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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ :

Οι κεφαλαιαγορές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη συνολική οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ταχεία υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες είναι συνεπώς υψίστης σηµασίας. Η δηµιουργία µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής
ευρωπαϊκής αγοράς κινητών αξιών αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής.

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη
µιας ολοκληρωµένης αγοράς κινητών αξιών µέχρι το τέλος του 2003, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως
των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην έκθεση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, µε παράλληλη αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω
σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και των ρυθµιστικών κανόνων.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται επιτάχυνση της νοµοθετικής διαδικασίας. Η ρύθµιση
των αγορών κινητών αξιών πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται στις
εξελίξεις της αγοράς και να εξασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανταγωνιστική και
µπορεί να προσαρµόζεται σε νέες πρακτικές της αγοράς και νέους ρυθµιστικούς κανόνες, µε
ταυτόχρονη τήρηση των απαιτήσεων διαφάνειας και νοµικής ασφάλειας.

Τούτο µπορεί και πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα µε τον πλήρη σεβασµό των διατάξεων της
Συνθήκης, των προνοµίων των ενεχόµενων θεσµικών οργάνων και της υφιστάµενης θεσµικής
ισορροπίας.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ :

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής
Σοφών σχετικά µε τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Η προτεινόµενη
προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων (βασικές αρχές, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και
εφαρµογή) πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή ώστε να καταστεί η κανονιστική διαδικασία της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κινητών αξιών αποτελεσµατικότερη και
διαφανέστερη, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των προτεινόµενων νοµοθετικών µέτρων. Στη
διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο των γενικών
αρχών που περιλαµβάνονται στην έκθεση.

2. Η Επιτροπή καλείται να προβαίνει σε έγκαιρη, ευρεία και συστηµατική διαβούλευση µε τα
θεσµικά όργανα και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα των κινητών αξιών, ενισχύοντας
ειδικότερα τον διάλογό της µε τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες της αγοράς.

H Eπιτροπή καλείται, χωρίς να θίγεται το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει, να παρέχει
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διατυπώνουν
παρατηρήσεις σε πρώιµο στάδιο, για τους σκοπούς της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας
της διαδικασίας, όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ βασικών στοιχείων και συµπληρωµατικών
και τεχνικών διατάξεων.

3. Η διάκριση µεταξύ βασικών αρχών (επίπεδο 1) και εκτελεστικών µέτρων (επίπεδο 2) θα
πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση µε τρόπο σαφή και διαφανή. Η διάκριση θα
αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε βάση τις προτάσεις της
Επιτροπής. Η Επιτροπή καλείται, όταν υποβάλλει τις προτάσεις της, να δίνει πληροφορίες
όσον αφορά το είδος των εκτελεστικών µέτρων που προβλέπονται. Όλα τα µέρη θα
γνωρίζουν τότε εκ των προτέρων το ακριβές πεδίο εφαρµογής και τον σκοπό των διατάξεων
που αφορούν κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα. Όλα τα ενεχόµενα θεσµικά όργανα πρέπει να
σέβονται τις βασικές προϋποθέσεις της προσέγγισης µε βάση τη διάκριση επιπέδων.

Τα εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα, ούτως ώστε
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσαρµογής των τεχνικών διατάξεων στις εξελίξεις της
αγοράς και των εποπτικών κανόνων. Θα πρέπει να καθορίζονται προθεσµίες για όλα τα
στάδια των εργασιών του επιπέδου 2.

Καλείται η Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της, να εξετάσει το ενδεχόµενο
συχνότερης χρησιµοποίησης κανονισµών, στις περιπτώσεις που αυτό θα είναι νοµικά δυνατό
και θα βοηθά στην επιτάχυνση της νοµοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αντιµετωπίζει ευνοϊκά το ενδεχόµενο να επιτραπεί, στα πλαίσια της διαδικασίας
συναπόφασης, η ταχεία έκδοση πράξεων (εσπευσµένη διαδικασία).

