
 

 
 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
16 και 17 Ιουνίου 2005 

Bρυξέλλες 
 

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, κ. JOSEP BORRELL FONTELLES 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

 

 
 

02/S-2005 
 

Γ ε ν ι κ ή  ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  Π ρ ο ε δ ρ ί α ς  

 

EL EL 



 

 

(Intranet) http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Special Edition 2005) 
(Internet) http://www.europarl.eu.int/bulletins (Special Edition 2005) 

 
 

 
 

\\EPADES\PUBLIC\SOMMET\2005  
 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Bulletin 20.06.2005 - EL - PE 359.597 
3 

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 16ΗΣ ΚΑΙ 17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
 
 
 
Αξιότιµα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
 
Η συνάντησή µας αυτή γίνεται σε µια δύσκολη στιγµή για την οικοδόµηση της Ευρώπης. 
 
∆ύο από τα ιδρυτικά κράτη µέλη τοποθετήθηκαν κατά µεγάλη πλειοψηφία εναντίον του σχεδίου 
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, το οποίο εσείς υπογράψατε και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία.. 
 
Νοµίζω πως οι λόγοι που µας έκαναν να πιστεύουµε ότι το κείµενο αυτό αποτελεί την καλύτερη 
βάση για την αποτελεσµατικότερη και δηµοκρατική λειτουργία της διευρυµένης Ευρώπης, 
συνεχίζουν να ισχύουν. 
 
Είναι όµως φανερό ότι πολλοί από τους πολίτες της Ένωσης δεν έχουν την ίδια γνώµη. 
 
Σήµερα, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και κανείς άλλος είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει 
µια οριστική ανάλυση της κατάστασης, ούτε να προσφέρει µαγικές λύσεις. 
 
Εσείς υπογράψατε τη Συνθήκη, σε σάς εναπόκειται να αποφασίσετε για το µέλλον της. 
 
Είναι, ωστόσο, υποχρέωση όλων µας, τόσο των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όσο και των 
εθνικών κυβερνήσεων, να προσπαθήσουµε να βρούµε µια απάντηση στην κρίση ταυτότητας στην 
οποία έχει περιέλθει το σχέδιο για την οικοδόµηση της Ευρώπης, σε διάφορες χώρες. 
 
Επιτρέψτε µου, ξεκινώντας, να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις όσον αφορά τις αποφάσεις που θα 
πρέπει να λάβετε τις επόµενες ώρες, και οι οποίες θα πρέπει να είναι σαφείς για τους πολίτες. 
 
Το καίριο ερώτηµα για όλους είναι το εξής: πρέπει να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης του 
Συντάγµατος, ή όχι; 
 
Το Συµβούλιο θα µπορούσε να αποφασίσει ότι το σχέδιο Συντάγµατος είναι νεκρό. 
 
Θα αρκούσε για αυτό να ανακοινώσει επίσηµα έστω και ένα κράτος µέλος ότι δεν θα προβεί στην 
κύρωση της Συνθήκης. 
 
Μέχρι σήµερα όµως, καµία χώρα, ούτε καν η Γαλλία και η Ολλανδία, χωρίς τη συµφωνία των 
οποίων όλοι γνωρίζουµε ότι η Συνθήκη δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ, δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο. 
 
Εναλλακτικά, µπορείτε να αποφασίσετε τη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης, ίσως µε ένα 
ελαστικότερο χρονοδιάγραµµα και εγκαινιάζοντας µια περίοδο περισυλλογής, διαλόγου και 
πρόσθετων διευκρινίσεων. 
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Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λαµβάνει υπόψη 
ότι µια σειρά χώρες έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη για το Σύνταγµα, εκ των οποίων µία µετά από 
δηµοψήφισµα. 
 
Από δηµοκρατικό σεβασµό προς τις χώρες αυτές, και προς εκείνες που δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι όλες 
οι χώρες θα πρέπει να εκφράσουν τη γνώµη τους, βάσει ενός κατάλληλα προσαρµοσµένου 
χρονοδιαγράµµατος. 
 
Εάν αυτή είναι η απόφασή σας, η πρόσθετη περίοδος διαλόγου και περισυλλογής θα πρπέπει να 
χρησιµοποιηθεί ορθά, ώστε το "stop and go" να µην αποτελείται από πολύ "stop" και λίγο "go". Θα 
ήθελα να επιµείνω στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατά πλειοψηφία υπέρ της 
συνέχισης της διαδικασίας, µε ή χωρίς ανάπαυλα. 
 
Επιτρέψτε µου επίσης να σας πω τι νοµίζω ότι δεν πρέπει να κάνουµε: 
 
- Να κυριευθούµε από απαισιοδοξία και να δεχθούµε την οπισθοδρόµηση στην πορεία για την 

οικοδόµηση της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτόν θα εξυπηρετούσαµε τον λαϊκισµό, την 
ανάκαµψη των εθνικισµών και την εσωστρέφεια. 

 
- Να προσποιηθούµε ότι τίποτε δε συνέβη. Αντίθετα, είναι αναγκαία µια διεξοδική ανάλυση 

των λόγων που οδήγησαν στα διάφορα "όχι". 
 
- Να αποφασίσουµε µια ανάπαυλα, χωρίς να προσδιορίσουµε τα όριά της ή να εξηγήσουµε τί 

θέλουµε να γίνει στη διάρκειά της. 
 
- Να αρχίσουµε το ψαλίδισµα του κοινοτικού κεκτηµένου, του ίδιου ακριβώς του οποίου την 

υιοθέτηση ζητούµε από τις υποψήφιες χώρες. 
 
- Να αφήσουµε τη συζήτηση στα χέρια των ειδικών, των προσωπικοτήτων που υποτίθεται ότι 

"γνωρίζουν", ή να δηµιουργήσουµε βιαστικά θεσµικές δοµές περίπλοκου χειρισµού. 
 
- Να αποφύγουµε τα νοµικά εφευρήµατα. Το σχέδιο Συντάγµατος είναι ένα σύνολο, το κάθε 

στοιχείο του οποίου προσαρµόζεται προς τα υπόλοιπα, µέσω µιας λεπτής ισορροπίας που 
υπήρξε το αποτέλεσµα ευρείας διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, πάνω από το ένα τρίτο 
των άρθρων του πρώτου µέρους αναφέρονται στο τρίτο µέρος. 

  Ορισµένα µέρη του Συντάγµατος δεν απαιτούν την τροποποίηση των Συνθηκών, βρίσκονται 
όµως σε ισορροπία µε άλλα στοιχεία που επιβάλλουν τέτοιες τροποποιήσεις. Θα πρέπει να 
προσέξουµε µήπως οι πολίτες δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι το σχέδιο κοµµατιάζεται, 
αδιαφορώντας το γεγονός ότι η δική τους ψήφος, θετική ή αρνητική, αφορούσε το σύνολό 
του. 

 
Προφανώς, αρµόδιοι να µας προσφέρουν µια ανάλυση του αποτελέσµατος των αντίστοιχων 
δηµοψηφισµάτων τους είναι οι εκπρόσωποι της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Έχοντας, όµως, 
συµµετάσχει στις εκστρατείες τόσο στη χώρα µου, την Ισπανία, όσο και στη Γαλλία και τις Κάτω 
Χώρες, πιστεύω ότι: 
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1. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν, ακόµη και παθιάστηκαν, για το ζήτηµα 
της Ευρώπης. Ο διάλογος µαζί τους πρέπει να συνεχισθεί και να εκµεταλλευθούµε αυτή την 
αρχική "ευρωπαιοποίηση της πολιτικής". 

 
2. Η απόρριψη αφορούσε περισσότερο την υπαρκτή Ευρώπη, και όχι εκείνην που τους 

προτεινόταν.  
 Συζητήθηκαν το Άµστερνταµ και το Μάαστριχτ (µέρος ΙΙΙ) περισσότερο από ό,τι τα νέα 

στοιχεία του Συντάγµατος (µέρη Ι και ΙΙ). 
 
3. Καταψηφίσθηκε περισσότερο το γενικό πλαίσιο, παρά το ίδιο το κείµενο. 
 
 Και αυτό το γενικό πλαίσιο διαµορφώνεται από: 
 

3.1. τη διεύρυνση ή, ακόµη καλύτερα, τις διευρύνσεις που έχουν εγκριθεί ή ανακοινωθεί.  
 

3.2. την απουσία µιας ευρωπαϊκής απάντησης στην παγκοσµιοποίηση και τις συνέπειές 
της στις κοινωνικές δοµές 

 
3.3. τη διαφορτική κατανόηση, ή την πλήρη αποσύνδεση της εικόνας που έχουν για το 
  ευρωπαϊκό οικοδόµηµα οι πολίτες, οι πολιτικές ηγεσίες και οι αντιπροσωπευτικοί 
  θεσµοί στην Ευρώπη 

 
∆ικαίως ή όχι, πολλοί ψηφοφόροι, και ιδίως οι νέοι, πίστευαν ότι αυτό το σχέδιο Συντάγµατος δεν 
προσέφερε αποτελεσµατικές λύσεις στα προβλήµατα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σαν να 
ήταν η Ευρώπη ο ∆ούρειος Ίππος µιας κακοδιαχειριζόµενης παγκοσµιοποίησης, ή υπεύθυνη για 
την εκτός Ευρώπης µετατόπιση των θέσεων εργασίας, ή τη µαζική είσοδο µεταναστών. 
 
Άλλοι ψηφοφόροι σκέπτονται ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά ρυθµισµένη, ή υπερβολικά ακριβή, ή 
φοβούνται την απώλεια της εθνικής τους ταυτότητας. 
 
Το ευρωπαϊκό όραµα, που βασίζεται στην ειρήνη, τη δηµοκρατία και τη συνεργασία, έχει γίνει 
πραγµατικότητα. Γι΄ αυτό και σταµάτησε να κινητοποιεί. 
 
Η Ευρώπη είναι η ιστορία µιας επιτυχίας. Η επιτυχία όµως µπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο, αν 
οι νέοι φόβοι είναι ισχυρότεροι από τα παλαιά οράµατα. 
 
Πρέπει να βρούµε νέους λόγους για τους οποίους η οικοδόµηση της διευρυµένης Ευρώπης θα 
µπορούσε και πάλι να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους. 
 



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Bulletin 20.06.2005 - EL - PE 359.597 
6 

 
Ορισµένες προτάσεις για σκέψη και/ή µελλοντική δράση 
 
Γύρω από τί θα µπορούσε να περιστραφεί η σκέψη και η δράση µας στη διάρκεια των επόµενων 
µηνών; 
 
- Πρώτον, όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν 

θετικά σηµεία της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας, ιδίως σε θέµατα οικονοµικά, κοινωνικά 
και ασφαλείας. 

 
 Για παράδειγµα, πώς να µην εκτιµηθούν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

βρίσκονται και στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη, στα πεδία του αγώνα κατά της 
τροµοκρατίας, της καθιέρωσης ενός κοινού συστήµατος θεωρήσεων στα διαβατήρια, της 
διαµόρφωσης µιας κοινής πολιτικής σε θέµετα προστασίας των δεδοµένων ή της δικαστικής 
συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου και για την καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης; 

 
 Πώς να παραβλέψουµε τον αγώνα κατά του ξεπλύµατος κεφαλαίων και τη δηµιουργία µιας 

υπηρεσίας για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων; Πρέπει να δοθεί νέα ώθηση 
στην ατζέντα της Χάγης, και να εξηγηθεί περισσότερο και καλύτερα στους πολίτες της 
Ευρώπης. 

 
 Θα ήταν επίσης καλό οι υπουργοί σας να µην επιρρίπτουν τις ευθύνες για όλα τα κακά των 

χωρών τους στις Βρυξέλλες και, όταν βγαίνουν από τις συνεδριάσεις των Συµβουλίων 
Υπουργών, να µην αναφέρονται συστηµατικά σε νικητές και ηττηµένους. 

 
 Αυτό ισχύει και για τη συζήτηση που θα έχετε εσείς σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές 

προοπτικές. 
 
 Σε λίγο καιρό, το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί σε σχέση µε ορισµένα σηµαντικά 

νοµοθετήµατα, που είχαν ήδη σηµαντική επίδραση στις εκστρατείες για τα δηµοψηφίσµατα, 
όπως είναι τα σχέδια οδηγιών για την ελευθέρωση των υπηρεσιών και σχετικά µε τη ρύθµιση 
του χρόνου εργασίας. 

 
 Ο διάλογος σχετικά µε τις οδηγίες αυτές θα αποτελέσει συνέχεια εκείνου που ξεκίνησε για το 

σχέδιο Συντάγµατος. 
 
 Το Κοινοβούλιο είναι πεπεισµένο ότι θα πρόκειται για έναν διάλογο θετικό µεταξύ των 

θεσµικών οργάνων, και ιδίως µε τη µελλοντική Προεδρία του Ηνωµένου Βασιλείου. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, για να αντιµετωπίσουµε τις συνθήκες που οδήγησαν στο "όχι", θα πρέπει 

να εξετάσουµε, τουλάχιστον, δύο µεγάλα θέµατα: 
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 - Τα σύνορα της Ευρώπης 
 
 Υπάρχουν; Αν ναι, ποιά είναι; Αν όχι, γιατί; Ποιά είναι τα γεωστρατηγικά συµφέροντα των 

Ευρωπαίων; Πώς να διαλεχθούµε µε τους πολίτες γι΄ αυτά;  
 

Στον διάλογο αυτόν θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της "επανένωσης της Ευρώπης", που 
χαρακτήρισε την πρόσφατη διεύρυνση, και τις µελλοντικές διευρύνσεις. 

