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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999. Ενέκρινε το ∆ιάγγελµα για τη 

Νέα Χιλιετία. Έλαβε ορισµένες αποφάσεις οι οποίες συνιστούν ένα νέο στάδιο στη διαδικασία διεύρυνσης. 
Ελήφθησαν επίσης µέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ίδια η Ένωση θα έχει αποτελεσµατικά, αναµορφωµένα 
θεσµικά όργανα, ενισχυµένη κοινή πολιτική για την ασφάλεια και την άµυνα, καθώς και ανταγωνιστική, 
αειφόρο οικονοµία που δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης. 

 
2. Κατά την έναρξη των εργασιών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα 

Nicole Fontaine, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε τα κύρια υπό συζήτηση θέµατα, ιδιαίτερα τη διεύρυνση, τη 
θεσµική µεταρρύθµιση και την απασχόληση. 

 
 
Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
 
Η διαδικασία διεύρυνσης 
 
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σηµασία της διαδικασίας διεύρυνσης που άρχισε στο Λουξεµβούργο 

το ∆εκέµβριο του 1997 για τη σταθερότητα και την ευηµερία όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρέπει να 
συνεχιστεί µία αποτελεσµατική και αξιόπιστη διαδικασία διεύρυνσης.  

 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την περιεκτική φύση της διαδικασίας προσχώρησης, η οποία τώρα 

περιλαµβάνει 13 υποψήφια κράτη εντός ενιαίου πλαισίου. Τα υποψήφια κράτη συµµετέχουν στη διαδικασία 
προσχώρησης επί ίσοις όροις. Πρέπει να συµµερίζονται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την αρχή της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεµούς συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών 
θεµάτων. Άλλως, θα πρέπει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος. Το αργότερο στα τέλη του 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανεξετάσει την κατάσταση ως 
προς κάθε εκκρεµή διαφορά, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία προκειµένου να 
προαγάγει την επίλυσή τους µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει 
ότι η τήρηση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης αποτελεί 
προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων προσχώρησης και ότι η τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης αποτελεί τη βάση για την προσχώρηση στην Ένωση. 

 
5. Η Ένωση ανέλαβε ρητή πολιτική δέσµευση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσει τη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση µέχρι το ∆εκέµβριο του 2000, προκειµένου να 
ακολουθήσει η επικύρωση. Μετά την επικύρωση των αποτελεσµάτων της ∆ιάσκεψης αυτής, η Ένωση θα πρέπει 
να είναι σε θέση να υποδεχτεί νέα κράτη µέλη από τα τέλη του 2002 ευθύς ως αποδείξουν την ικανότητά τους 
να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των 
διαπραγµατεύσεων. 
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6. Η Επιτροπή αξιολόγησε εκ νέου λεπτοµερώς την πρόοδο που σηµειώθηκε στις υποψήφιες χώρες. Από την 

αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι σηµειώθηκε πρόοδος στην εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης. 
Παράλληλα, λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να συναντώνται σε ορισµένους τοµείς, οι υποψήφιες 
χώρες προτρέπονται να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να συµµορφωθούν προς 
τα κριτήρια προσχώρησης. Συνάγεται ότι ορισµένες υποψήφιες χώρες δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν 
όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης µεσοπρόθεσµα. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να υποβάλει έκθεση στο 
Συµβούλιο, στις αρχές του 2000, σχετικά µε την πρόοδο που σηµείωσαν ορισµένες υποψήφιες χώρες για την 
εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Οι επόµενες τακτικές εκθέσεις προόδου θα 
υποβληθούν σε εύθετο χρόνο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2000. 

 
7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία των υψηλών προδιαγραφών πυρηνικής ασφάλειας στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
αντιµετωπισθεί το θέµα της πυρηνικής ασφάλειας στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης σύµφωνα µε τα 
σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου. 

 
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις ουσιαστικές εργασίες και την σηµειωθείσα πρόοδο 

κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική 
∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία. 

 
9.      (α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη, στις 3 ∆εκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, των συνοµιλιών για 

τη συνολική ρύθµιση του Κυπριακού και εκφράζει την κατηγορηµατική του υποστήριξη για τις 
προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να φέρει τη διαδικασία σε αίσιο πέρας. 

 
(β) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η πολιτική επίλυση του προβλήµατος θα διευκόλυνε την 

προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν µέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης δεν έχει επιτευχθεί λύση, η απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση θα 
ληφθεί χωρίς το ανωτέρω να αποτελεί προϋπόθεση. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο θα λάβει υπόψη όλα 
τα σχετικά στοιχεία. 

