκρατική, συνεργάσιµη Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας που
συµβιώνει ειρηνικά µε τους γείτονές της θα αποτελέσει ένα ευπρόσδεκτο µέλος της
ευρωπαϊκής οικογένειας των δηµοκρατικών εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει
την κοινωνία των πολιτών καθώς και τον αγώνα των δηµοκρατικών δυνάµεων της Σερβίας
για την επίτευξη του στόχου αυτού και τις προτρέπει να παραµείνουν ενωµένες και να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Η Ένωση προσβλέπει στη στιγµή κατά την οποία η
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας θα είναι σε θέση να συµµετάσχει πλήρως
στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

72.

Ενώπιον της µαζικής οικονοµικής και πολιτικής πίεσης που ασκείται από το Βελιγράδι, η ΕΕ
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου για δηµοκρατική και
οικονοµική µεταρρύθµιση και επικροτεί την πολιτική της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για
την ανεκτικότητα έναντι των εθνοτήτων και την περιφερειακή συνεργασία.

73.

Ένα έτος µετά την έκδοση της απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναλαµβάνει την υποστήριξή του για την πλήρη εφαρµογή της και για τη
διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων δηµοτικών εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο εντός του
έτους, τις οποίες θα προετοιµάσουν προσεκτικά και θα παρακολουθούν δεόντως οι αρµόδιοι
διεθνείς φορείς. Η εξτρεµιστική βία δεν θα γίνει ανεκτή. Ζητείται επιµόνως από την τοπική
ηγεσία να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, συµβάλλοντας ενεργά στην εδραίωση µιας
πολυεθνικής, ανεκτικής κοινωνίας στην οποία θα µπορούν να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και
οι εκτοπισµένοι και όπου θα µπορούν να ζουν µε ασφάλεια όλοι οι λαοί του Κοσσυφοπεδίου.

74.

Τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την απόφαση της Ένωσης να συνεχίσει να διαδραµατίζει ηγετικό
ρόλο στο Σύµφωνο Σταθερότητας, χαιρέτισε δε την έκδοση ενός "Καταλόγου Μέτρων
Σταθερότητας" στη Θεσσαλονίκη ως πλαισίου για µελλοντική δράση. Η Υπηρεσία
Ανοικοδόµησης, ως αρχή που εφαρµόζει το µελλοντικό πρόγραµµα CARDS, θα πρέπει να
µπορεί να χρησιµοποιεί το πλήρες δυναµικό της προκειµένου να επιτύχει τους στόχους που
τέθηκαν στη Κολωνία.

75.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχτηκε µε ικανοποίηση την ιδέα της Γαλλίας να διεξαχθεί
σύνοδος κορυφής µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων
τα οποία, αν και σε διαφορετικά στάδια, έχουν επιτελέσει µεγάλη πρόοδο στη δηµοκρατική
εξέλιξή τους. Αυτή η σύνοδος κορυφής θα επιτρέψει αφενός στις χώρες της περιοχής να
βεβαιωθούν για την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς αυτές και, αφετέρου να εξεταστούν από
κοινού τα µέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας της δηµοκρατικής και οικονοµικής
µεταρρύθµισης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, επικουρούµενο από το
Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή, να αρχίσει τις
προπαρασκευαστικές εργασίες για την εν λόγω σύνοδο κορυφής.

Ε.

Βόρεια ∆ιάσταση

76.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση, µε εξωτερικές
και διασυνοριακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-2003, ως
σηµαντικό βήµα για την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών που εγκρίθηκαν στην
Κολωνία. Κάλεσε δε την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εφαρµογή του σχεδίου
δράσης και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις συνέχειας, µεταξύ άλλων για τους τοµείς της
περιβαλλοντικής και της πυρηνικής ασφάλειας, την καταπολέµηση του διεθνούς εγκλήµατος
και το Καλίνιγκραντ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της µελλοντικής
σουηδικής Προεδρίας να προετοιµάσει, από κοινού µε την Επιτροπή, µία πλήρη έκθεση προς
το Συµβούλιο για τις πολιτικές της Βόρειας ∆ιάστασης ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001.
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ΣΤ. Αφρική
77.

Υπενθυµίζοντας την παρουσία του Προέδρου Μαντέλα στη σύνοδο του Κάρντιφ, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχθηκε θερµά τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής κ. Thabo Mbeki, ως ένδειξη των στενών και αναπτυσσόµενων σχέσεων µεταξύ της
ΕΕ και της Νοτίου Αφρικής.

78.

Κατόπιν συνοµιλιών µε τον Πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
επιβεβαιώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά την πρώτη σύνοδο κορυφής ΑφρικήςΕυρώπης, στις 3 και 4 Απριλίου στο Κάιρο, για την έναρξη ενός σφαιρικού διαλόγου µε βάση
µια στρατηγική διπεριφερειακή εταιρική σχέση µεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, η
οποία να καλύπτει τις πολλαπλές διαστάσεις της σχέσης τους. Αµφότερες οι πλευρές
υπενθύµισαν ότι η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής Αφρικής-Ευρώπης θα
καλύπτει τις διαστάσεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη
ελάφρυνση του χρέους, και ότι σύντοµα θα συσταθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί για την
υλοποίηση των αποφάσεων του Καΐρου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχτηκε µε ικανοποίηση
την προσφορά της Πορτογαλίας να φιλοξενήσει το 2003 στη Λισσαβώνα την επόµενη σύνοδο
κορυφής Ευρώπης-Αφρικής, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας.

79.

Συµφωνώντας ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η αφρικανική ήπειρος απαιτούν
εξαιρετικές και συνεχείς προσπάθειες από τις χώρες της Αφρικής µε τη βοήθεια ισχυρής
διεθνούς παρουσίας και συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη βούλησή του
να συνεχίσει να υποστηρίζει µέτρα που αποσκοπούν στην ταχεία οικονοµική µεγέθυνση και
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό θα καταστεί δυνατό µόνον σε ένα κατάλληλο περιβάλλον
ειρήνης, δηµοκρατίας, σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου.

80.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση για την Αιθιοπία και την Ερυθραία στο
Παράρτηµα VΙ.

________________________

SN 200/00

15

EL