 
 - Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο 
 
 Αντί να αντιδιαστέλλονται πολιτισµικά οικονοµικά, κοινωνικά ή πολιτικά πρότυπα, που δεν 

είναι αναγκαίο να συµπίπτουν, µπορούµε να συµφωνήσουµε σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
απάντηση στις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, εµπνεόµενοι 
από τις θετικές και αρνητικές εµπειρίες των µεν και των δε; 

 
 Για όλα αυτά, το Κοινοβούλιο µπορεί να αποτελέσει ένα βήµα διαλόγου, αν και όχι το µόνο, 

και έναν χώρο διατύπωσης ιδεών, αν και όχι τον µοναδικό. Είµαστε διατεθειµένοι, σε 
συνεργασία µε τις προσεχείς Προεδρίες, να συµβάλουµε σε έναν διάλογο που θα µπορούσαµε 
να διοργανώσουµε από κοινού. 

 
 
∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 
 
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ τώρα στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές, το δεύτερο µεγάλο θέµα της ηµερήσιας διάταξής σας. 
 
Πριν από όλα, όµως, θα ήθελα να σας πώ ότι µου φαίνεται όλο και πιό µονοµερής και περιορισµένη 
µια επιχειρηµατολογία βασισµένη αποκλειστικά σε καθαρούς δηµοσιονοµικούς ισολογισµούς. 
 
Αυτό οδηγεί τους πολίτες να πιστεύουν ότι καταβάλλουν φόρο σε ένα είδος ξένης δύναµης που δεν 
τους προσφέρει κανένα όφελος σε αντάλλαγµα. 
 
Πρόκειται για µια λανθασµένη άποψη, εφόσον ο λόγος που είµαστε µαζί είναι διότι υπάρχει µια 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και όλοι έχουµε σε µεγάλο βαθµό επωφεληθεί, µε διάφορους 
έµµεσους ή άµεσους τρόπους, από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 
 
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα, που εξήγησε χθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα µέλος της 
Επιτροπής: η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία δέκα χρόνια που αποδίδεται στην εσωτερική αγορά, 
υπολογίζεται σε 900 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει κατά µέσο όρο 6.000 ευρώ ανά 
οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη δηµιουργία 2.500.000 θέσεων εργασίας. 
 
Χωρίς να αναφερθούµε σε άλλα, εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικά ζητήµατα, που δεν µπορούν 
να µεταφρασθούν σε χρήµα. 
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Σε τελική ανάλυση, πώς θα µπορούσαν οι πολίτες να είναι ευνοϊκά διατεθειµένοι απέναντι στην 
Ευρώπη, αν το µόνο που ακούν γι΄ αυτήν είναι ότι τους στοιχίζει µια περιουσία ως 
φορολογουµένων; 
 
Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα η συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, πέρα από το θετικό 
µήνυµα που θα στείλει σε µια στιγµή όπως η σηµερινή, να δώσει το έναυσµα για να εξετάσουµε εκ 
νέου το κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στους στόχους που θέτουµε και τα µέσα που 
διαθέτουµε για την υλοποίησή τους. 
 
Όπως γνωρίζετε, µετά από οκτώ µήνες εντατικών εργασιών, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσηµα, και 
µε ευρύτατη πλειοψηφία, τη θέση του όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
 
Είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό. 
 
∆εν θα σας κουράσω µε λεπτοµέρειες για το θέµα. 
 
Γνωρίζετε την έκθεση Böge όσο καλά γνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της 
Επιτροπής και της Προεδρίας του Συµβουλίου. 
 
Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε ανάµεσα στις δύο προτάσεις αν και σίγουρα βρίσκεται εγγύτερα 
στην πρόταση της Επιτροπής. 
 
Στο πλαίσιο των σηµερινών αρµοδιοτήτων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να 
υπογραµµίσει την υποστήριξή του στις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µελλοντική 
προοπτική, υπέρ της απασχόλησης, της έρευνας, της καινοτοµίας και των πολιτικών µε στόχο τη 
διασφάλιση ενός σηµαντικού ρόλου για την Ένωση στη διεθνή σκηνή. 
 
Το Κοινοβούλιο πιστεύει επίσης ότι χρειάζονται περισσότερα µέσα για τον νέο χώρο ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. 
 
Στα πεδία αυτά µπορεί να εξαχθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία που µας ωφελεί 
όλους. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι φιλοδοξίες που αποδίδουµε στην Ευρώπη δεν χωρούν 
στο όριο του 1% του ΑΕΠ, όπως υποστηρίζουν ορισµένες χώρες. 
 
Τώρα εναπόκειται σε σάς να αποφασίσετε για την πρότασή σας. Το Κοινοβούλιο επιθυµεί µια 
συµφωνία που θα επιτευχθεί εγκαίρως. Όχι όµως οποιαδήποτε συµφωνία. 
 
Και σας υπενθυµίζω ότι το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µόνο του για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Χρειάζεται η συµφωνία και των τριών θεσµικών οργάνων. 
 
Η µελλοντική χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σηµαντική και δεν µπορεί να 
περιορισθεί σε µια λογιστική διαχείριση. Πρόκειται για µια κατά βάση πολιτική συζήτηση, που θα 
προσδιορίσει την ικανότητα δράσης της Ένωσης κατά τα προσεχή έτη. 
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Βέβαια, αυτή δεν είναι η τελευταία ευκαιρία για την έγκριση των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Θα 
πρέπει όµως να έχετε υπόψη ότι µια συµφωνία θα γίνεται κάθε φορά δυσκολότερη. Και αν τελικά 
αυτή δεν υπάρξει, θα πρέπει, ωστόσο, να συνταχθεί ένας προϋπολογισµός για το 2007. Και 
γνωρίζετε τί προβλέπει σχετικά η Συνθήκη και ποιός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην περίπτωση αυτή. 
 
Αξιότιµοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, δεν θα ήθελα να τελειώσω χωρίς να ευχαριστήσω 
ιδίως στον κ. Jean-Claude Juncker και στη Λουξεµβουργιανή Προεδρία, πάντοτε παρούσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µέσω του Προέδρου της και των υπουργών της, κκ. Asselborn και Schmit. 
Πάντοτε έδιναν τη δέουσα προσοχή στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απέδειξαν ότι 
γνωρίζουν σε εξαιρετικό βάθος ζητήµατα ιδιαίτερα πολύπλοκα , των οποίων η επίλυση εκκρεµούσε 
εδώ και χρόνια. 
 
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ενώπιον όλων σας και να τους ευχηθώ καλή τύχη, ώστε να 
ολοκληρώσουν µε επιτυχία ένα αριστοτεχνικό έργο. 
 
 

__________ 
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1. Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου έλαβε το λόγο ο κ. Josep Borrell, 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 

25 Απριλίου 2005 στο Λουξεµβούργο, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό βήµα 
για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες 
αυτές συµµετέχουν, στο εξής στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του Συµβουλίου 
και των προπαρασκευαστικών οργάνων του ως ενεργοί παρατηρητές. 

 
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει εξάλλου τα συµπεράσµατά του της 17ης και 

18ης Ιουνίου 2004 και της 16ης και 17ης ∆εκεµβρίου 2004 για τη διεύρυνση και τονίζει την 
ανάγκη πλήρους εφαρµογής τους. 

 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε τα ακόλουθα θέµατα : 

 
I. ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 
II. Οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα (στρατηγική της 

Λισσαβώνας, αειφόρος ανάπτυξη) 
III. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (πρόγραµµα της Χάγης, 

τροµοκρατία) 
IV. Εξωτερικές σχέσεις 
V. ∆ιάφορα 

 
Ι. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το ότι δεν µπόρεσε να καταλήξει σε 

συνολική συµφωνία επί των δηµοσιονοµικών προοπτικών σε αυτό το στάδιο. Υπογράµµισε 
την ανάγκη να καθορισθούν σαφώς οι πόροι που θα διατεθούν στην Ένωση για τη στήριξη 
των κοινών πολιτικών κατά την επόµενη δηµοσιονοµική περίοδο και δεσµεύθηκε να 
συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Σηµείωσε ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξήχθησαν συλλογικά επέτρεψαν τη 
σηµαντική πρόοδο των εργασιών επί αυτού του ζητήµατος. Συµφώνησε ότι πρέπει ιδίως να 
διατηρηθεί η εστίαση και η δυναµική που δόθηκε στις συζητήσεις µέσω του 
διαπραγµατευτικού πλαισίου που θεσπίσθηκε µε πρωτοβουλία της Προεδρίας. 

 
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την προσεχή Προεδρία να συνεχίσει αυτές τις συζητήσεις, 

βασιζόµενη στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα, ώστε να προσδιορισθούν όλα τα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την επίτευξη συνολικής συµφωνίας το συντοµότερο δυνατόν. 
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II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Αειφόρος ανάπτυξη 
 
7. Επ’ ευκαιρία της επανεργοποίησης της Στρατηγικής της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2005, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η στρατηγική αυτή εγγράφεται στο ευρύτερο πεδίο της 
αειφόρου ανάπτυξης σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αντιµετωπίζονται οι τρέχουσες 
ανάγκες δίχως να υπονοµεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις 
δικές τους ανάγκες. 

 
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την προσήλωσή του στην αειφόρο ανάπτυξη ως 

θεµελιώδη αρχή η οποία ευρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών και των δράσεων της 
Ένωσης. Εν προκειµένω και µε βάση την πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εγκρίνει τη «∆ήλωση σχετικά µε τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης» (βλ. 
παράρτηµα Ι). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή 
ώθηση και υπενθυµίζει ότι οι πρωταρχικοί στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές που 
περιλαµβάνονται στη δήλωση θα αποτελέσουν τη βάση της ανανεωµένης στρατηγικής για 
την αειφόρο ανάπτυξη, µε στόχους, δείκτες και αποτελεσµατική διαδικασία 
παρακολούθησης, η οποία θα εγκριθεί, ει δυνατόν, πριν από το τέλος του 2005. 

 
Επανεργοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας : εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 
 
9. Το Μάρτιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε απαραίτητη την επανεργοποίηση χωρίς 

χρονοτριβή της στρατηγικής της Λισσαβώνας και την επανιεράρχηση προτεραιοτήτων προς 
όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το 
Συµβούλιο έκρινε επίσης ότι η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει περισσότερο όλα τα 
ενδεδειγµένα εθνικά και κοινοτικά µέσα - περιλαµβανοµένης της πολιτικής συνοχής - στις 
τρεις διαστάσεις της στρατηγικής : οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική, µε 
παράλληλη ανάπτυξη των συνεργειών µεταξύ τους. 

 
10. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες 

γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση 2005-2008, που συνίστανται σε γενικούς 
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη γενική 
οικονοµική συνοχή των τριών διαστάσεων της στρατηγικής, και κατευθυντήριες γραµµές για 
την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το πρώτο αυτό αποτέλεσµα το οποίο 
προέκυψε από τη νέα προσέγγιση που καθόρισε κατά τη σύνοδο του Μαρτίου του 2005 και η 
οποία επιτρέπει να διαρθρωθούν ταυτόχρονα µε τρόπο δυναµικό και συνεκτικό, σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Συνθήκη, και µε βάση τις εργασίες στο πλαίσιο 
όλων των συνθέσεων του Συµβουλίου οι οποίες ασχολούνται µε την εφαρµογή, οι 
µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης µε άξονα 
τις εικοσιτέσσερις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές (βλ. παράρτηµα ΙΙ). 
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11. Για την επίτευξη του νέου τριετούς κύκλου διακυβέρνησης, οι ολοκληρωµένες 

κατευθυντήριες γραµµές πρέπει τώρα να χρησιµεύσουν στα κράτη µέλη ως βάση για την 
κατάρτιση φιλόδοξων εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων βάσει του 
χρονοδιαγράµµατος που έχει προτείνει η Επιτροπή. Τα προγράµµατα θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους και να χαρακτηρίζονται από την 
ολοκληρωµένη και συνεκτική προσέγγιση µεταξύ µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών 
πολιτικών αφενός και της πολιτικής της απασχόλησης αφετέρου. Εξάλλου, η Επιτροπή θα 
υποβάλει κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβώνας για το σύνολο των δράσεων που θα 
αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Τα εν λόγω προγράµµατα αποτελούν απαραίτητο µέσο για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 
ΙΙΙ. ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
Πρόγραµµα της Χάγης 
 
12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι το Συµβούλιο και η Επιτροπή 

ενέκριναν το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του Προγράµµατος της Χάγης µε στόχο την 
ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το εν λόγω σχέδιο µετατρέπει 
τους στόχους του Προγράµµατος της Χάγης σε συγκεκριµένα µέτρα. Λόγω της αυξανόµενης 
σηµασίας που έχει η εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
το σχέδιο θα συµπληρωθεί στα τέλη του έτους µε τη σχετική στρατηγική την οποία θα 
εγκρίνει το Συµβούλιο βάσει προτάσεως του ΓΓ/ΥΕ και της Επιτροπής. 