 
10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασισµένο να συνεισφέρει θετικά στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της 

ευρωπαϊκής ηπείρου και βάσει των προσφάτων εξελίξεων, καθώς και των εκθέσεων της Επιτροπής, αποφάσισε 
να συγκαλέσει διµερείς διακυβερνητικές διασκέψεις το Φεβρουάριο του 2000 για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων µε τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα 
σχετικά µε τους όρους προσχώρησής τους στην Ένωση και για τις συνακόλουθες προσαρµογές της Συνθήκης. 
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11. Κατά τις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί ανάλογα µε τα επιτεύγµατά της. Η αρχή αυτή θα 

ισχύσει τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων διαπραγµατευτικών κεφαλαίων, όσο και κατά τη διεξαγωγή των 
διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να διατηρηθεί η δυναµική των διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να αποφευχθούν 
οι πολύπλοκες διαδικασίες. Οι υποψήφιες χώρες οι οποίες άρχισαν τώρα τη διαδικασία διαπραγµατεύσεων θα 
έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, στο επίπεδο των χωρών που 
βρίσκονται ήδη σε διαπραγµατεύσεις, εφόσον έχουν σηµειώσει επαρκή πρόοδο στην προετοιµασία στους. Η 
πρόοδος των διαπραγµατεύσεων πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου στη 
νοµοθεσία τους, καθώς και την εφαρµογή και επιβολή του στην πράξη. 

 
12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην Τουρκία, 

όπως επισηµαίνει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου της, καθώς και για την πρόθεση της Τουρκίας να συνεχίσει 
τις µεταρρυθµίσεις της προκειµένου να συµµορφωθεί προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Τουρκία είναι 
υποψήφιο κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για 
τα λοιπά υποψήφια κράτη. Με βάση την υφιστάµενη ευρωπαϊκή στρατηγική, για την Τουρκία, όπως και για 
άλλα υποψήφια κράτη, θα ισχύει µια προενταξιακή στρατηγική για την ενθάρρυνση και στήριξη των 
µεταρρυθµίσεών της. Η στρατηγική αυτή θα περιλαµβάνει ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, µε έµφαση στην 
πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης ιδίως όσον αφορά το θέµα των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, καθώς και στα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 9 σηµείο (α). Η 
Τουρκία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς, και σε 
συνεδριάσεις µεταξύ υποψήφιων κρατών και της Ένωσης στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης. Σε 
συνδυασµό µε ένα εθνικό πρόγραµµα για την αποδοχή του κεκτηµένου, θα εκπονηθεί µια εταιρική σχέση 
προσχώρησης βάσει των συµπερασµάτων προηγούµενων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, αλλά µε προτεραιότητες 
στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσχώρηση λαµβανοµένων 
υπόψη των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων και των υποχρεώσεων ενός κράτους µέλους. Θα 
δηµιουργηθούν ενδεδειγµένοι µηχανισµοί παρακολούθησης. Για να ενισχυθεί η εναρµόνιση της τουρκικής 
νοµοθεσίας και πρακτικής µε το κεκτηµένο, καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει µια διαδικασία αναλυτικής 
εξέτασης του κεκτηµένου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ενιαίο πλαίσιο για το 
συντονισµό όλων των πηγών κοινοτικής προενταξιακής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

 
13. Το µέλλον της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης θα επανεξεταστεί βάσει της εξελισσόµενης κατάστασης και των 

αποφάσεων για τη διαδικασία προσχώρησης που ελήφθησαν στο Ελσίνκι. Η επόµενη γαλλική Προεδρία 
ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συγκαλέσει συνεδρίαση της διάσκεψης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2000. 
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Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση 
 
14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Προεδρίας όσον αφορά τα θέµατα 

που προκύπτουν σε σχέση µε τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και τις κυριότερες επιλογές τις οποίες θα έχει να 
αντιµετωπίσει.  

 
15. Θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να καταστεί δυνατό να συγκληθεί επισήµως η ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη στις αρχές Φεβρουαρίου. Η ∆ιάσκεψη πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της και θα εγκρίνει τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις των Συνθηκών έως το ∆εκέµβριο του 2000. 

 
16. Κατόπιν των συµπερασµάτων της Κολωνίας, και βάσει της έκθεσης της Προεδρίας, η ∆ιάσκεψη θα εξετάσει το 

µέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής, τη στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο και την ενδεχόµενη επέκταση 
της λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο, καθώς και άλλες αναγκαίες τροποποιήσεις των 
Συνθηκών που ανακύπτουν ως προς τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα σε σχέση µε τα προαναφερόµενα θέµατα και 
την εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Η προσεχής Προεδρία θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο της ∆ιάσκεψης και µπορεί να προσθέσει θέµατα για την ηµερήσια διάταξή 
της. 

 
17. Η ∆ιάσκεψη θα τελεί υπό τη γενική πολιτική ευθύνη των Υπουργών που συµµετέχουν στο Συµβούλιο Γενικών 

Υποθέσεων. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα διεξαχθούν από Οµάδα συγκροτούµενη από έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους µέλους. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής θα συµµετέχει σε πολιτικό 
και προπαρασκευαστικό επίπεδο. Η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου θα παράσχει υπηρεσίες γραµµατείας 
στη ∆ιάσκεψη. 