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει αµέσως
Επιτροπή Κινητών Αξιών αποτελούµενη από υπαλλήλους υψηλού επιπέδου από τα κράτη
µέλη, υπό την προεδρία της Επιτροπής. Η Επιτροπή Κινητών Αξιών, υπό τη συµβουλευτική
της ιδιότητα, θα δίδει τη γνώµη της επί θεµάτων πολιτικής, ιδιαιτέρως δε, αλλά όχι µόνον, για
το είδος των µέτρων που ενδέχεται να προτείνει η Επιτροπή στο επίπεδο 1.
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5. Με την επιφύλαξη των ειδικών νοµοθετικών πράξεων που προτείνονται από την Επιτροπή
και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η Επιτροπή Κινητών
Αξιών θα λειτουργεί επίσης ως ρυθµιστική επιτροπή σύµφωνα µε την απόφαση του 1999 για
την επιτροπολογία, προκειµένου να επικουρεί την Επιτροπή όταν λαµβάνει αποφάσεις για
εκτελεστικά µέτρα δυνάµει του άρθρου 202 της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται τακτικά από την Επιτροπή σχετικά µε τις
εργασίες της Επιτροπής Κινητών Αξιών, όταν η εν λόγω επιτροπή δρα δυνάµει της
κανονιστικής διαδικασίας, και θα λαµβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα. Εάν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποφασίσει ότι τα σχέδια µέτρων τα οποία υποβλήθηκαν από την Επιτροπή
υπερβαίνουν τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία-πλαίσιο, η
Επιτροπή θα δεσµεύεται να επανεξετάσει επειγόντως αυτά τα σχέδια µέτρων, λαµβάνοντας
κατά το δυνατόν περισσότερο υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και εξηγώντας τους λόγους
για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι, στα πλαίσια της απόφασης της 28ης Ιουνίου 1999
σχετικά µε την επιτροπολογία, η Επιτροπή έχει δεσµευθεί, προκειµένου να µπορεί να
εξευρεθεί ισόρροπη λύση στις περιπτώσεις εκτελεστικών µέτρων στον τοµέα των αγορών
κινητών αξιών που θεωρούνται κατόπιν συζητήσεων ως ιδιαίτερα ευαίσθητες, να αποφεύγει
να αντιτάσσεται στις κυρίαρχες θέσεις που ενδέχεται να διαµορφώνονται στο Συµβούλιο
όσον αφορά την καταλληλότητα των µέτρων αυτών. Η δέσµευση αυτή δεν συνιστά
προηγούµενο.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να
συστήσει επισήµως µια ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών, όπως προτείνεται στην
έκθεση της Επιτροπής Σοφών. Αυτή θα πρέπει να προεδρεύεται από αντιπρόσωπο εθνικής
εποπτικής αρχής, να καθορίζει η ίδια τις επιχειρησιακές της ρυθµίσεις και να διατηρεί
στενούς επιχειρησιακούς δεσµούς µε την Επιτροπή και την Επιτροπή Κινητών Αξιών. Θα δρα
ως συµβουλευτική οµάδα, επικουρώντας την Επιτροπή ιδιαίτερα κατά την προετοιµασία των
σχεδίων εκτελεστικών µέτρων (επίπεδο 2). Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο
υψηλού επιπέδου από τις αρµόδιες αρχές του στον τοµέα των κινητών αξιών, ο οποίος θα
συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών.

Η Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών θα παρέχει εκτενώς συµβουλές, µε ανοικτό πνεύµα και
διαφάνεια, όπως ορίζεται στην τελική έκθεση των Επιτροπής Σοφών, και πρέπει να χαίρει
εµπιστοσύνης από την πλευρά των φορέων της αγοράς.