 
13. Η αποτελεσµατική και έγκαιρη εφαρµογή από τα κράτη µέλη των διαφόρων µέτρων τα οποία 

έχουν εγκριθεί για την εκτέλεση του σχεδίου δράσης έχει κεφαλαιώδη σηµασία. Εν 
προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι το Συµβούλιο εξετάζει τις διαδικασίες 
για τη µεταφορά της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης στο εθνικό 
δίκαιο και για την εφαρµογή της από τα κράτη µέλη. Θεωρεί ότι η σχετική µέθοδος 
αξιολόγησης πρέπει εν γένει να αναπτυχθεί. 

 
14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σηµασία που δίδεται στο 

σχέδιο δράσης για την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των διαφόρων φορέων της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνει ότι οι πρόσφατες εργασίες 
της Ειδικής Οµάδας (Task Force) των Αρχηγών Αστυνοµίας, της Ευρωπόλ και της Eurojust 
έχουν πλέον επιχειρησιακό χαρακτήρα και χαιρετίζει την έναρξη των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να ενισχύσει το συντονισµό µεταξύ 
των προαναφερόµενων φορέων καθώς και µεταξύ αυτών και των αρµόδιων αρχών των 
κρατών µελών. 

 
15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί να εξετάσει την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της 

Χάγης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2006, σύµφωνα µε την απόφασή του τού Νοεµβρίου 
2004. 
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16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά 

(2005-2008) στο πλαίσιο της στρατηγικής κατά των ναρκωτικών (2005-2012). 
 
Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
 
17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση του Συµβουλίου για την εφαρµογή του 

σχεδίου δράσης καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί 
στο νοµοθετικό πεδίο στους τοµείς της ανταλλαγής δικαστικών και αστυνοµικών πληροφοριών 
και της καταπολέµησης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
επισηµαίνει επίσης τις κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες προσδιόρισε το Συµβούλιο για τη 
χάραξη στρατηγικής σχετικά µε τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση τροµοκρατών, 
την προώθηση, µεταξύ άλλων, του διαθρησκευτικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από οµοτίµους των εθνικών αντιτροµοκρατικών µηχανισµών 
καθώς και την ανάπτυξη του δυναµικού ανάλυσης στο πλαίσιο της Γραµµατείας του 
Συµβουλίου. Χαιρετίζει τέλος την έγκριση, εκ µέρους του Συµβουλίου, του εγγράφου για την 
υλοποίηση του εννοιολογικού πλαισίου για την ΕΠΑΑ και την τροµοκρατία. 

 
18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι θεωρεί σηµαντικό να επιτευχθεί πρόοδος σε όλους τους 

τοµείς του σχεδίου δράσης καταπολέµησης της τροµοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την τήρηση 
των προθεσµιών έναρξης ισχύος των µέτρων στα οποία δίδεται προτεραιότητα για την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση της τροµοκρατίας, όπως αποφασίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο το Μάρτιο του 2004. 

 
19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί να εξετασθούν κατά προτεραιότητα το δεύτερο εξάµηνο 

του 2005 τα ακόλουθα σηµεία : 
 

• οι νοµοθετικές εργασίες για την ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής 
συνεργασίας, ιδιαίτερα στο µέτρο του δυνατού, όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ αστυνοµικών αρχών, το ένταλµα συγκέντρωσης αποδεικτικών 
στοιχείων, τη φύλαξη δεδοµένων τηλεπικοινωνιακού χαρακτήρα καθώς και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε περιπτώσεις τροµοκρατικών 
εγκληµάτων, 

 
• η συνέχιση των προσπαθειών που αποσκοπούν σε καλύτερη ανταλλαγή στρατηγικών 

και επιχειρησιακών πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ αυτών και των 
αρµόδιων οργανισµών και υπηρεσιών της Ένωσης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της 
Χάγης, 
 

• η κατάρτιση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης σχετικά µε τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση τροµοκρατών, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές που καθόρισε το Συµβούλιο, 
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• η παρακολούθηση των συστάσεων που διαµορφώνονται µετά την αξιολόγηση των 

εθνικών αντιτροµοκρατικών µηχανισµών από τους οµοτίµους, 
 

• η συνέχιση της εφαρµογής της στρατηγικής για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
ιδίως µε τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για να αποφεύγεται η καταχρηστική 
λειτουργία φιλανθρωπικών οργανώσεων καθώς και µε την ενίσχυση των διαδικασιών 
δέσµευσης των περιουσιακών στοιχείων, 
 

• η ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας, ιδίως των διαθέσιµων ιατρικών 
µέσων σε περίπτωση βιοτροµοκρατικής επίθεσης, καθώς και η ανάπτυξη δυνατότητας 
άµεσης αντίδρασης βασιζόµενης στις µονάδες πολιτικής προστασίας των κρατών 
µελών, 

 
• η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου για την τροµοκρατία µε τις τρίτες χώρες και η 

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ιδίως δε 
η σύναψη της γενικής σύµβασης κατά της διεθνούς τροµοκρατίας στο πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών, 

 
• η ανάπτυξη προγραµµάτων βοήθειας προς ορισµένες τρίτες χώρες, στις οποίες δίδεται 

προτεραιότητα προκειµένου να ενισχύσουν τους αντιτροµοκρατικούς µηχανισµούς 
τους, και η εφαρµογή, προς τούτο, του δικτύου εµπειρογνωµόνων προκειµένου να 
καλυφθούν τα αιτήµατα των τρίτων χωρών για τεχνική βοήθεια, 

 
• τα µέτρα τελωνειακής συνεργασίας προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της αλυσίδας 

εφοδιασµού. 
 
20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί κατά τη σύνοδο 

του ∆εκεµβρίου του 2005 και θα επανεξετάσει το σχέδιο δράσης καταπολέµησης της 
τροµοκρατίας. 

 
IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Προετοιµασία της διάσκεψης κορυφής των Ηνωµένων Εθνών το Σεπτέµβριο του 2005 
 
21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η διάσκεψη κορυφής των Ηνωµένων Εθνών θα 

αποτελέσει ευκαιρία να διακηρύξουµε και πάλι την υποστήριξή µας στον ΟΗΕ ως µέσο 
διεθνών σχέσεων που εδράζονται στο δίκαιο. Επαναλαµβάνει τη σθεναρή του υποστήριξη 
στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση και στη διαδικασία µεταρρύθµισης των 
Ηνωµένων Εθνών. Υπογραµµίζει ότι η έκθεση που υπέβαλε ο Γενικός Γραµµατέας στις 
21 Μαρτίου 2005 και η συµβολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης µε ηµεροµηνία 
3 Ιουνίου 2005 αποτελούν µια εξαίρετη βάση εργασίας για την κατάρτιση της δήλωσης που 
θα πρέπει να εγκριθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο στη Νέα Υόρκη. 
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22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί να εκφράσει την ευγνωµοσύνη του προς το Γενικό 
Γραµµατέα για τη διεξοδική και συνεκτική παρουσίαση της έκθεσής του. Συµµερίζεται τις 
απόψεις του Γενικού Γραµµατέα όσον αφορά την ολοκληρωµένη γενική ιδέα που προτείνει 
για τη συλλογική ασφάλεια και υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη, η ασφάλεια και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα αλληλεξαρτώνται και ενισχύονται αµοιβαία. Υποδέχεται µε ικανοποίηση τις 
προτεινόµενες στρατηγικές στον τοµέα της ανάπτυξης, της ασφάλειας, των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας. 

 
23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ουσιώδη την επίτευξη ενός ισορροπηµένου και φιλόδοξου 

αποτελέσµατος το οποίο να επιτρέπει τη µεταρρύθµιση του ΟΗΕ, προκειµένου να 
ανταποκριθεί πιο συγκεκριµένα και αποτελεσµατικά στις πολυδιάστατες απειλές και 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στην έκθεση του Γενικού Γραµµατέα. 

 
24. Στη συνάρτηση αυτή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να συνεχίσει ουσιαστικό διάλογο µε όλα τα κράτη µέλη του ΟΗΕ για την 
προετοιµασία της διάσκεψης κορυφής. 

 
25. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανάπτυξη της συνεργασίας µε τα Ηνωµένα Έθνη και 

τους περιφερειακούς οργανισµούς, ιδίως στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου µεταξύ 
των Ηνωµένων Εθνών και των περιφερειακών οργανισµών που θα διεξαχθεί στις 25 και 
26 Ιουλίου 2005. 

 
26. Η ανάπτυξη διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στην προετοιµασία της διάσκεψης κορυφής. Εν 

προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας την πρωταρχική ευθύνη των 
αναπτυσσόµενων χωρών για την ανάπτυξή τους, χαιρετίζει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στο 
Συµβούλιο για το θέµα της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ). Στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της υφιστάµενης δέσµευσης για την επίτευξη του διεθνώς συµφωνηθέντος 
στόχου του 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι τα 
κράτη µέλη ακολουθούν την ορθή πορεία ώστε η ΕΑΒ να φθάσει το 0,39% του ΑΕΕ το 2006, 
πράγµα το οποίο προβλεπόταν στις δεσµεύσεις της Βαρκελώνης. Το Συµβούλιο, ενώ 
επιβεβαίωσε τη βούλησή του να τηρήσει τις δεσµεύσεις αυτές, αποφάσισε να θέσει για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο συλλογικό ενωσιακό στόχο που συνίσταται στην άνοδο του 
ποσοστού αυτού στο 0,56% έως το 2010. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσό 20 επί πλέον 
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως σε ΕΑΒ. 

 
27. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του Συµβουλίου της 24ης Μαΐου 2005, τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη 
επιτύχει επίπεδο 0,51% ΕΑΒ/ΑΕΕ αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο των διαδικασιών των οικείων 
προϋπολογισµών, να φθάσουν αυτό το επίπεδο έως το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη 
υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαµβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Τα κράτη µέλη 
που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2002 και δεν έχουν επιτύχει επίπεδο 0,17% ΕΑΒ/ΑΕΕ, 
θα επιδιώξουν, στο πλαίσιο των διαδικασιών των οικείων προϋπολογισµών, να αυξήσουν την 
ΕΑΒ τους προκειµένου να φθάσουν το επίπεδο αυτό έως το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη  
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 υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαµβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Τα κράτη µέλη 
αναλαµβάνουν να επιτύχουν το στόχο 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ έως το 2015, ενώ εκείνα που έχουν 
ήδη επιτύχει το στόχο δεσµεύονται να εξακολουθήσουν να υπερβαίνουν το στόχο αυτό. Τα 
κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2002 θα επιδιώξουν να αυξήσουν σε 
ποσοστό 0,33% το ΕΑΒ/ΑΕΕ τους έως το 2015. 

 
28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει να εξετάζει τις πιο 

ενδιαφέρουσες λύσεις για τις καινοτόµες χρηµατοδοτικές πηγές που προορίζονται για την 
ανάπτυξη, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιµοι πόροι κατά τρόπο βιώσιµο και προβλέψιµο. 

 
29. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να επιδιώξει, σε συνεργασία µε τους 

διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, συµφωνία για την εµβέλεια και τις διαδικασίες µιας 
περαιτέρω ελάφρυνσης του πολυµερούς χρέους, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα χρέους µε βάση προσέγγιση κατά περίπτωση. Εν προκειµένω, 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία της Οµάδας των 8 για την ελάφρυνση του 
πολυµερούς χρέους των φτωχών υπερχρεωµένων χωρών κατά 100%. 

 
30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι, παράλληλα µε τις χρηµατοδοτικές προσπάθειες, 

απαιτείται να βελτιωθεί η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της κρατικής ενίσχυσης της 
ανάπτυξης, να ενισχυθούν οι δυνατότητες και να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα της αυξηµένης 
κρατικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη στις χώρες εταίρους. Εκφράζει ικανοποίηση για τη 
∆ήλωση των Παρισίων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης και υπενθυµίζει 
ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή δεσµεύονται πλήρως να εξασφαλίσουν τάχιστα την 
εφαρµογή και την παρακολούθησή της, περιλαµβανοµένου του καθορισµού ελέγξιµων 
στόχων. Αναλαµβάνουν επίσης να υλοποιήσουν τις ειδικές δεσµεύσεις που έλαβε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του φόρουµ ανώτατου επιπέδου που διεξήχθη στο 
Παρίσι. 

 
31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία του συνυπολογισµού της κοινωνικής 

διάστασης της παγκοσµιοποίησης στις διάφορες πολιτικές και στη διεθνή συνεργασία. 
 
32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να λαµβάνει 

υπόψη της τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές τις οποίες 
εφαρµόζει και οι οποίες ενδέχεται να θίγουν τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να προωθηθεί και ενισχυθεί η συνοχή των 
αναπτυξιακών πολιτικών στη συνάρτηση της Παγκόσµιας Εταιρικής Σχέσης για την 
Ανάπτυξη δυνάµει του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας αριθ. 8 (ΑΣΧ 8). 

 
33. Η ΕΕ κρίνει ότι η ανάπτυξη της Αφρικής συνιστά προτεραιότητα και θα ενισχύσει τις 

προσπάθειές της για να υποστηρίξει τις αφρικανικές χώρες στην προσπάθειά τους να 
επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την 
οικονοµική της βοήθεια προς τη νοτίως της Σαχάρας Αφρική χορηγώντας συλλογικά στην 
αφρικανική ήπειρο τουλάχιστον το 50% της συµφωνηθείσας αύξησης για την ΕΑΒ, σύµφωνα 
µε τις προτεραιότητες των διαφόρων κρατών µελών. Θα βελτιωθεί επίσης η βοήθεια προς τις 
χώρες που έχουν εξέλθει από περίοδο σύγκρουσης και προς τα ευάλωτα κράτη. 
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34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η δηµιουργία της Επιτροπής των ΗΕ για την εδραίωση 
της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τη 
θέσπιση αρχών για την προσφυγή στη βία, τον αφοπλισµό, τη µη διάδοση των όπλων µαζικής 
καταστροφής και των φορέων τους και η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ηνωµένων Εθνών 
στον τοµέα της διατήρησης της ειρήνης θα πρέπει να αποτελέσουν τις προτεραιότητες κατά 
την προετοιµασία της διάσκεψης κορυφής. 