 
18. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συµµετέχει και θα συνεργασθεί ενεργά στις εργασίες της ∆ιάσκεψης. Τις 

συνεδριάσεις της προπαρασκευαστικής Οµάδας θα µπορούν να παρακολουθούν δύο παρατηρητές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από κάθε σύνοδο της ∆ιάσκεψης σε υπουργικό επίπεδο θα λαµβάνει χώρα 
ανταλλαγή απόψεων µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα επικουρείται από δύο 
αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πριν από τις συνόδους σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων που αφορούν τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θα πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων µε τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
19. Η Προεδρία θα λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υποψήφιες χώρες θα ενηµερώνονται 

τακτικά εντός των υφισταµένων πλαισίων σχετικά µε την πρόοδο των συζητήσεων και ότι θα έχουν την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα υπό συζήτηση θέµατα. Θα παρέχεται επίσης ενηµέρωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. 
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Αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα  
 
20. Απαιτούνται ουσιώδεις αλλαγές στις µεθόδους εργασίας του Συµβουλίου, που θα πρέπει να αρχίσουν ήδη να 

εισάγονται βαθµιαία, ώστε το Συµβούλιο να είναι σε θέση, κατά τη διεύρυνση, να προσαρµοστεί οµαλά σε ένα 
µεγαλύτερο αριθµό µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις συστάσεις περί του πρακτέου που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙIΙ. Το Συµβούλιο, η Προεδρία και ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος 
Εκπρόσωπος θα πρέπει να εξασφαλίσουν την τήρηση και επιβολή των εν λόγω συστάσεων στην πράξη, χωρίς 
να τίθενται εν αµφιβολία ενδεχόµενοι διακανονισµοί και προγραµµατισµοί της επόµενης Προεδρίας. 

 
21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη δέσµευσή του για τη µεταρρύθµιση της διοίκησης της Επιτροπής, 

ιδίως δε της οικονοµικής διαχείρισης και της διαχείρισης του προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, 
η διαφάνεια και η ευθύνη και, εποµένως, εξασφαλισθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δηµόσιας διοίκησης. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει συνολικό πρόγραµµα διοικητικών µεταρρυθµίσεων στις αρχές του 2000. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο ζητά να εφαρµοσθούν ταχέως οι εν λόγω διοικητικές µεταρρυθµίσεις. 

 
∆ιαφάνεια 
 
22. Η διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την προσέγγιση της Ένωσης 

στους πολίτες της και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Κατά τη φινλανδική Προεδρία, έχει σηµειωθεί πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και την ταχεία επικοινωνία χάρις στις σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφορικής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει τον Ιανουάριο του 
2000 την πρόταση σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. 

 
Επικουρικότητα και βελτίωση της νοµοθεσίας 
 
23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής µε τίτλο "Βελτίωση της 

νοµοθεσίας", όπου επιβεβαιώνεται η προτεραιότητα που αποδίδεται στις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και στην πλήρη εφαρµογή του σχετικού Πρωτοκόλλου της Συνθήκης. 

 
Καταπολέµηση της απάτης 
 
24. Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) αποτελεί σηµαντικό νέο βήµα 

στην προσπάθεια για την καταπολέµηση της απάτης. H Επιτροπή θα υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2000 
ανακοίνωση ενόψει της περαιτέρω διαµορφώσεως συνολικής στρατηγικής για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας. 
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ΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 
 
25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις δύο εκθέσεις προόδου της Προεδρίας (βλ. Παράρτηµα ΙV) σχετικά µε την 

ανάπτυξη του δυναµικού στρατιωτικής και µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων από την Ένωση, στο 
πλαίσιο της ενισχυµένης Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άµυνα.  

 
26. Η Ένωση θα συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών. Η Ένωση αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

 
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη βούλησή του να αναπτύξει αυτόνοµη ικανότητα να λαµβάνει 

αποφάσεις, καθώς και να αρχίζει και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, προς 
αντιµετώπιση των διεθνών κρίσεων, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ δεν συµµετέχει σε αυτές ως σύνολο. Με τη 
διαδικασία αυτή αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις και δεν απαιτείται η δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού. 

 
28. Βάσει των γενικών κατευθυντήριων γραµµών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας καθώς και 

των εκθέσεων της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε συγκεκριµένα τα εξής : 
 

− τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, πρέπει να είναι 
σε θέση έως το 2003 να αναπτύσσουν εντός 60 ηµερών και να υποστηρίζουν επί τουλάχιστον ένα 
έτος στρατιωτικές δυνάµεις µέχρι και 50.000-60.000 ατόµων, ικανών για ολόκληρο το φάσµα των 
καθηκόντων του Petersberg, 

 
− θα δηµιουργηθούν στο Συµβούλιο νέα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα και δοµές, ώστε να µπορεί η 

Ένωση να παρέχει την απαιτούµενη πολιτική και στρατηγική καθοδήγηση στις εν λόγω επιχειρήσεις, 
τηρουµένου του ενιαίου θεσµικού πλαισίου, 

 
− θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες για την πλήρη διαβούλευση, συνεργασία και διαφάνεια µεταξύ της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών όλων των κρατών µελών της ΕΕ, 
 