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές και η Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών θα διαδραµατίζουν επίσης
σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία µεταφοράς κανόνων (επίπεδο 3) εξασφαλίζοντας την
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών, διεξάγοντας αµοιβαίες
αξιολογήσεις και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η
συνεπέστερη και πλέον έγκαιρη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής και των κρατών µελών να
ενισχύσουν την επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας (επίπεδο 4).
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7. Πρέπει να θεσπιστεί ένα διοργανικό εποπτικό σύστηµα προκειµένου να αξιολογεί την πρόοδο
της εφαρµογής των προτάσεων αυτών για την επίτευξη ενός αποτελεσµατικότερου
συστήµατος ρύθµισης των αγορών κινητών αξιών, το οποίο θα εντοπίζει τα σηµεία εµπλοκής.
Στα πλαίσια της εν λόγω εποπτικής διαδικασίας θα υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις στα
θεσµικά όργανα.

8. Η νέα κανονιστική διάρθρωση θα πρέπει να είναι λειτουργική από την αρχή του 2002 το
αργότερο, θα υπάρξει δε πλήρης και ανοιχτή ανασκόπηση της κατάστασης το 2004.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζοντας ότι οι κλιµατικές µεταβολές συνιστούν παγκόσµια απειλή για την ευηµερία και
την οικονοµική πρόοδο στο µέλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη
αποτελεσµατικής διεθνούς δράσης για τη µείωση των εκποµπών. Επαναβεβαιώνει τη σταθερή του
προσήλωση στο Πρωτόκολλο του Κυότο, ως βάση για τη δράση αυτή και εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για την αµφισβήτηση του εν λόγω Πρωτοκόλλου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
παροτρύνει όλους τους εταίρους του στις διαπραγµατεύσεις να επιδιώξουν µε εποικοδοµητικό
τρόπο την επίτευξη συµφωνίας για τους τρόπους εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο και να
διευκολύνουν την επιτυχή έκβαση της 6ης ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων Μερών (COP-6), κατά
την οποία θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την επικύρωση και την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου
του Κυότο µέχρι το 2002.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ

Προς τον Πρόεδρο Τραϊκόφσκι και την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ :

- επαναβεβαιώνουµε την αλληλεγγύη µας προς εσάς κατά την παρούσα κρίση και σας
προτρέπουµε να εξακολουθήσετε να αντιδράτε συγκρατηµένα. Θα πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθεί η κλιµάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Υποστηρίζουµε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ και το απαραβίαστο
των συνόρων σύµφωνα µε τις αρχές του ΟΑΣΕ. Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τις
προσπάθειές µας συλλογικά και ατοµικά, σε στενή συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, ώστε να
βοηθήσουµε τις αρχές να αντιµετωπίσουν την παρούσα κατάσταση. Είναι ουσιώδες να
ενισχυθεί ο έλεγχος των συνόρων µεταξύ Κοσσυφοπεδίου και ΠΓ∆Μ. Επιδοκιµάζουµε την
παροχή συµβουλών και υποστήριξης από τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων και στον τοµέα της
ασφάλειας.

- απαιτούνται ουσιαστικές εσωτερικές πολιτικές µεταρρυθµίσεις και εδραίωση του πραγµατικά
πολυεθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας. Είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε την ΠΓ∆Μ στη
διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο της σηµαντικής βοήθειας που ήδη παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στην ΠΓ∆Μ, στην οποία συµπεριλαµβάνονται σχέδια διαχείρισης των συνόρων, υποστήριξη
των προσφύγων, βοήθεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα, µεταξύ άλλων µε
πρόγραµµα βελτίωσης της υποδοµής σε επίπεδο δήµων και κοινοτήτων, εργασίες στον τοµέα
των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, στις οποίες συγκαταλέγονται σηµαντικές συµβολές προς
το νέο Πανεπιστήµιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο, ενίσχυση της δικαστικής
µεταρρύθµισης και εκπαίδευσης, µε έµφαση στα δικαιώµατα των µειονοτήτων, καθώς και
ενίσχυση ενόψει της επικείµενης απογραφής.