 
35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τη συµφωνία που 

επιτεύχθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών της 13ης Απριλίου 2005 σχετικά 
µε τη Σύµβαση για την πρόληψη της πυρηνικής τροµοκρατίας και καλεί όλα τα µέλη των 
Ηνωµένων Εθνών να υπογράψουν την εν λόγω σύµβαση στη διάσκεψη κορυφής του 
Σεπτεµβρίου. 

 
36. Όσον αφορά ειδικότερα τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, η διάσκεψη 
αναθεώρησης της συνθήκης για τη µη διάδοση δεν µπόρεσε να καταλήξει σε συναίνεση ως 
προς ένα κείµενο σχετικά µε τα ουσιαστικά ζητήµατα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει 
τη σηµασία που αποδίδει στην ενοποίηση της συνθήκης για τη µη διάδοση και ελπίζει ότι 
αυτή η προβληµατική θα εξετασθεί κατά τη διάσκεψη κορυφής του Σεπτεµβρίου. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την κοινή του θέση που καθορίσθηκε για την εν λόγω 
διάσκεψη αναθεώρησης ως βάση για την επιδίωξη των στόχων του στη µελλοντική 
διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης. 

 
37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την εξέχουσα θέση που κατέχουν τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, το κράτος δικαίου και η δηµοκρατία στις προτάσεις µεταρρύθµισης. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την προσήλωσή του στην έννοια 
της ευθύνης προστασίας, που πρέπει να εφαρµοσθεί από το Συµβούλιο Ασφαλείας. 
Υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου και των µέσων του Ύπατου Αρµοστή και τη δηµιουργία 
ενός διαρκούς συµβουλίου των ανθρώπινων δικαιωµάτων, το οποίο θα αντανακλά την 
καθολικότητα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και το κεντρικό τους ρόλο στο σύστηµα των 
Ηνωµένων Εθνών. Συµµερίζεται την επιθυµία να θεωρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
ισότιµα µε τα θέµατα της ανάπτυξης, της ειρήνης και της ασφάλειας. Υποστηρίζει επίσης το 
αίτηµα ενίσχυσης του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή, συν τοις άλλοις µέσω της 
αλληλένδετης δράσης του µε το Συµβούλιο Ασφαλείας. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα 
ενισχύσουν τη θέση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των 
Ηνωµένων Εθνών. 

 
38. Στον τοµέα των θεσµικών µεταρρυθµίσεων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την 

ανάγκη µεταρρύθµισης των κύριων οργάνων του ΟΗΕ, µεταξύ των οποίων η Γενική 
Συνέλευση, το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ECOSOC) και το Συµβούλιο 
Ασφαλείας, µε στόχο να ενισχυθούν η αντιπροσωπευτικότητα, η διαφάνεια και η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Υποστηρίζει επίσης τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
στους τοµείς του προϋπολογισµού και της διοικητικής διαχείρισης, για την καλύτερη 
εκπλήρωση της αποστολής του ΟΗΕ. 
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39. Η αειφόρος ανάπτυξη, περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και µεληµάτων, 
πρέπει να ενσωµατωθεί περαιτέρω στα εθνικά και διεθνή προγράµµατα και στρατηγικές 
ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την επείγουσα έκκληση του Γενικού 
Γραµµατέα για µια πιο ολοκληρωµένη διεθνή δοµή περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, βάσει 
των υπαρχόντων θεσµών. Υπό την έννοια αυτή και λαµβανοµένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων όσον αφορά την ανάπτυξη, η ΕΕ προτείνει η συνεδρίαση 
υψηλού επιπέδου του Σεπτεµβρίου 2005 να κινήσει µια διαδικασία, στο πλαίσιο της 
µεταρρύθµισης του ΟΗΕ, που θα οδηγήσει σε διαπραγµατεύσεις για τη σύσταση οργανισµού 
των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον, κατά το πρότυπο του Προγράµµατος των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον. Στον οργανισµό αυτό θα ανατεθεί επικαιροποιηµένη 
και ενισχυµένη εντολή µε βάση σταθερές, επαρκείς και προβλέψιµες χρηµατοδοτικές 
συνεισφορές, θα ενεργεί δε επί ίσοις όροις µε άλλους ειδικευµένους οργανισµούς του ΟΗΕ. 
Ο οργανισµός αυτός, µε έδρα το Ναϊρόµπι, θα βοηθήσει στην ολοκληρωµένη και συνεκτική 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης και θα συνεργάζεται 
στενά µε τους πολυµερείς οργανισµούς, καθένας από τους οποίους θα χρησιµοποιεί µε το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα. 

 
40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που 

προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί τον προσεχή ∆εκέµβριο στο Χονγκ Κονγκ, πρέπει να 
χαραχθούν οι βασικές γραµµές µιας συµφωνίας για την ολοκλήρωση του προγράµµατος της 
Ντόχα για την ανάπτυξη. Επιβάλλεται η επίτευξη φιλόδοξων και ισορροπηµένων 
αποτελεσµάτων ενόψει των οικονοµικών προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει η Ευρώπη 
και προκειµένου να παρασχεθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες η δυνατότητα πλήρους ένταξής 
τους στην παγκόσµια οικονοµία. 

 
∆υτικά Βαλκάνια 
 
41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του για την πλήρη εφαρµογή του 

θεµατολογίου της Θεσσαλονίκης, που υπογραµµίζει ότι το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων 
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαµβάνει ότι η πρόοδος κάθε χώρας στο δρόµο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης του κεκτηµένου, εξαρτάται 
από τις προσπάθειες που καταβάλλει η ίδια για την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
και των προϋποθέσεων της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Στη διαδικασία αυτή, 
εξάλλου, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας παραµένουν τα βασικά 
στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ. 

 
42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας να εντείνει τις προσπάθειές της µε την προοπτική της γνώµης που θα δώσει η 
Επιτροπή σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της χώρας αυτής στην ΕΕ. Χαιρετίζει τις 
ουσιαστικές προσπάθειες που κατέβαλαν η Σερβία και το Μαυροβούνιο, τις ενθαρρύνει να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες αυτές και επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί 
να αρχίσει το συντοµότερο δυνατόν διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης. Επαναλαµβάνει τη βούλησή του να πράξει το ίδιο µε τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη ευθύς ως το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία της διεξαγωγής ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών στην 
Αλβανία σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, µεταξύ άλλων στις περιοχές όπου ζουν 
µειονότητες, στο πλαίσιο της προσέγγισης της εν λόγω χώρας µε την ΕΕ.  
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43. Τις παραµονές της δέκατης επετείου της σφαγής στη Σρεµπρένιτσα, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η πλήρης και χωρίς περιορισµούς συνεργασία των χωρών της 
περιοχής µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία παραµένει 
ουσιαστική απαίτηση για τη συνέχιση της πορείας προσέγγισής τους µε την ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει να συνεχισθεί η συνεργασία αυτή και να ενισχυθεί µέχρις 
ότου όλοι οι κατηγορούµενοι που εξακολουθούν να διαφεύγουν της διεθνούς δικαιοσύνης 
προσαχθούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

 
44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση για το Κοσσυφοπέδιο η οποία παρατίθεται στο 

παράρτηµα III. 
 
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 
 
45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση µιας πρώτης 

σειράς προγραµµάτων δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας µε την 
Ιορδανία, το Ισραήλ, το Μαρόκο, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Παλαιστινιακή Αρχή και 
την Τυνησία, χαιρετίζει δε την απόφαση έγκρισης σχετικών προγραµµάτων δράσης εντός του 
2005 µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, και τη Γεωργία, οι οποίες περιελήφθησαν τον Ιούνιο 
του 2004 στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, όπως επίσης και µε την Αίγυπτο και το 
Λίβανο καθώς και την απόφαση σχετικά µε προετοιµασία εθνικής έκθεσης για την Αλγερία. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το ΓΓ/ΥΕ να υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις για την επιτελούµενη πρόοδο. 

 
46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ουκρανική 

κυβέρνηση για την εγκαθίδρυση πλήρους δηµοκρατίας και κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς 
στη χώρα και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοχή των ευρωπαϊκών προτύπων και 
αξιών από την Ουκρανία. Αδηµονεί για τη συνέχιση του διαλόγου και των ενισχυµένων 
επαφών µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και υποστηρίζει την ταχεία εφαρµογή του σχεδίου δράσης 
ΕΕ-Ουκρανίας. 

 
47. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει εξάλλου την έγκριση του σχεδίου δράσης 

ΕΕ-Μολδαβίας και το διορισµό Ειδικού Εντεταλµένου της ΕΕ για τη Μολδαβία, µια χώρα 
που προσεχώς θα γίνει άµεσος γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
είναι έτοιµο να συµµετάσχει ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων στην 
Υπερδνειστερία και δέχεται µε ικανοποίηση την ενίσχυση του σχετικού διαλόγου µε τη 
Ρωσία, την Ουκρανία και τον ΟΑΣΕ. 

 
48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευση της ΕΕ υπέρ της εµβάθυνσης των 

σχέσεών της µε τη Λευκορωσία, µεταξύ άλλων µε την εκπόνηση προγράµµατος δράσης, όταν 
οι αρχές της χώρας αυτής θα έχουν αποδείξει σαφώς τη βούλησή τους να σεβασθούν τις 
δηµοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ΕΕ εκφράζει την 
ανησυχία της για την κλιµάκωση της καταπίεσης που ασκείται κατά των δηµοκρατικών 
δυνάµεων και της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία. Η ΕΕ θα φροντίσει να 
καταστήσει γνωστά και να αποδείξει στους Λευκορώσους τα πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας και θα στηρίξει την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και τη 
διαδικασία εκδηµοκρατισµού της χώρας.  
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Στρατηγική εταιρική σχέση µε την περιοχή της Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή  
 
49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας, του Γενικού Γραµµατέα/ 

Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής για την υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης µεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της Μεσογείου καθώς και της Μέσης Ανατολής. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις 
της ΕΕ µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρµογή των 
στόχων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης σύµφωνα µε τις αρχές δράσης της κοινής ευθύνης 
και της εταιρικής σχέσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στις χώρες ανατολικά της 
Ιορδανίας. Η κοινή πολιτική βούληση για την προαγωγή των σχέσεων και η συνεργασία σε 
όλους τους τοµείς πέραν των εµπορικών και οικονοµικών θεµάτων επιβεβαιώθηκε ιδίως κατά 
το 15ο Μικτό Συµβούλιο και την υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΣΣΚ, που έλαβε χώρα στις 
5 Απριλίου στη Μανάµα. 

 
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης 
 
50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πραγµατοποίηση της 

7ης Ευρωµεσογειακής Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο Λουξεµβούργο, η οποία επέτρεψε έναν 
αναλυτικό απολογισµό της εταιρικής σχέσης από τη σύστασή της το 1995, τον καθορισµό 
των βάσεων για το µέλλον της εταιρικής σχέσης και την έγκριση, για πρώτη φορά, κοινών 
συµπερασµάτων στα οποία διαπιστώνεται, µεταξύ άλλων, η ανάγκη προώθησης πολιτικών 
και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων στις χώρες εταίρους. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
σηµείωσε µε ικανοποίηση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το διάλογο για θέµατα 
πολιτικής και ασφάλειας καθώς και την εφαρµογή της εταιρικής σχέσης της ∆ιαδικασίας της 
Βαρκελώνης στο κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο πεδίο, ιδίως µε τη δηµιουργία, στην 
Αλεξάνδρεια, του Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατος Anna Lindh για το διαπολιτιστικό διάλογο 
και τη σύσταση, στο Λουξεµβούργο, της ευρωµεσογειακής µη κυβερνητικής πλατφόρµας. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τέλος τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου ολοµέλειας της 
Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Κάιρο, η οποία εκφράζει την 
προσήλωση της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης στις δηµοκρατικές αξίες και στην αρχή της 
κοινής ευθύνης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαίρεται για τη διεξαγωγή, στα τέλη Νοεµβρίου 
στη Βαρκελώνη, έκτακτης συνόδου υψηλού επιπέδου για τα δέκα έτη από τη δήλωση της 
Βαρκελώνης. 