− θα γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις που θα επιτρέπουν σε ευρωπαϊκά κράτη µέλη του ΝΑΤΟ που 
δεν συµµετέχουν στην ΕΕ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόµενα κράτη να συµβάλουν στην 
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ, τηρουµένης της αυτονοµίας της Ένωσης όσον αφορά 
τη λήψη αποφάσεων, 

 
− θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, ώστε να συντονίζονται 

και να καθίστανται αποτελεσµατικότερα τα διάφορα πολιτικά µέσα και οι πόροι, παράλληλα µε τους 
στρατιωτικούς πόρους, που διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη µέλη. 
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29. To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την προσεχή Προεδρία, σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο 

Εκπρόσωπο, να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
επί όλων των πτυχών των εκθέσεων, περιλαµβανοµένης της πρόληψης των συγκρούσεων και της επιτροπής 
πολιτικής διαχείρισης κρίσεων. Η προσεχής Προεδρία καλείται να καταρτίσει µια πρώτη έκθεση προόδου η 
οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας και µια συνολική έκθεση που θα υποβληθεί 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. Η έκθεση θα περιλαµβάνει τις δέουσες συστάσεις και προτάσεις και θα 
δηλοί εάν κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί η Συνθήκη. Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων καλείται να 
αρχίσει να υλοποιεί τις αποφάσεις αυτές, δηµιουργώντας έως τον Μάρτιο του 2000 τα συµφωνηθέντα 
µεταβατικά όργανα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
Συνθήκης. 

 
 
ΙΙΙ. ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Συντονισµός πολιτικών στους τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης 
 
30. Η οικονοµική ανάκαµψη στην Ένωση έχει λάβει ώθηση και εξαπλούται διαρκώς. Βασίζεται επί υγιών θεµελίων 

: οι συνθήκες επενδύσεων είναι ευνοϊκές, ο πληθωρισµός παραµένει χαµηλός και τα δηµόσια οικονοµικά έχουν 
βελτιωθεί. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία, παρ' όλο ότι βρίσκεται σε απαράδεκτα υψηλό 
επίπεδο, παρουσιάζει µειωτικές τάσεις. Η ευνοϊκή αυτή συγκυρία στηρίζεται από την επιτυχή καθιέρωση του 
ευρώ και θα εξακολουθήσει να ενισχύεται από τις προσπάθειες των κρατών µελών για φορολογική ενοποίηση 
και οικονοµική µεταρρύθµιση, ιδίως δε για ελευθέρωση και φορολογική µεταρρύθµιση, καθώς και από 
µισθολογικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε την σταθερότητα των τιµών και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

 
31. Οι δηµογραφικές µεταβολές θα απαιτήσουν πολιτικές παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου και 

αυξηµένη αποδοτικότητα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα προς αντιµετώπιση του οικονοµικού βάρους αυτών 
των µεταβολών. Η συνεχιζόµενη διαδικασία παγκοσµιοποίησης εντείνει τον ανταγωνισµό και την ανάγκη να 
ενθαρρύνονται η καινοτοµία και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Η Ένωση και τα κράτη µέλη οφείλουν να 
προωθήσουν ενεργά την ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και να αναπτύξουν την κοινωνία της 
πληροφορίας προς υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Ο 
σύνδεσµος µεταξύ οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης επιτείνει τη σηµασία του να εξασφαλισθεί η ύπαρξη 
κατάλληλων κοινωνικών δικτύων ασφαλείας. 
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32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά µε την έκθεση του Συµβουλίου για τον 
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής και τονίζει την µεγάλη σηµασία της προκειµένου να ενισχυθεί ο 
συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής, της πολιτικής για την απασχόληση και των διαρθρωτικών πολιτικών, 
ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νοµίσµατος. Πρέπει πλέον να δοθεί 
έµφαση στην αποτελεσµατική εφαρµογή και τον εξορθολογισµό των υφισταµένων διαδικασιών και ρυθµίσεων 
και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών. Οι Γενικοί Προσανατολισµοί 
Οικονοµικής Πολιτικής παρέχουν πλαίσιο καθορισµού συνολικών στόχων και κατευθύνσεων πολιτικής. Η 
συνέργεια µεταξύ των Προσανατολισµών αυτών, των Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Απασχόληση και της 
παρακολούθησης της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω υπό την πολιτική 
καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Συµβουλίου Οικονοµικών και 
∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων στο συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής, ενώ θα εξασφαλίζεται εκ παραλλήλου 
συνοχή µεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου. Η συνεργασία ως προς τις κοινές ευθύνες για το 
ενιαίο νόµισµα θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός της ζώνης του ευρώ, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου του ∆εκεµβρίου 1997. 

 
33. Η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, στις 23/24 Μαρτίου 2000, θα παράσχει την 

δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των θεµάτων αυτών εξετάζοντας τους στόχους των υφισταµένων 
διαδικασιών και µέσων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της απασχόλησης, την οικονοµική µεταρρύθµιση και 
την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο µιας οικονοµίας βασιζόµενης στις γνώσεις. 