Προς τους ηγέτες της αλβανόφωνης κοινότητας στην ΠΓ∆Μ, απαιτούµε τη συνεχή σας προσήλωση
στη δηµοκρατική διαδικασία, στην αποκήρυξη της βίας και στην υποστήριξη του διαλόγου, και σας
παροτρύνουµε να εµµείνετε στην προσήλωση αυτήν κατά την επιδίωξη της θεµιτής σας
προσδοκίας για εδραίωση του πολυεθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας της ΠΓ∆Μ.

Προς τους Αλβανούς ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου, σας καλούµε να εξακολουθήσετε να διαχωρίζετε
σαφώς τη θέση σας από τους εξτρεµιστές, να καταδικάζετε άνευ όρων τη βία και να σέβεστε την
αρχή του απαραβίαστου των συνόρων, όπως έχει πράξει η αλβανική κυβέρνηση. Χαιρετίζουµε τη
σθεναρή στάση της.

Προς όσους αψηφούν τη διεθνή νοµιµότητα, αµαυρώνετε την υπόθεση της βελτίωσης των
συνθηκών ζωής του λαού σας, την οποία ισχυρίζεστε ότι υπηρετείτε.
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Στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεµπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η ΠΓ∆Μ θα είναι το
πρώτο κράτος της περιοχής που θα συνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που θα υπογραφεί στις 9 Απριλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την έκδοση της απόφασης 1345 του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζονται πλήρως στην απόφαση αυτή. Κατά
τη στιγµή που διανοίγονται νέες προοπτικές για την περιοχή, επαναβεβαιώνουµε µε έµφαση ότι στη
δική µας Ευρώπη δεν έχουν µέλλον όσοι ακολουθούν το δρόµο της µισαλλοδοξίας, του εθνικισµού
και της βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να παράσχει βοήθεια σε όσους επιλέγουν αυτό το
δρόµο. Θα στηρίξουµε µόνον όσους επιλέγουν σαφώς την ειρήνη, τη δηµοκρατία, τη συµφιλίωση
και την περιφερειακή συνεργασία.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

� Εισήγηση της Επιτροπής -Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και
επέκταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, Τόµος Ι + Τόµος ΙΙ : ∆ιαρθρωτικοί δείκτες
(6248/01 + ADD 1)

� Τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών
(6554/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών
αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(7005/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συµβολή των δηµόσιων οικονοµικών στην ανάπτυξη και την
απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιµότητας
(5260/01)

� Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου (ECOFIN) για τη συµβολή των δηµόσιων
οικονοµικών στην οικονοµική αύξηση και την απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της
διατηρησιµότητας
(6997/01)

� (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τον περιορισµένο κατάλογο διαρθρωτικών
δεικτών
(6999/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και
κεφαλαίων
(5301/01)

� Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

� Έγγραφο βασικών θεµάτων του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τους Γενικούς
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών του 2001
(7001/01)
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� Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

� Council (Employment and Social Policy) Presidency conclusions
(6853/01 + REV 1(fr)

� Γνώµη της επιτροπής απασχόλησης σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής : Αξιοποίηση
του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας
(6454/01 + ADD 1)

� Γνώµη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής :
Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής
της Λισσαβώνας
(6455/01 + ADD1 + ADD2)

� Προκαταρκτική µελέτη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα των συντάξεων
(6457/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : - Πίνακας αποτελεσµάτων όσον αφορά την υλοποίηση της
ατζέντας κοινωνικής πολιτικής
(6452/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο : «Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές
σε όλους και µε πρόσβαση από όλους»
(6453/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας : «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης»
(5980/01)

� Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός) για τις
πτυχές της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του
Κάρντιφ
(6704/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών»
(5224/01)

� Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής : «Βελτίωση και απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος»
(7253/01)
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� Σχέδιο δράσης «eEurope 2002» : Έγκριση του καταλόγου συµπληρωµατικών δεικτών
συγκριτικής αξιολόγησης
(6782/01)

� Commission communication eEurope 2002: impact and priorities
(7183/01)

� Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

� Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις : Ετήσια Έκθεση για την εφαρµογή
(7125/01)

� Πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας
(7254/01)

� Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
πρόοδο που επετεύχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________