 
51. Η πλήρης ένταξη της Λιβύης στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης αποτελεί το βασικό στόχο της 

πολιτικής ουσιαστικών επαφών της ΕΕ µε τη χώρα αυτή. Η συµµετοχή στη διαδικασία και η 
επακόλουθη πρόοδος προς τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης εξαρτάται από την ετοιµότητα 
της Λιβύης να δεχθεί πλήρως και άνευ όρων τη δήλωση καθώς και το κεκτηµένο της 
Βαρκελώνης. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το θέµα αυτό και για άλλα εκκρεµή 
ζητήµατα. 
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Ιράκ 
 
52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βεβαιώνει εκ νέου τη βούληση της ΕΕ να συνεχίσει την εφαρµογή 

του συνολικού πακέτου βοήθειας, που συµφωνήθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2004 και στις 
21 Φεβρουαρίου 2005, για την επίτευξη του στόχου να καταστεί το Ιράκ µια χώρα ασφαλής, 
σταθερή, ενωµένη, ευηµερούσα, δηµοκρατική, µε σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 
που θα επωφελείται από την πλήρη άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων και η οποία 
θα συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε τις γειτονικές της χώρες και τη διεθνή κοινότητα. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη είναι διατεθειµένα να 
στηρίξουν, εφόσον το ζητήσει το Ιράκ, τη συνταγµατική διαδικασία, σύµφωνα µε την 
απόφαση 1546 και σε πλήρη συνεργασία µε τον ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει 
τις ιρακινές αρχές να συνεχίσουν να επιδιώκουν την πλήρη συµµετοχή όλων των συνιστωσών 
της ιρακινής κοινωνίας στη συνταγµατική διαδικασία και την προώθηση ενός γνήσιου 
εθνικού διαλόγου. 

 
53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευσή του να συνδράµει τις αρχές και το 

λαό του Ιράκ, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η ΕΕ και το Ιράκ - Ένα 
πλαίσιο δέσµευσης» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του 2004, 
στηρίζοντας ιδίως την ενίσχυση του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης και του κράτους 
δικαίου διαµέσου της αποστολής EUJUST LEX, συµβάλλοντας στην πολιτική, οικονοµική 
και κοινωνική ανασυγκρότηση του Ιράκ και συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την εµβάθυνση 
των σχέσεων ΕΕ και Ιράκ µε στόχο την έναρξη τακτικού πολιτικού διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο χαιρετίζει εν προκειµένω την επίσκεψη της Υπουργικής Τρόϊκας στη Βαγδάτη 
στις 9 Ιουνίου 2005 και επιβεβαιώνει τη βούλησή του για ανάπτυξη των επαφών ΕΕ και Ιράκ. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 13 Ιουνίου 
2005 από το Συµβούλιο, του επιχειρησιακού σχεδίου της ολοκληρωµένης αποστολής κράτους 
δικαίου της ΕΕ για το Ιράκ, της EUJUST LEX, που επέτρεψε στην αποστολή κατάρτισης της 
ΕΕ για το Ιράκ να αναλάβει επισήµως το έργο της. ∆έχθηκε µε ικανοποίηση τη 
γνωστοποίηση της πρόθεσης της Επιτροπής να δηµιουργήσει αντιπροσωπία στη Βαγδάτη στο 
προσεχές µέλλον. 

 
54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την επιθυµία, κατά τη «∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Ιράκ» που θα 

συνδιοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµένες Πολιτείες στις 22 Ιουνίου στις 
Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας που ορίζεται µε την απόφαση 1546, να 
στηρίξει η διεθνής κοινότητα τις προτεραιότητες που έχουν προσδιορισθεί από τις ιρακινές 
αρχές για τη µεταβατική περίοδο, µε την προοπτική της όσο το δυνατόν ταχύτερης 
εφαρµογής ενός νέου πλαισίου συντονισµού των δραστηριοτήτων παροχής βοήθειας. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει σχετικά τη σπουδαιότητα του πρωταγωνιστικού ρόλου 
της ιρακινής κυβέρνησης καθώς και του συµβουλευτικού και υποστηρικτικού ρόλου των 
Ηνωµένων Εθνών. 
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Ιράν 
 
55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανάληψη των 

διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας εµπορίου και συνεργασίας και 
πολιτικής συµφωνίας µε το Ιράν, η οποία κατέστη δυνατή µετά τη σύναψη και την 
αποτελεσµατική εφαρµογή της συµφωνίας των Παρισίων το Νοέµβριο 2004, και 
υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει στην ίση µεταχείριση όλων των κρατών µελών στον 
εµπορικό τοµέα. Επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνεχίσει την 
εξέταση των µέσων για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής και οικονοµικής συνεργασίας 
µε το Ιράν, µετά τις αποφάσεις που έλαβε η χώρα αυτή προκειµένου να ανταποκριθεί σε άλλα 
µελήµατα της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη στάση του Ιράν έναντι της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την προσήλωσή του σε έναν αξιόπιστο και 
αποτελεσµατικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ευελπιστεί ότι η προσεχής 
σύνοδος θα διεξαχθεί ταχέως σύµφωνα µε τις νέες διαδικασίες που θα συµφωνηθούν από τις 
δύο πλευρές. 

 
56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η διατήρηση της πλήρους αναστολής όλων των 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον εµπλουτισµό και την επανεπεξεργασία αποτελεί την 
προϋπόθεση για τη συνέχιση του συνόλου της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
δηλώνει ότι αντιµετωπίζει ευνοϊκά τη συνέχιση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
επίτευξη συµφωνίας για µακροπρόθεσµους διακανονισµούς που θα προσφέρουν στη διεθνή 
κοινότητα αντικειµενικά εχέγγυα για τους αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς του ιρανικού 
πυρηνικού προγράµµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
διεθνή υποστήριξη της διαδικασίας αυτής. 

 
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 
 
57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 

Ανατολή, η οποία περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV, καθώς και δήλωση σχετικά µε το 
Λίβανο (παράρτηµα V). 

 
∆ιατλαντικές σχέσεις 
 
58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαίρεται για τη θετική εξέλιξη των διατλαντικών σχέσεων κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2005 και σηµειώνει µε ικανοποίηση την επίσκεψη του 
αµερικανού Προέδρου κ. Bush στα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες στις 22 Φεβρουαρίου 
2005 και ιδίως τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων µε τον αµερικανό 
Πρόεδρο. Η ετήσια σύνοδος κορυφής µεταξύ της Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών, που 
θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον στις 20 Ιουνίου 2005, θα αποτελέσει νέα ευκαιρία για να 
διαπιστωθεί η επιτευχθείσα πρόοδος στις σχέσεις της Ένωσης µε αυτό τον αναντικατάστατο 
στρατηγικό εταίρο και να διευρυνθούν ιδίως οι διατλαντικοί οικονοµικοί δεσµοί. Το  
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 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου για την Ανατολική Ασία 
µεταξύ της Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, που θα λάβει χώρα στις 
10 Ιουνίου 2005 στην πόλη Niagara-on-the-Lake. Η σύνοδος θα επιτρέψει να σηµειωθεί η 
εδραίωση των σχέσεων ΕΕ-Καναδά µετά την έγκριση του θεµατολογίου εταιρικής σχέσης, 
που υπογράφηκε κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής το Μάρτιο του 2004. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης την πρόσφατη έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τον Καναδά για τη 
σύναψη συµφωνίας ενίσχυσης του εµπορίου και των επενδύσεων. 

 
Ρωσία 
 
59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα της 15ης 

συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 10ης Μαΐου 2005 και ειδικότερα για την έγκριση των 
οδικών χαρτών για τη δηµιουργία τεσσάρων κοινών χώρων, η εφαρµογή των οποίων 
αποφασίσθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του Μαΐου του 2003 στην Πετρούπολη (κοινός 
οικονοµικός χώρος, κοινός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χώρος 
συνεργασίας στον τοµέα της εξωτερικής ασφάλειας και χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, 
περιλαµβανοµένων των πτυχών του πολιτισµού). Οι εν λόγω οδικοί χάρτες, που αποτελούν 
ένα ισορροπηµένο σύνολο, καθορίζουν κοινούς στόχους για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας καθώς 
και τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων, επιπλέον δε καθορίζουν 
το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Η εφαρµογή τους θα 
ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ και Ρωσίας καθώς και την περιφερειακή 
συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης. 

 
60. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την οµαλή διεξαγωγή των 

πρώτων διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που ξεκίνησαν το Μάρτιο 2005 
µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. 

 
61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την υπογραφή της συµφωνίας για τα σύνορα µεταξύ 

Ρωσίας και Εσθονίας και εκφράζει την ευχή να υπογραφεί σύντοµα παρόµοια συµφωνία και 
µε τη Λετονία. 

 
62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης τη δέσµευση που ανέλαβε η Ρωσία όσον αφορά 

την ολοκλήρωση της αποχώρησης των υπόλοιπων ρωσικών στρατιωτικών βάσεων από τη 
Γεωργία κατά τη διάρκεια του 2008. Προσδοκά την πλήρη εκπλήρωση όλων των δεσµεύσεων 
που αναλήφθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 1999. 

 
Σχέσεις µε την Ασία 
 
63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην ανάπτυξη των 

σχέσεων µε την Ασία, µε γνώµονα τον αυξανόµενο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η 
περιοχή αυτή στην επίλυση των ουσιαστικών ζητηµάτων που αντιµετωπίζει η διεθνής 
κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει εν προκειµένω τα αποτελέσµατα των 
υπουργικών διασκέψεων ΕΕ-ASEAN (Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας) και 
ASEM (Ευρωασιατικής Συνάντησης) που πραγµατοποιήθηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2005. 
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64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να αναπτύξει την εταιρική σχέση 
του µε την Ιαπωνία τόσο στο επίπεδο των µεγάλων διεθνών θεµάτων όσο και σε αυστηρά 
διµερές επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να ενισχύσει το στρατηγικό 
διάλογο όσον αφορά το πλαίσιο ασφαλείας στην Ανατολική Ασία, η ανάγκη του οποίου 
τονίσθηκε στη διάρκεια της 14ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που διεξήχθη στο 
Λουξεµβούργο στις 2 Μαΐου 2005. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη σηµαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης, που 
εγκρίθηκε το 2001 και το οποίο αντικατοπτρίζει την εµβάθυνση των σχέσεων µεταξύ της 
διευρυµένης Ένωσης και της Ιαπωνίας. Υπενθυµίζεται σχετικά η ανάγκη στενότερης 
συνεργασίας στα περιβαλλοντικά θέµατα, στους τοµείς της ενέργειας και της επιστήµης και 
τεχνολογίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την επιτυχία του Έτους 
Ανταλλαγών µεταξύ των λαών της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. 

 
65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την τριακοστή επέτειο της σύναψης διπλωµατικών 

σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας. Υπενθυµίζει τη βούλησή του να αναπτύξει 
στρατηγική εταιρική σχέση µε την Κίνα, εµβαθύνοντας το διάλογο σε όλους τους τοµείς, είτε 
πρόκειται για οικονοµικά είτε για πολιτικά θέµατα, και καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
ταχεία επίλυση της εµπορικής διαφοράς. Ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 
επιταχύνουν τις εργασίες τους σχετικά µε τη νέα συµφωνία-πλαίσιο. Τονίζει τη σπουδαιότητα 
που αποδίδει στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 19η συνεδρίαση του οποίου 
διεξήχθη στο Λουξεµβούργο στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2005. 

 
66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης τα συµπεράσµατά του της 16ης και 17ης 

∆εκεµβρίου 2004. Σηµειώνει µε ικανοποίηση τις προόδους που έχουν σηµειωθεί όσον αφορά 
την αναθεώρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας και της «Εργαλειοθήκης», καλεί δε το Συµβούλιο 
να συνεχίσει τις εργασίες του επί αυτής της βάσεως. 

 
67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τέλος την έναρξη στρατηγικού διαλόγου για την Ασία 

µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. 
 
68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τη συνέχιση των εργασιών κατάρτισης σχεδίου δράσης 

µε την Ινδία, το οποίο πρέπει να εγκριθεί κατά την έκτη σύνοδο κορυφής που πρόκειται να 
διεξαχθεί εντός του δεύτερου εξαµήνου του 2005 στο Νέο ∆ελχί. 

 
Σχέσεις µε τα κράτη ΑΚΕ 
 
69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τα αποτελέσµατα των 

διαπραγµατεύσεων για την αναθεώρηση της Συµφωνίας του Κοτονού καθώς και για τη 
συµφωνία που επετεύχθη επί αυτού του θέµατος µε τα κράτη ΑΚΕ στις 23 Φεβρουαρίου. Η 
αναθεωρηµένη αυτή συµφωνία, µολονότι διατηρεί το κεκτηµένο της Συµφωνίας του 
Κοτονού, αποτελεί βελτίωση της εταιρικής σχέσης µεταξύ των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας 
και των κρατών µελών της, ως προς όλες τις συνιστώσες της. 
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Σχέσεις µε την Αφρική 
 
70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του διαλόγου και 

της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και του συνόλου των αφρικανικών χωρών, η οποία κατέστη 
δυνατή λόγω της εδραίωσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) ως πολιτικού πλαισίου το οποίο 
µπορεί να προσφέρει αφρικανικές απαντήσεις στις προκλήσεις της ανάπτυξης. Ο διάλογος 
αυτός αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, διαρθρωµένης 
γύρω από τέσσερις άξονες : την ειρήνη και την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση και το εµπόριο και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διατήρησης της ειρήνης 
και της ασφάλειας στην Αφρική και για το γεγονός ότι κατέστησαν λειτουργικές οι σχετικές 
δοµές, ιδίως στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης και των υποπεριφερειακών οργανώσεων 
που η ΕΕ έχει δεσµευθεί να υποστηρίζει. 

 
71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί ειδικότερα να υπογραµµίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

καθώς και τα κράτη µέλη της θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους για παροχή βοήθειας, 
ιδίως στο Σουδάν, στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, στη ∆υτική Αφρική και στη Σοµαλία. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις παναφρικανικές 
πρωτοβουλίες όπως η NEPAD (Νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής) ή στις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως η διαδικασία που προέκυψε από τη διεθνή διάσκεψη για 
τις Μεγάλες Λίµνες και σηµειώνει µε ικανοποίηση την αύξηση των δραστηριοτήτων των 
αφρικανικών οργανώσεων, όπως η ECOWAS, η SADC και η IGAD. 