 
∆έσµη φορολογικών µέτρων  
 
34. Όλοι οι πολίτες που κατοικούν µονίµως σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταβάλουν τον φόρο 

που οφείλεται για έσοδα αποταµιεύσεων. 
 
35. Εξετάζοντας τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατόν να επιδιωχθεί στην Ευρώπη η εφαρµογή της αρχής 

αυτής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι µία Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου θα εξετάσει ειδικότερα 
πώς µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικότερα η αρχή αυτή και κατά πόσον, ως σηµείο εκκίνησης για τις εν 
λόγω µελέτες, το έγγραφο της 7ης ∆εκεµβρίου 1999 που υπέβαλε η Προεδρία και η Επιτροπή παρέχει 
δυνατότητα περαιτέρω προόδου. 

 
36. Θα εξετάσει επίσης τις προτάσεις που υπέβαλε το ΗΒ, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών. 
 
37. Κατά τις εργασίες της η Οµάδα Εργασίας θα λαµβάνει υπόψη όλες τις αποφάσεις του Συµβουλίου 

συµπεριλαµβανοµένων των προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο έγγραφο της 29ης Νοεµβρίου 1999. 
 
38. Θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση µε πιθανές λύσεις για τα θέµατα που εκτίθενται παραπάνω και για τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας και την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώµατα ως σύνολο, το δε Συµβούλιο θα 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το αργότερο τον Ιούνιο του 2000. 
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Απασχόληση 
 
39. Κατά τα δύο τελευταία έτη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεµβούργου, τα κράτη µέλη µεταφέρουν, τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση σε εθνικά σχέδια δράσης. Τα θετικά αποτελέσµατα είναι 
εµφανή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τις Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Απασχόληση κατά το 2000 καθώς και τις συστάσεις σε συγκεκριµένα κράτη µέλη οι οποίες 
παρέχουν υποστήριξη για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών τους 
Σχεδίων ∆ράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικυρώνει τα αποτελέσµατα της κοινής συνόδου του Συµβουλίου 
(Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) ως προς τις εν λόγω 
Κατευθυντήριες Γραµµές και Συστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η αυξηµένη συµµετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου ζητήθηκε για πρώτη φορά επισήµως η 
γνώµη επί των Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Απασχόληση. 

 
40. Τα κράτη µέλη, όταν αναλαµβάνουν µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο των Εθνικών τους 

Σχεδίων ∆ράσης, πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα συστήµατα φορολογίας και κοινωνικών παροχών, 
στην απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών, στην οργάνωση της εργασίας, στη διά βίου µάθηση και στην 
παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες. 

 
41. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στη διαµόρφωση και χρήση δεικτών απασχόλησης και συναφών δεδοµένων. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους στον 
τοµέα αυτόν. 

 
Η εσωτερική αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτοµία και η κοινωνία της πληροφορίας 
 
42. Μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί άριστα είναι ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση. Η βελτίωση της λειτουργίας των 
αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίου είναι βασικό στοιχείο στη διαδικασία µιας συνολικής οικονοµικής 
µεταρρύθµισης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της 
Ευρώπης χαιρετίζεται ως σηµαντική συµβολή για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο καλούνται να 
αναπτύξουν και να διευκρινίσουν τον ρόλο, τους στόχους και τα µέτρα µιας συνολικής πολιτικής ανταγωνισµού 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών. 

 
43. Η αποτελεσµατική εφαρµογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στο 

πλαίσιο του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας έθεσε ως στόχο να αναλάβει η 
Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην κοινωνία της πληροφορίας, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα 
καινοτοµίας και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να αντιµετωπιστεί η 
αυξηµένη ζήτηση που δηµιουργεί η κοινωνία της πληροφορίας στις αγορές εργασίας. 
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44. Μια καλώς λειτουργούσα ηλεκτρονική αγορά απαιτεί ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών και 
νοµοθεσία που να υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα συµφέροντα 
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόσφατη πρόοδο 
που επιτεύχθηκε στη θέσπιση νοµοθεσίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο και παροτρύνει το Συµβούλιο να 
περατώσει τις εργασίες που δεν έχουν τελειώσει στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή καλείται να καταρτίσει το 
ταχύτερο προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας για τον τοµέα επικοινωνιών, οι 
οποίες επιβάλλονται λόγω εξελίξεων της τεχνικής και της αγοράς. 

 
45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία "Ηλεκτρονική Ευρώπη" (e-

Europe) της Επιτροπής, ως µέσον για να καταστεί η Ευρώπη µια αυθεντική κοινωνία της πληροφορίας για 
όλους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο, να εκπονήσει Σχέδιο 
∆ράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη, να υποβάλει έκθεση προόδου προς το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
της Λισσαβώνας της 23ης/24ης Μαρτίου 2000 και να ολοκληρώσει το Σχέδιο ∆ράσης µέχρι τον Ιούνιο του 
2000. 

 
Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 
 
46. Συµφωνήθηκαν οι στρατηγικές για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στους τοµείς της γεωργίας, 

των µεταφορών και της ενέργειας. Οι εργασίες για ανάλογες στρατηγικές άρχισαν στο πλαίσιο των Συµβουλίων 
Εσωτερικής Αγοράς, Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας, τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αρχικές εκθέσεις, καθώς και 
των Συµβουλίων Γενικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων και Αλιείας. Το Συµβούλιο 
καλείται να ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2001 
συνολικές στρατηγικές, περιλαµβάνοντας ενδεχοµένως χρονοδιάγραµµα για τη λήψη περαιτέρω µέτρων και ένα 
σύνολο δεικτών για τους τοµείς αυτούς. 

 
47. Την ολοκλήρωση των κατά τοµέα στρατηγικών θα ακολουθήσει η άµεση εφαρµογή τους. Θα πρέπει να 

διενεργείται τακτική αξιολόγηση, παρακολούθηση και επιτήρηση ώστε οι στρατηγικές αυτές να µπορούν να 
προσαρµοστούν και να προσδιοριστούν καλύτερα.  Η Επιτροπή και το Συµβούλιο καλούνται να αναπτύξουν το 
συντοµότερο δυνατόν τα κατάλληλα µέσα και εφαρµόσιµα στοιχεία προς το σκοπό αυτό. 

 
48. Οι προετοιµασίες όσον αφορά τις πολιτικές και τα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου του εθνικού και του 

κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να συνεχισθούν, ώστε να συγκεντρωθούν οι προϋποθέσεις για την επικύρωση του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και από τα κράτη µέλη πριν από το 2002. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες 
επικύρωσης έως το 2002, ώστε να µπορέσει αυτή να τεθεί σε ισχύ. Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών αποτελεί κεντρικό 
παράγοντα για την εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Κοινότητας σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο. Θα 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η ∆ιάσκεψη της Χάγης να καταλήξει σε συνεκτικές και αξιόπιστες 
αποφάσεις. 
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49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την Συνολική Αξιολόγηση του 5ου Προγράµµατος   Περιβαλλοντικής 

∆ράσης και την Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες ολοκλήρωσης που υποβλήθηκαν 
από την Επιτροπή και την καλεί να προετοιµάσει, έως το τέλος του 2000, πρόταση για το 6ο Πρόγραµµα 
Περιβαλλοντικής ∆ράσης.  

 
50. Η Επιτροπή καλείται να προετοιµάσει πρόταση για µακροπρόθεσµη στρατηγική η οποία να συνδυάζει τις 

πολιτικές για οικονοµική, κοινωνική και οικολογική αειφόρο ανάπτυξη που θα πρέπει να υποβληθούν στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2001. Η εν λόγω στρατηγική θα χρησιµεύσει επίσης ως κοινοτική 
συµβολή στη µετά δεκαετία αναθεώρηση της ∆ιαδικασίας του Ρίο η οποία έχει προγραµµατισθεί για το 2002. 

 
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
∆ηµόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίµων  
 
 
51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται προστασία υψηλού επιπέδου της 

ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισµό όλων των κοινοτικών πολιτικών. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη διασφάλιση υγιεινών και υψηλής ποιότητας τροφίµων για όλους τους πολίτες µε τη βελτίωση των ποιοτικών 
προδιαγραφών και την ενίσχυση των συστηµάτων ελέγχου που καλύπτουν το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, 
από την παραγωγή στους καταναλωτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει επειγόντως 
την επικείµενη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίµων, η οποία θα προβλέπει την 
ενδεχόµενη δηµιουργία ανεξάρτητου οργανισµού τροφίµων και θα υποστηρίζει τα εθνικά µέτρα ασφάλειας των 
τροφίµων καθώς επίσης και την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης. Η προσεχής 
Προεδρία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο. 

 
 
Καταπολέµηση του Οργανωµένου εγκλήµατος και των Ναρκωτικών 
 
52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση σχετικά µε την οριστικοποίηση και αξιολόγηση του Σχεδίου 

∆ράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος που εγκρίθηκε το 1997 στη σύνοδό του στο 
Άµστερνταµ. Βάσει των συµπερασµάτων του Τάµπερε, καλεί το Συµβούλιο να δώσει συνέχεια στο εν λόγω 
Σχέδιο ∆ράσης καταρτίζοντας Στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος. 

 
53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ναρκωτικών για την 

περίοδο 2000-2004. Καλεί τα όργανα και τους φορείς που ενέχονται στη στρατηγική να προβούν σε ταχεία 
εφαρµογή και να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε τα πρώτα αποτελέσµατα µέχρι το τέλος του 2002. 
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V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
54. Με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Χαβιέρ Σολάνα ως Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου δόθηκε νέα 

ώθηση στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της Ένωσης. Οι Κοινές Στρατηγικές 
παρέχουν πλέον νέες δυνατότητες δράσης, οι οποίες θα επιτρέψουν να επιτευχθεί η µέγιστη συνοχή, 
προστιθέµενη αξία και αποτελεσµατικότητα στις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάλληλης χρήσης των διατάξεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ για τη λήψη αποφάσεων µε ειδική 
πλειοψηφία επί θεµάτων εφαρµογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, βάσει της συµβολής του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου, 
και της Επιτροπής, να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση των 
διαφόρων µέσων που διαθέτει η Ένωση για πλέον αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη εξωτερική δράση της 
Ένωσης. 