 
72. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συµβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ανάπτυξης στο 

σύνολο της επικράτειας του Σουδάν, ιδίως µέσω στήριξης της AMIS (Αποστολής της 
Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν). Κατά συνέπεια η ΕΕ παρουσίασε στη διάσκεψη των 
δωρητών της AMIS, στις 26 Μαΐου 2005 στην Αντίς Αµπέµπα, συνολική και ουσιαστική 
προσφορά που περιλαµβάνει στήριξη στο επίπεδο του σχεδιασµού, της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και της λειτουργίας, του εφοδιασµού, των στρατηγικών και τακτικών 
αεροµεταφορών, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων παρατήρησης της ΑΕ και της κατάρτισης, 
των εµπειρογνωµόνων της αστυνοµίας και άλλων µη στρατιωτικών τοµέων, σε συνάρτηση µε 
τα αιτήµατα της Αφρικανικής Ένωσης και σε συντονισµό µε τους άλλους φορείς της διεθνούς 
κοινότητας, ιδίως τα Ηνωµένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η 
ΕΕ καλεί επίσης όλα τα µέρη να συνεργασθούν µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
προκειµένου να τεθεί τέρµα στην ατιµωρησία και να εξαλειφθούν τα εµπόδια στην απονοµή 
δικαιοσύνης και την εθνική συµφιλίωση στο Νταρφούρ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παραµένει 
ιδιαίτερα ανήσυχο για τη συνέχιση των σοβαρών και σηµαντικών παραβιάσεων των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έναντι του άµαχου 
πληθυσµού στο Νταρφούρ καθώς και για τα εµπόδια που εξακολουθούν να τίθενται στις 
προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και υπενθυµίζει στη σουδανική κυβέρνηση ότι 
είναι υπεύθυνη να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών καθώς και όσων προσπαθούν να τους 
βοηθήσουν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση προς όλα τα µέρη στο Νταρφούρ  
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 να διαπραγµατευθούν καλόπιστα συνολική και οριστική ειρηνευτική συµφωνία κατά την 
εξαγγελθείσα επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων και να συνεργασθούν πλήρως 
µε τα Ηνωµένα Έθνη. Καλεί επίσης όλα τα µέρη στο Σουδάν να εφαρµόσουν πλήρως και 
καθ’ ολοκληρία τη Συνολική Ειρηνευτική Συµφωνία και να δροµολογήσουν διαδικασία 
εκδηµοκρατισµού χωρίς αποκλεισµούς. 

 
73. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, στη µεταβατική 

διαδικασία και στη σταθεροποίηση στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, µε την έναρξη, τον 
Απρίλιο του 2005, της αστυνοµικής αποστολής της ΕΕ στην Κινσάσα, της EUPOL Kinshasa, 
και την έναρξη, στις 8 Ιουνίου 2005, της συµβουλευτικής αποστολής σε θέµατα 
µεταρρύθµισης του τοµέα της ασφάλειας, της EUSEC RD Congo. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη 
της επιβεβαιώνουν ότι προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόµενο να στηρίξουν µε πλέον 
επιχειρησιακά µέσα την ενοποίηση του στρατού του Κονγκό, ιδίως µε βάση πληροφορίες που 
θα παράσχει η EUSEC RD Congo. Οι εν λόγω αποστολές αποτελούν συγκεκριµένα 
παραδείγµατα της εφαρµογής του σχεδίου δράσης για την υποστήριξη στο πλαίσιο της 
ΕΠΑΑ της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική. Μέσω της δέσµευσης αυτής, η ΕΕ 
επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στη µεταβατική διαδικασία και καλεί εκ νέου τις αρχές 
του Κονγκό να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών, την ορθή 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια και, ιδίως, την τακτική πληρωµή των µισθών των 
στρατιωτών. Η ΕΕ προτρέπει την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών να 
διαδραµατίσουν εποικοδοµητικό και κατευναστικό ρόλο κατά την εφαρµογή της µεταβατικής 
διαδικασίας. 

 
74. Λαµβανοµένου υπόψη του στενού δεσµού µεταξύ της ειρήνης και της ασφάλειας, αφενός, και 

της ανάπτυξης των αφρικανικών κρατών, αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βεβαιώνει εκ 
νέου τη βούληση της ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου, 
στο πλαίσιο του σεβασµού των αρχών της ισότητας και της αφρικανικής αυτοδιάθεσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ταχύτερη δυνατή πραγµατοποίηση της δεύτερης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-
Αφρικής στη Λισσαβώνα αποτελεί σηµαντικό στόχο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει 
εξάλλου την προτεραιότητα προς την Αφρική στο πλαίσιο των εργασιών του G8 και 
σηµειώνει τη συµβολή της «Επιτροπής για την Αφρική». 

 
75. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στις 

σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Αφρική. Καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει συνολική 
µακροπρόθεσµη στρατηγική για την Αφρική υπό το φως της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ, 
ενόψει των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το ∆εκέµβριο του 2005. 

 
Σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική  
 
76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη δέσµευση της Ένωσης να ενισχύσει την εταιρική 

σχέση µε τη Λατινική Αµερική. Σηµειώνει µε ικανοποίηση τα αποτελέσµατα της δωδέκατης 
υπουργικής διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οµάδας του Ρίο καθώς και τις συνεδριάσεις 
σε υπουργικό επίπεδο µε τις διάφορες υποπεριφερειακές οργανώσεις της Κεντρικής και της 
Νότιας Αµερικής, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο Λουξεµβούργο στις 26 και 27 Μαΐου 
2005. 
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77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη βούληση που εκφράσθηκε κατά την 

πρόσφατη συνεδρίαση µε τη Mercosur να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
δύο περιφερειών για τη σύναψη διαπεριφερειακής συµφωνίας σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την έναρξη, τον Ιανουάριο του 2005, κοινών 
αξιολογήσεων όσον αφορά την περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση της Κοινότητας των 
Άνδεων και της Κεντρικής Αµερικής κατ’ εφαρµογή των αποφάσεων της συνόδου κορυφής 
ΕΕ-ΛΑΚ η οποία πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2004 στη Γκουανταλαχάρα.  

 
ΕΠΑΑ 
 
78. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την ΕΠΑΑ, η οποία 

περιλαµβάνει την εντολή για την επόµενη Προεδρία. 
 
79. Στον τοµέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι εργασίες σχεδιασµού όσον αφορά τις µάχιµες 

µονάδες (οι οποίες αποτελούν µέρος των στοιχείων ταχείας αντίδρασης) συνεχίσθηκαν µε 
επιτυχία. Η διάσκεψη συντονισµού των µάχιµων µονάδων της 11ης Μαΐου οδήγησε στη 
διαπίστωση ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη µέλη θα επιτρέψουν να επιτευχθεί ο 
στόχος που προβλέπεται για την περίοδο αρχικής επιχειρησιακής δυνατότητας το 2005 και 
2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την πρόοδο που συντελέσθηκε προκειµένου 
να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες συνεισφορές για την περίοδο πλήρους επιχειρησιακής 
δυνατότητας 2007/2008. 

 
80. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τα µέτρα που ελήφθησαν προκειµένου 

να µπορέσει να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και προγραµµατισµού για τις 
δράσεις ταχείας αντίδρασης της ΕΕ. 

 
81. Η ανάπτυξη των µη στρατιωτικών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί ο 

γενικός µη στρατιωτικός στόχος για το 2008 συνεχίσθηκε ενεργά σύµφωνα µε τα 
χρονοδιαγράµµατα που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2004. Έτσι, 
µπόρεσαν να καταρτισθούν οι υποθέσεις στρατηγικού προγραµµατισµού και τα ενδεικτικά 
σενάρια σχετικά µε τη σταθεροποίηση και την ανοικοδόµηση, την πρόληψη των 
συγκρούσεων, τη στοχοθετηµένη ενίσχυση των θεσµών και τη µη στρατιωτική υποστήριξη 
ανθρωπιστικών δράσεων. Συνεχίσθηκαν οι εργασίες για την ταχεία ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων. 

 
82. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η ανάπτυξη των µέσων της ΕΠΑΑ εντάσσεται σε 

µια συνεκτική διαδικασία. Η πολιτικοστρατιωτική µονάδα, η δηµιουργία της οποίας 
αποφασίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2003, άρχισε τις εργασίες 
της. Η µονάδα αυτή θα αποκτήσει τη δυνατότητα δηµιουργίας επιχειρησιακού κέντρου, το 
οποίο θα λειτουργήσει το αργότερο τον Ιούνιο του 2006. 

 
83. Ο Ευρωπαϊκός Αµυντικός Οργανισµός (ΕΑΟ) είναι πλέον πλήρως απασχοληµένος µε την 

υλοποίηση του πρώτου του ετήσιου προγράµµατος εργασιών. Έχουν υποβληθεί βασικά 
σχέδια στους τοµείς των στρατιωτικών δυνατοτήτων, του εξοπλισµού, της βιοµηχανίας και 
της αγοράς καθώς και στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας, τους τέσσερις πυλώνες 
των εργασιών του ΕΑΟ. 
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84. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η πολιτική κατάρτισης της ΕΕ στον 
τοµέα της ΕΠΑΑ άρχισε να εφαρµόζεται µε επιτυχία. Καθορίσθηκαν οι κανόνες λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Ασφάλειας και Άµυνας και άρα πληρούνται πλέον οι αναγκαίοι 
όροι για τη δηµιουργία της ακαδηµίας. 

 
85. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση των εταιρικών 

σχέσεων και συνεργασιών µε τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς. Η ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ συνέχισαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους 
στον τοµέα της διαχείρισης των κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εφαρµογή της δράσης ALTHEA, η οποία διεξάγεται 
υπό την ηγεσία της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνεχίσθηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο, στο 
πλαίσιο των ρυθµίσεων «Βερολίνο+» µε το ΝΑΤΟ. 

 
86. Η συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη στον τοµέα της διαχείρισης των κρίσεων συνέχισε να 

σηµειώνει πρόοδο και εκφράσθηκε συγκεκριµένα µε µελέτη εντατικής άσκησης ΕΕ-ΟΗΕ 
καθώς και µε στενή συνεργασία µεταξύ της EUPOL Kinshasa και της MONUC. 

 
87. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης µε ικανοποίηση την πρόοδο που σηµειώθηκε 

όσον αφορά την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ µε την Ουκρανία και τον Καναδά στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης των κρίσεων, µε τη Ρωσία στο πλαίσιο του κοινού χώρου 
εξωτερικής ασφάλειας, µε τους µεσογειακούς εταίρους στο πλαίσιο της Euromed και µε την 
Αφρικανική Ένωση. 

 
88. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την εφαρµογή του σχεδίου δράσης 

σχετικά µε την υποστήριξη στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ της ειρήνης και της ασφάλειας στην 
Αφρική. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις και τα κράτη της 
Αφρικής να αποκτήσουν αυτόνοµες δυνατότητες πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων, µε 
ιδιαίτερη προσοχή στην Αφρικανική Ένωση. 

 
89. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση της Προεδρίας για τις δραστηριότητες της ΕΕ 

στο πλαίσιο της πρόληψης των συγκρούσεων και υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχισθούν 
οι εργασίες σε αυτόν τον τοµέα. 

 
V. ∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
Καταπολέµηση του HIV/AIDS και άλλων µεταδοτικών ασθενειών  
 
90. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε µεγάλη ανησυχία την αύξηση των κρουσµάτων 

HIV/AIDS στα κράτη µέλη και τις γειτονικές χώρες καθώς και σε παγκόσµιο επίπεδο και 
υπογραµµίζει την ανάγκη συντονισµένης και ολοκληρωµένης κοινοτικής προσέγγισης για την 
καταπολέµηση αυτής της µάστιγας. 
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91. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία της ενεργού συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών µελών και της Επιτροπής, προκειµένου να ενηµερωθεί πληρέστερα το ευρύ κοινό και 
να ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα πρόληψης της µόλυνσης από τον ιό HIV, να ενθαρρυνθούν 
πλέον ασφαλείς και υπεύθυνες σεξουαλικές συµπεριφορές και πρακτικές, να εξασφαλισθεί 
καθολική πρόσβαση στις ιατρικές αγωγές, να βελτιωθεί η πρόσβαση των χρηστών ενέσιµων 
ναρκωτικών σε υπηρεσίες πρόληψης, απεξάρτησης και µείωσης των επιβλαβών συνεπειών 
των ναρκωτικών και να διατηρηθεί κοινωνικό κλίµα απόρριψης των διακρίσεων. Τα κράτη 
µέλη και η Επιτροπή καλούνται να συνεχίσουν, σε κοινοτικό επίπεδο, την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών και να ευνοήσουν τις επενδύσεις σε κατάλληλες δράσεις 
έρευνας και ανάπτυξης. 

 
92. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση στα κράτη µέλη να συνεχίσουν να εργάζονται 

για τη διατήρηση και την ανάπτυξη βιώσιµου, προσιτού από οικονοµική άποψη και 
προσβάσιµου συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, το οποίο θα αποτελεί τη βάση για τις 
δραστηριότητες πρόληψης, αγωγής και περίθαλψης, και, σε αυτό το πλαίσιο, να µεριµνήσουν 
όλως ιδιαιτέρως ώστε όλοι όσοι έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε προσιτή από 
οικονοµική άποψη αντιρετροϊκή αγωγή καθώς και σε άλλες ιατρικές αγωγές. 

 
93. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το Συµβούλιο 

του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας 
και της φυµατίωσης µέσω εξωτερικής δράσης. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί τη βάση 
ανανεωµένης και συντονισµένης δράσης της ΕΕ σε όλες τις χώρες εταίρους καθώς σε 
παγκόσµιο επίπεδο, µέσω κοινών δράσεων µε στόχο ιδίως την προώθηση ολοκληρωµένης 
προσέγγισης για την καταπολέµηση των τριών ασθενειών, την ενίσχυση των υποδοµών των 
χωρών εταίρων, την αύξηση των πόρων και των µέσων καταπολέµησης και την ενίσχυση της 
έρευνας και της ανάπτυξης νέων µέσων πρόληψης και αντιµετώπισης των τριών ασθενειών. 

 
94. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τη 

συνεργασία και το συντονισµό τους στον αγώνα κατά του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της 
φυµατίωσης καθώς και για την πλήρη εφαρµογή του θεµατολογίου του Καΐρου / της 
ICPD+10, εξασφαλίζοντας ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώµατα θα αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της πρόληψης του HIV και του AIDS και ότι 
θα συγχωνεύονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι δραστηριότητες για την πρόληψη του 
AIDS και για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα. 

 
95. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ πρέπει να 

διευκολύνεται σε µόνιµη βάση η πρόσβαση στα φάρµακα για τις αναπτυσσόµενες χώρες που 
δεν διαθέτουν υποδοµή παραγωγής. Υπογραµµίζει τη σηµασία ουσιαστικής ευρωπαϊκής 
συµβολής στην ανασύσταση του Παγκόσµιου Ταµείου για το AIDS για το 2006 και 2007, µε 
την ευκαιρία της διάσκεψης που θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέµβριο του 2005. 

 
96. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν και να 

συνεχίσουν το διάλογο και τη συνεργασία µε τις χώρες σε εθνικό, περιφερειακό και 
παγκόσµιο επίπεδο καθώς και µε τους διεθνείς οργανισµούς όπως ο ONUSIDA, στο πλαίσιο 
τόσο της πολιτικής υγείας όσο και της πολιτικής ανάπτυξης, προκειµένου να σηµειωθεί νέα 
πρόοδος στη µάχη κατά της διάδοσης του HIV/AIDS. 
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Πρωτοβουλία «πράσινη διπλωµατία» 
 
97. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε επίσης τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας «πράσινη 

διπλωµατία» η οποία άρχισε να εφαρµόζεται τον Ιούνιο του 2003. Εκφράζει ικανοποίηση για 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται µε στόχο την καλύτερη ενσωµάτωση των 
περιβαλλοντικών θεµάτων και της αειφόρου ανάπτυξης στις εξωτερικές σχέσεις. 

 
__________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο 
οποίος καθιερώνεται από τη Συνθήκη. Αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής στη γη 
για τις παρούσες και µελλοντικές γενεές. Στόχος της είναι η διατήρηση της ικανότητας του πλανήτη 
µας να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία. Βασίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας και του 
κράτους δικαίου καθώς και στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, στα οποία 
περιλαµβάνονται η ελευθερία και οι ίσες ευκαιρίες για όλους. ∆ιασφαλίζει την αλληλεγγύη στο 
πλαίσιο µιας γενεάς και µεταξύ γενεών. Επιδιώκει την προώθηση µιας δυναµικής οικονοµίας, της 
πλήρους απασχόλησης, υψηλού επιπέδου όσον αφορά την εκπαίδευση, την προστασία της υγείας, 
την κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος σε έναν ειρηνικό 
και ασφαλή κόσµο, µε τήρηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών στην Ευρώπη και σε παγκόσµιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη µέλη της θα προσπαθήσουν να τηρήσουν και να υλοποιήσουν, µεταξύ τους και µε 
τους εταίρους τους, τους ακόλουθους στόχους και αρχές : 
 
Βασικοί στόχοι 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ιατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία, τήρηση των ορίων 
των φυσικών πόρων του πλανήτη και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία και 
τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος και προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να 
αποσυνδεθεί η οικονοµική µεγέθυνση από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 
 
Προώθηση µιας δηµοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς και δίκαιης κοινωνίας, που θα βασίζεται στην 
κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, θα σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και την πολιτιστική 
ποικιλοµορφία, θα διασφαλίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών και θα καταπολεµά κάθε µορφή 
διάκρισης. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
Προώθηση µιας ακµάζουσας, καινοτόµου, πλούσιας σε γνώσεις, ανταγωνιστικής και οικολογικά 
αποτελεσµατικής οικονοµίας, που θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ζωής, πλήρη απασχόληση και 
ποιότητα της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΑΣ 
Ενθάρρυνση της εφαρµογής, σε παγκόσµιο επίπεδο, δηµοκρατικών θεσµών βασιζόµενων στην 
ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία και προάσπιση της σταθερότητας των θεσµών αυτών. 
Ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσµο και µέριµνα ώστε οι 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβιβάζονται µε την παγκόσµια 
αειφόρο ανάπτυξη και µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της. 
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Κατευθυντήριες αρχές των πολιτικών 
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Επικέντρωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον άνθρωπο, µε την προώθηση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, την καταπολέµηση κάθε µορφής διάκρισης και τη συµβολή στον 
περιορισµό της φτώχειας και στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΕΩΝ 
Ανταπόκριση στις ανάγκες των τωρινών γενεών χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των 
µελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις ανάγκες τους, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αλλού. 
 
ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
∆ιασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να ασκούν τα δικαιώµατά τους όσον αφορά την 
πρόσβαση στις πληροφορίες και εξασφάλιση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη. Παροχή 
δυνατοτήτων διαβούλευσης και συµµετοχής σε όλους τους ενδιαφεροµένους και τις σχετικές 
ενώσεις. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Καλύτερη ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης. Ενηµέρωση των πολιτών 
σχετικά µε την επίδρασή τους στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διαθέτουν για 
να προβούν σε πλέον βιώσιµες επιλογές. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και των εταιρικών 
σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, ώστε να προωθηθούν η συνεργασία και οι κοινές ευθύνες 
όσον αφορά την εφαρµογή αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. 
 
ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Προώθηση της συνοχής µεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταξύ των 
δράσεων που διεξάγονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να αυξηθεί 
η συµβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη. 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Προώθηση της ενσωµάτωσης µεληµάτων οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα στις διάφορες πολιτικές, κατά τρόπο ώστε να είναι συνεπή και να αλληλοενισχύονται, 
µε πλήρη και γενική αξιοποίηση των µέσων για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, όπως η ισόρροπη 
εκτίµηση του αντικτύπου και οι διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους. 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Μέριµνα ώστε οι πολιτικές να διαµορφώνονται, να αξιολογούνται και να εφαρµόζονται µε βάση τις 
καλύτερες διαθέσιµες γνώσεις, να είναι δε υγιείς από οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
άποψη και να προσφέρουν καλή σχέση ωφέλειας-κόστους. 
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Σε περίπτωση επιστηµονικής αµφιβολίας, εφαρµογή διαδικασιών αξιολόγησης και λήψη 
κατάλληλων προληπτικών µέτρων, ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. 
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ΑΡΧΗ «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» 
Εξασφάλιση της αντιστοιχίας µεταξύ τιµών και πραγµατικού κοινωνικού κόστους των 
δραστηριοτήτων παραγωγής και κατανάλωσης και µέριµνα ώστε οι ρυπαίνοντες να πληρώνουν για 
τις βλάβες που προξενούν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
 

________________________ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Bulletin 20.06.2005 - EL - PE 359.597 
37 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2005-2008 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
1. Να εξασφαλισθεί η οικονοµική σταθερότητα µε στόχο τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση  
 
2. Να διασφαλισθεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως προϋπόθεση της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης 
 
3. Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, µε προσανατολισµό την οικονοµική 

µεγέθυνση και την απασχόληση 
 
4. Να εξασφαλισθεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στη µακροοικονοµική 

σταθερότητα και την οικονοµική µεγέθυνση 
 
5. Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών και των 

πολιτικών απασχόλησης 
 
6. Να καταβληθούν προσπάθειες για µια δυναµική και εύρυθµα λειτουργούσα ΟΝΕ 
 
7. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως 

στον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος γνώσεων 
 
8. Να διευκολυνθεί η καινοτοµία σε όλες της τις µορφές 
 
9. Να διευκολυνθούν η διάδοση και η αποτελεσµατική χρήση των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και να αναπτυχθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς κανενός είδους 
αποκλεισµούς 

 
10. Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης 
 
11. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες 

µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής µεγέθυνσης 
 
12. Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά 
 
13. Να διασφαλισθούν το άνοιγµα και η ανταγωνιστικότητα των αγορών εντός και εκτός της 

Ευρώπης, να αντληθούν τα οφέλη της παγκοσµιοποίησης 
 
14. Να καταστεί το περιβάλλον των επιχειρήσεων ανταγωνιστικότερο και να ενθαρρυνθεί η 

ιδιωτική πρωτοβουλία χάρη στη βελτίωση της νοµοθεσίας 
 
15. Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον 

ευνοϊκότερο για τις ΜΜΕ 
 
16. Να επεκταθούν, να βελτιωθούν και να διασυνδεθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να 

ολοκληρωθούν τα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας 
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17. Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

 
18. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής 
 
19. Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας που ευνοούν την ένταξη, να αυξηθεί η ελκυστικότητα 

της εργασίας, να καταστεί η εργασία οικονοµικά ελκυστική για τους αιτούντες απασχόληση, 
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των µη ενεργών ατόµων 

 
20. Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 
 
21. Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί ο 

κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων 

 
22. Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη του κόστους της εργασίας και των 

µηχανισµών καθορισµού των µισθών 
 
23. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
 
24. Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς 

τις δεξιότητες 
 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρµογή 

της απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για το 
Κοσσυφοπέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ουσιαστική πολιτική δέσµευση, κυρίως 
υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες της MINUK, καθώς και σηµαντικές ευθύνες στο πλαίσιο 
της ανασυγκρότησης και της οικονοµικής ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου. Η ∆ήλωση της 
Θεσσαλονίκης του Ιουνίου του 2003 επιβεβαίωσε ότι το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων, 
συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο εισέρχεται σε µια 

κρίσιµη φάση, τη στιγµή που ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών ετοιµάζεται να προβεί σε 
συνολική εξέταση της εφαρµογής των κανόνων, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει στην 
έναρξη διαπραγµατεύσεων για το µελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. 

 
3. Όσον αφορά τους κανόνες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την Αποστολή 
των Ηνωµένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο (MINUK), καθώς και για 
τον διορισµό του Πρέσβη κ. Kai Eide ως ειδικού απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών, αρµόδιου να προβεί εφέτος το καλοκαίρι σε συνολική εξέταση της 
κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο. 

 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η έκβαση της συνολικής εξέτασης δεν είναι δεδοµένη 

εκ των προτέρων: ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην εφαρµογή των κανόνων, κυρίως 
εκείνων που χαρακτηρίζονται ως ζητήµατα προτεραιότητας, και στη διαδικασία 
αποκέντρωσης. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συστήνει σε όλους τους υπευθύνους 
για την εφαρµογή των κανόνων, ιδιαιτέρως δε στους προσωρινούς θεσµούς για την αυτόνοµη 
αυτοδιοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (ΙΡΑΑ), να εντείνουν τις προσπάθειες προκειµένου να 
επιδείξουν επειγόντως απτά αποτελέσµατα, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων 
και των εκτοπισµένων και την προστασία όλων των κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση στο σύνολο των πολιτικών υπευθύνων, τόσο στην 
Πρίστινα όσο και στο Βελιγράδι, να µην θέσουν εµπόδια στη διαδικασία αυτή. 

 
5. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η έναρξη της διαδικασίας που θα καθορίσει το 

µελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την απόφαση 1244 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ, θα εξαρτηθεί από τη θετική έκβαση της συνολικής εξέτασης. 
Επισηµαίνει ότι η τήρηση των κανόνων συνιστά θεµελιώδη και συνεχή υποχρέωση η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής της διαδικασίας. Από την τήρηση και την πλήρη 
υλοποίηση των κανόνων θα εξαρτηθεί επίσης η προσέγγιση µε την ΕΕ, η οποία πάντως θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία αυτή. 
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6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί επισήµως από τα µέρη να επιδείξουν καλή θέληση 

προκειµένου να επιτευχθεί αµοιβαία αποδεκτή λύση. Τονίζει τη σηµασία που αποδίδει στην 
καθιέρωση εποικοδοµητικού και συνεχούς διαλόγου σε όλα τα επίπεδα µεταξύ Βελιγραδίου 
και Πρίστινας, καθώς και µεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου. Ζητεί από 
τις αρχές του Βελιγραδίου να ενθαρρύνουν ενεργά τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου ώστε 
να καταλάβουν τη θέση που τους αναλογεί στα θεσµικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου 
προκειµένου να ασκούν σε αυτά τα δηµοκρατικά δικαιώµατά τους. 