 
 
Τσετσενία 
 
55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε στις 10 ∆εκεµβρίου 1999 ξεχωριστή ∆ήλωση για την Τσετσενία (βλ. 

Παράρτηµα ΙΙ) 
 
 
Κοινές στρατηγικές 
 
56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε σχετικά µε Κοινή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία 

(βλέπε Παράρτηµα V). Με τον τρόπο αυτό τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναδειχθεί µια δηµοκρατική, 
σταθερή, ανοικτή και οικονοµικώς επιτυχής Ουκρανία ως εξέχων παράγων της νέας Ευρώπης. Η Κοινή 
Στρατηγική λαµβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας και την φιλο-ευρωπαϊκή επιλογή της. 

 
57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέλαβε τη γενική επανεξέταση των κοινών στρατηγικών της Ένωσης. Υπενθύµισε 

ότι στη ∆ήλωσή του για την Τσετσενία αποφάσισε ότι πρέπει να επανεξεταστεί η υλοποίηση της κοινής 
στρατηγικής έναντι της Ρωσίας. Σηµείωσε το προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας της κοινής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για την κοινή στρατηγική στα ∆υτικά 
Βαλκάνια. Ενθαρρύνει το Συµβούλιο να συνεχίσει τις προετοιµασίες του και να αναπτύξει την έννοια των 
κοινών στρατηγικών, καθώς και τα θέµατα, ιδίως κατά τοµείς, και τη χρονική διάρκεια των περαιτέρω κοινών 
στρατηγικών. 
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Σταθερότητα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
58. Η Ένωση είναι αποφασισµένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προαγωγή της σταθερότητας, της ασφάλειας 

και της οικονοµικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε στενή εταιρική σχέση µε τις χώρες της 
περιοχής και µε άλλες χώρες υπό την αιγίδα του Συµφώνου Σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει 
ικανοποίηση για την κοινή έκθεση της Προεδρίας και της Επιτροπής όπου επισηµαίνονται οι τοµείς καίριας 
σηµασίας για τις µελλοντικές εργασίες. Καλεί τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή, να υποβάλει στο Συµβούλιο, για περαιτέρω επείγουσα εξέταση, µια πολιτική και οικονοµική ανάλυση 
των µελλοντικών προοπτικών της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη ενός 
ενιαίου ρυθµιστικού πλαισίου χρηµατοοικονοµικής συνδροµής το οποίο θα µπορούσε να συµβάλει σε πιο 
αποτελεσµατική δράση επί τόπου και συνεργασία στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει 
ευγνωµοσύνη για το έργο που ανέλαβε ο κ. Μπόντο Χόµπαχ. 

 
59. Η προοπτική των συµφωνιών σταθερότητας και σύνδεσης θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων 

µεταξύ όλων των κρατών της περιοχής σε όλους τους τοµείς. Η υποστήριξη της Ένωσης θα εξαρτηθεί από τη 
σαφή και συγκεκριµένη δέσµευση των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συνεργαστούν για την 
επίτευξη αυτών των κοινών πολιτικών προτεραιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη µείζονα 
σπουδαιότητα που έχει η βελτίωση των σχέσεων και η εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων κατά τις συναλλαγές 
και των εµποδίων στη διακίνηση του πληθυσµού µεταξύ των ενδιαφεροµένων χωρών. Υπενθυµίζει τη σηµασία 
ταχείας δράσης για την απόφραξη του ∆ούναβη. 

 
60. Η Ένωση επιθυµεί να συµβάλει στον εκδηµοκρατισµό της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας 

(Π∆Γ) ως µέρος των προσπαθειών της για αποκατάσταση της σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα 
εντείνει το διάλογο µε τις σερβικές δηµοκρατικές δυνάµεις, καθώς και µε την δηµοκρατικά εκλεγµένη 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Η Ένωση θα αναζητήσει και άλλους τρόπους για να υποστηριχθεί το 
πρόγραµµα πολιτικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης του Μαυροβουνίου. 

 
61. Η Ένωση έχει δεσµευθεί σχετικά µε την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση του Κοσσυφοπεδίου. Εκφράζει 

την ικανοποίησή της για το Πρόγραµµα ανασυγκρότησης και ανάκαµψης του Κοσσυφοπεδίου και την υπόσχεση 
της Ένωσης να καταβάλει 500 εκατοµµ. ευρώ αρχίζοντας από το 2000 για την ανασυγκρότηση, πέραν των 
εθνικών συµβολών των κρατών µελών. Η απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 
αριθ. 1244 πρέπει να εφαρµοσθεί πλήρως σε όλες τις πτυχές της και από όλα τα µέρη. Η µη συµµόρφωση προς 
την εντολή της UNMIK (Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο) και η έλλειψη συνεργασίας µε 
την KFOR (∆ιεθνή δύναµη ασφαλείας για το Κοσσυφοπέδιο) θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη δέσµευση της 
ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του για το 
έργο που ανέλαβε ο κ. Bernard Kouchner. 
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Η βόρεια διάσταση  
 
62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών σχετικά µε 

τη Βόρεια ∆ιάσταση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 11 και 12 Νοεµβρίου 1999 στο Ελσίνκι, καθώς και την 
πρόθεση της µελλοντικής σουηδικής Προεδρίας να αναλάβει υψηλού επιπέδου παρακολούθηση. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προετοιµάσει, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο και µε διαβούλευση των 
χωρών εταίρων, Σχέδιο ∆ράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση στις εξωτερικές και διασυνοριακές πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 
2000. 