 
7. Όσον αφορά το καθεστώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει και πάλι ότι οιαδήποτε λύση 

για το Κοσσυφοπέδιο θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατή µε τις ευρωπαϊκές αξίες και τους 
κανόνες, σύµφωνη µε τις διεθνείς νοµικές πράξεις και υποχρεώσεις καθώς και µε τον Χάρτη 
των Ηνωµένων Εθνών, και να συµβάλει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής για το 
Κοσσυφοπέδιο και την ευρύτερη περιοχή. Συγχρόνως, οιοδήποτε καθεστώς επιλεγεί θα 
πρέπει να εγγυάται ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν θα επιστρέψει στην κατάσταση πριν από το 
Μάρτιο του 1999. 

 
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι ο καθορισµός του µελλοντικού καθεστώτος του 

Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να βασίζεται στον πολυεθνοτικό χαρακτήρα, τον πλήρη σεβασµό 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος όλων των 
προσφύγων και των εκτοπισµένων να επιστρέψουν στις εστίες τους µε ασφάλεια. Το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να προσφέρει αποτελεσµατικές συνταγµατικές εγγυήσεις που θα 
εξασφαλίζουν την προστασία των µειονοτήτων και να προβλέπει µηχανισµούς που θα 
διασφαλίζουν τη συµµετοχή τους στην κεντρική κυβέρνηση καθώς και στις νέες δοµές της 
τοπικής διοίκησης που θα δηµιουργηθούν. Θα πρέπει εξάλλου να περιλαµβάνει 
συγκεκριµένες ρήτρες διασφάλισης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των 
τόπων λατρείας και να προωθεί αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση του 
οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς και της τροµοκρατίας. 

 
9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει εξάλλου ότι ο καθορισµός του καθεστώτος του 

Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Ως εκ 
τούτου οιαδήποτε µονοµερής λύση ή λύση που θα αποτελεί προϊόν χρήσης βίας, καθώς και 
οιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάµενου εδάφους του Κοσσυφοπεδίου κρίνεται απαράδεκτη. 
∆εν θα υπάρξει εποµένως διαίρεση του Κοσσυφοπεδίου, ούτε ένωση του Κοσσυφοπεδίου µε 
άλλη χώρα ή τµήµα άλλης χώρας µετά τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου. 
Η εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών χωρών θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή. Οµοίως, 
το καθεστώς θα πρέπει να εγγυάται ότι το Κοσσυφοπέδιο θα µπορέσει να συνεχίσει τη 
βιώσιµη ανάπτυξή του τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο και ότι δεν θα 
συνιστά στρατιωτική απειλή ή απειλή κατά της ασφάλειας των γειτόνων του. 

 
10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο θα εξακολουθήσει 

µεσοπρόθεσµα να χρειάζεται στρατιωτική και µη στρατιωτική διεθνή παρουσία που θα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια και ιδίως την προστασία των µειονοτήτων, θα συµβάλει στη 
συνεχή εφαρµογή των κανόνων και θα ασκεί τη δέουσα επίβλεψη για την τήρηση των 
διατάξεων που περιλαµβάνονται στον διακανονισµό του καθεστώτος. Εν προκειµένω, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την προθυµία της ΕΕ να διαδραµατίσει εξ ολοκλήρου το 
ρόλο της, σε στενή διαβούλευση µε τους εταίρους και τους οικείους διεθνείς οργανισµούς. 
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11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συµβάλει 

στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο. Είναι αποφασισµένη να 
ενισχύσει περαιτέρω τις ενέργειές της, ιδίως ως προς την εδραίωση του κράτους δικαίου και 
ενός βιώσιµου οικονοµικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη ευθύνη που της 
αναλογεί όσον αφορά το µέλλον της περιοχής, ιδιαίτερα µε την ενεργό συνέχιση του 
θεµατολογίου της Θεσσαλονίκης, και να συµµετάσχει ενεργά στον καθορισµό του 
καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου ώστε το Βελιγράδι και η Πρίστινα να µπορέσουν να 
προχωρήσουν στην πορεία της ευρω-ατλαντικής ένταξης. 

 
________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την παγκόσµια στρατηγική σηµασία που έχουν η 
ειρήνη, η σταθερότητα και η ευηµερία στη Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η 
ευρωπαϊκή δέσµευση υπέρ της επίλυσης της διένεξης στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι αµετάκλητα αποφασισµένη να συνεχίσει τη δράση της για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων 

µηνών. Η µεταβίβαση της εξουσίας στους κόλπους της Παλαιστινιακής Αρχής, που 
πραγµατοποιήθηκε οµαλά και µε σεβασµό προς τους θεσµούς, η σύνοδος κορυφής του 
Charm el Cheikh καθώς και η υλοποίηση της αποχώρησης από τη Γάζα και από µέρος του 
βόρειου τµήµατος της ∆υτικής Όχθης δηµιούργησαν µια ευκαιρία για απτή πρόοδο προς την 
επίλυση της διένεξης. Έχει πρωταρχική σηµασία να καταβάλουν τα αντιµαχόµενα µέρη και η 
διεθνής κοινότητα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η συγκυρία 
και να αποφευχθεί νέα κλιµάκωση της βίας. 

 
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει εν προκειµένω τη σηµασία της πλήρους εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στα µέρη κατά την πρώτη φάση του Οδικού Χάρτη. 
Τονίζει ότι το κείµενο αυτό προβλέπει τα µέτρα που πρέπει να λάβουν παραλλήλως οι δύο 
πλευρές. 

 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να εκπληρώσει η Παλαιστινιακή 

Αρχή όλες τις υποχρεώσεις της στον τοµέα της ασφάλειας, περιλαµβανοµένων όσων ανέλαβε 
στο Charm el Cheikh, όπου όλα τα µέρη δεσµεύτηκαν να θέσουν τέρµα στη βία. Η 
Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει ιδίως να επιδείξει σθεναρή βούληση όσον αφορά την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και να συνεχίσει την αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών 
ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να συνεχίσει τη 
µεταρρυθµιστική διαδικασία που έχει αρχίσει, να εντείνει τη θεσµική ανάπτυξη και να 
καθορίσει το συντοµότερο δυνατό ηµεροµηνία για τη διοργάνωση ελεύθερων και αδιάβλητων 
κοινοβουλευτικών εκλογών. 

 
5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλα τα µέρη να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα που θα 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών στο σύνολο των παλαιστινιακών εδαφών, 
συµπεριλαµβανοµένης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. 

 
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει εξάλλου ότι επιβάλλεται να παγώσουν οι 

δραστηριότητες εποικισµού των Ισραηλινών στα παλαιστινιακά εδάφη. Το πάγωµα αυτό 
προϋποθέτει την πλήρη παύση της κατασκευής κατοικιών και νέων υποδοµών, λ.χ. 
παρακαµπτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί επίσης την κατάργηση των 
χρηµατοοικονοµικών και φορολογικών κινήτρων, των άµεσων και έµµεσων επιδοτήσεων  
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καθώς και των εξαιρετικών καθεστώτων που ισχύουν για τους ισραηλινούς οικισµούς και για 
τους κατοίκους τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ισραήλ να κατεδαφίσει τους 
αυθαίρετους οικισµούς. Η πολιτική εποικισµού αποτελεί εµπόδιο για την ειρήνη και απειλεί 
να καταστήσει πρακτικά ανέφικτη οποιαδήποτε λύση βασιζόµενη στη συνύπαρξη δύο 
κρατών. 

 
7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µολονότι αναγνωρίζει το δικαίωµα του Ισραήλ να προστατεύει 

τους πολίτες του από τις επιθέσεις αυτοκτονίας, ανησυχεί για τη συνεχιζόµενη ανέγερση του 
διαχωριστικού τείχους στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη, και µάλιστα µέσα και γύρω από 
την Ανατολική Ιερουσαλήµ, κατά παράβαση των διατάξεων του διεθνούς δικαίου. 

 
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το πολιτικό θάρρος που επιδεικνύουν οι ηγεσίες και των 

δύο πλευρών όσον αφορά την αποχώρηση από τη Γάζα και από µέρος του βόρειου τµήµατος 
της ∆υτικής Όχθης. Το Συµβούλιο καλεί τις χώρες της περιοχής να διευκολύνουν τις 
προσπάθειες της παλαιστινιακής αρχής να αποκτήσει έλεγχο επί της επικράτειάς της και να 
εντείνουν την πολιτική και οικονοµική στήριξή τους. Υπογραµµίζει τη σηµασία µιας 
επιτυχηµένης αποχώρησης, µεταξύ άλλων για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ειδικό 
εκπρόσωπο της Τετραµερούς για την αποχώρηση, κ. James Wolfensohn, και τη βούλησή της 
να συνεργαστεί στενά µαζί του για να εξασφαλισθεί η επιτυχία αυτού του σχεδίου. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κοινωνικοοικονοµική βιωσιµότητα της Γάζας, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί πρόσβαση προς τα έξω, ιδίως µέσω 
των συνόρων µε την Αίγυπτο καθώς και µέσω ενός λιµένος και ενός αερολιµένος, και να 
εξασφαλισθεί αποτελεσµατική σύνδεση µε τη ∆υτική Όχθη. 

 
9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εν προκειµένω ότι η απόσυρση του Ισραήλ πρέπει να 

διεξαχθεί σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίσθηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Μαρτίου 2004 και ιδίως να ενταχθεί στη διαδικασία που έχει χαραχθεί µε 
τον Οδικό Χάρτη. 

 
10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται να εντείνει τη βοήθειά του προς την Παλαιστινιακή 

Αρχή προκειµένου να συνεχιστεί η θεσµική ανάπτυξη. 
 
11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία που αποδίδει στο σεβασµό της 

διεθνούς νοµιµότητας από τα µέρη. Ειδικότερα, τα µέρη δεν θα πρέπει να λαµβάνουν 
µονοµερή µέτρα ούτε να προβαίνουν σε ενέργειες µε τις οποίες προδικάζονται θέµατα 
σχετικά µε το τελικό καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει καµία 
τροποποίηση των συνόρων του 1967 εκτός από εκείνες τις οποίες διαπραγµατεύονται τα 
µέρη. Η δίκαιη, διαρκής και συνολική επίλυση της διένεξης πρέπει να βασίζεται στις 
αποφάσεις 242, 338 και 1515 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, την εντολή 
της ∆ιάσκεψης της Μαδρίτης και την αρχή «εδάφη έναντι ειρήνης». 

 
12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα µέρη να προχωρήσουν αποφασιστικά στην 

εφαρµογή του Οδικού Χάρτη µε βάση τις αρχές αυτές. ∆εσµεύεται να βοηθήσει Ισραηλινούς 
και Παλαιστινίους στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου 
της, που είναι η συνύπαρξη δύο κρατών, χάρις στη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου, 
δηµοκρατικού και βιώσιµου παλαιστινιακού κράτους µε εδαφική συνέχεια, το οποίο θα 
συµβιώνει µε το Ισραήλ και τα άλλα γειτονικά κράτη σε κλίµα ειρήνης και ασφάλειας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση. 
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13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι µια δίκαιη, διαρκής και συνολική ειρήνη πρέπει 
να ανταποκρίνεται στις νόµιµες προσδοκίες τόσο του ισραηλινού όσο και του παλαιστινιακού 
λαού και να περιλαµβάνει το Λίβανο και τη Συρία. Ζητεί νέα κινητοποίηση των προσπαθειών 
για την επίτευξη προόδου ως προς όλες τις πτυχές της ειρηνευτικής διαδικασίας. 

 
14. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε όλους σε όσους χρησιµοποιούν βία και 

να στηρίζει όσους απορρίπτουν τη βία και αποβλέπουν στην ειρήνη και την ασφάλεια µε 
στόχο ένα καλύτερο µέλλον για ολόκληρη την περιοχή. 

 
 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την αποχώρηση των συριακών στρατευµάτων από το 

Λίβανο και την επικείµενη επιστροφή επιτόπου της οµάδας εξακρίβωσης των Ηνωµένων 
Εθνών. Επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την 
ενότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου και επαναλαµβάνει το αίτηµά του για 
πλήρη εφαρµογή της απόφασης 1559 του Συµβουλίου Ασφαλείας. Επαναλαµβάνει στα 
πλαίσια αυτά την πλήρη υποστήριξή του στην αποστολή του κ. Terje Roed-Larsen. 

 
2. To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την οµαλή µέχρι σήµερα διεξαγωγή των 

κοινοβουλευτικών εκλογών, οι οποίες ανταποκρίνονται στη βούληση ανεξαρτησίας που 
εξέφρασε ο λιβανικός λαός. Αναµένει µε ενδιαφέρον τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα 
συντάξει η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το πέρας των 
εκλογών. 

 
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις πρόσφατες επιθέσεις και πολιτικές 

δολοφονίες, των οποίων καταγγέλλει τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις, και ζητεί να 
οδηγηθούν οι δράστες το ταχύτερο δυνατό ενώπιον της δικαιοσύνης. 

 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς την ανεξάρτητη διεθνή 

επιτροπή έρευνας για τη δολοφονία του Rafic Hariri, που συστάθηκε σύµφωνα µε την 
απόφαση 1595 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Ανανεώνει την έκκλησή 
του προς τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν την πλήρη στήριξή τους στη διεθνή 
επιτροπή έρευνας και εκφράζει την ελπίδα ότι η τελευταία θα µπορέσει να ολοκληρώσει 
σύντοµα τις εργασίες της. 

 
 

===================== 
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