 
Μεξικό 
 
63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το πέρας των διαπραγµατεύσεων περί Συµφωνίας 

Ελεύθερων Συναλλαγών µε το Μεξικό. 
 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 
64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχεια που δόθηκε στα µέτρα τα οποία προτάθηκαν στη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης ∆εκεµβρίου 1998. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν δραστήρια την επιδίωξη των µέτρων αυτών και να αναπτύξουν περαιτέρω τη 
µορφή και το περιεχόµενο της Ετήσιας Έκθεσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και του Ετήσιου Φόρουµ 
Συζήτησης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και να εξετάσουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ανάλυση και η 
αξιολόγηση στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται ο τακτικός διάλογος 
γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε την κοινωνία των πολιτών. 

 
65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι σηµαντικό να απολαύουν όλοι οι άνθρωποι ίσα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της κατάστασης των οµάδων που δεν 
αποτελούν πλειοψηφία σε κανένα κράτος, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί 
να επιτύχει το στόχο αυτό σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ. 

 
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 
 
66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά µε τη νέα ώθηση για την επίτευξη δίκαιης, 

συνολικής και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξη της Ένωσης. 
 
67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη θαρραλέα απόφαση του Προέδρου Άσαντ και 

του Πρωθυπουργού Μπάρακ να επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις για το συριακό σκέλος στην Ουάσινγκτον 
στα µέσα ∆εκεµβρίου. Προσβλέπει στη σύναψη έγκαιρης συµφωνίας µεταξύ Ισραήλ και Συρίας, η οποία θα 
προετοιµάσει το έδαφος για την επανάληψη των διαπραγµατεύσεων και για την επίτευξη λύσης και ως προς το 
λιβανικό σκέλος. 
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68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία των µέτρων που έλαβε το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι για την 
εφαρµογή της Συµφωνίας του Sharm El-Sheikh. Θα πρέπει να διασφαλισθεί σταθερή πρόοδος µε έγκαιρη 
εφαρµογή των δεσµεύσεων των µερών της συµφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί και τα δύο µέρη να 
απόσχουν από κάθε µονοµερή ενέργεια. 

 
69. Όλα τα µέρη της πολυµερούς διαπραγµάτευσης για την ειρηνευτική διαδικασία καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν προκειµένου οι δραστηριότητες στον τοµέα αυτό να αναληφθούν πλήρως και ταχέως. Η 
παράλληλη πρόοδος σε όλους τους τοµείς θα πρέπει να είναι προς το συµφέρον όλων στην παρούσα φάση της 
ειρηνευτικής διαδικασίας. 

 
ΠΟΕ 
 
70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ στο 

Σηάτλ. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στο υπάρχον πολυµερές σύστηµα συναλλαγών και στη διεξαγωγή 
συνολικού γύρου πολυµερών διαπραγµατεύσεων για τις εµπορικές συναλλαγές. Υποστηρίζει επίσης τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 3ης ∆εκεµβρίου 1999. 

 
Μακάο 
 
71. Τις παραµονές της µετάβασης που θα πραγµατοποιηθεί στο Μακάο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη 

σπουδαιότητα που αποδίδει αφενός στην σταθερότητα και ευηµερία του Μακάο ως Ειδικής ∆ιοικητικής 
Περιοχής (SAR) της Κίνας, και αφετέρου στη διαφύλαξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του καθώς και των 
δικαιωµάτων και ελευθεριών του λαού του, όπως ορίζονται στην Σινο-πορτογαλική Κοινή ∆ιακήρυξη του 1987 
και στη βασική νοµοθεσία της περιοχής αυτής. 

 
 
VI. ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
 
72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την µεταβίβαση εξουσιών στη Βόρειο Ιρλανδία 

και τη θέσπιση βρετανο-ιρλανδικών οργάνων και οργάνων Βορρά-Νότου δυνάµει της συµφωνίας της Μεγάλης 
Παρασκευής· αναγνωρίζει δε ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν υψίστης σηµασίας πρόοδο προς την πλήρη 
εφαρµογή της Συµφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει τα πολιτικά κόµµατα, τις κυβερνήσεις του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας καθώς και τον Γερουσιαστή κ. Τζώρτζ Μίτσελ για την επίτευξη αυτή 
της προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την πολιτική και πρακτική του υποστήριξη στην Βόρειο 
Ιρλανδία και στη συνεργασία Βορρά και Νότου. 
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