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ΛΟΓΟΣ

 που εξεφώνησε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

κυρία Nicole FONTAINE

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

στις 10 ∆εκεµβρίου 1999

στο ΕΛΣΙΝΚΙ

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου,

Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,

Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Το 1975, εδώ στο Ελσίνκι, η Φινλανδία υποδεχόταν τη ∆ιάσκεψη που εµφύσησε τον δυναµισµό
της ειρηνικής συνύπαρξης. Εικοσιτέσσερα χρόνια αργότερα, και πάλι εδώ, στο Ελσίνκι, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρόκειται να δροµολογήσει τη διαδικασία θεσµικών µεταρρυθµίσεων που
θα ανοίξουν το δρόµο στην ένταξη νέων κρατών µελών.

Θέλω να υπογραµµίσω τη σύµπτωση αυτή, η οποία τιµά τη Φινλανδία, κύριε Πρόεδρε, καθώς και
τα εξαιρετικά βήµατα προόδου που σηµειώθηκαν χάρη στην πτώση του τείχους του Βερολίνου, της
οποίας µόλις εορτάσατε, κύριε Καγκελάριε Σρέντερ, τη δέκατη επέτειο, µαζί µε την ενοποιηµένη
Γερµανία και µε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στον κ. Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, ο οποίος µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του έχοντας
υψηλά οράµατα, απευθύνω τις ευχές του Κοινοβουλίου για την ευόδωση της εξαιρετικά
σηµαντικής αποστολής του.

Τη στιγµή που, για µια ακόµη φορά, ένας λαός, εννοώ τον τσετσενικό λαό, υφίσταται τα πάνδεινα
από τα ρωσικά στρατεύµατα –αποκλεισµό και βοµβαρδισµούς αθώων- µου φαίνεται απολύτως
απαραίτητο η ΕΕ να ασκήσει αποτελεσµατικές πιέσεις στη ρωσική κυβέρνηση. ∆εν αγνοώ ότι οι
αποφάσεις που θα χρειαστεί να λάβετε µπορεί να έχουν σοβαρές  συνέπειες. Όπως και να έχει το
πράγµα, και επειδή τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου είναι έννοια οικουµενική, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 18 Νοεµβρίου ζήτησε σαφώς να παγώσει κάθε νέα σύµβαση στο πλαίσιο του
κονδυλίου TACIS υπέρ της Ρωσίας. ∆εδοµένου ότι η Ρωσία δεν ανέστειλε τις στρατιωτικές
επιθέσεις της, σας ζητώ να ανταποκριθείτε στην προσδοκία µας.
Ως προς το θέµα αυτό, χαιρετίζω τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί σας στον τοµέα
της ευρωπαϊκής άµυνας. Το Κοινοβούλιό µας το οποίο από µακρού χρόνου απευθύνει εκκλήσεις
για αποφασιστικές ενέργειες στον τοµέα αυτό, είµαι βέβαιη ότι δεν µπορεί παρά να εγκρίνει τη
δηµιουργία δύναµης ταχείας αντίδρασης, ικανής να παρεµβαίνει στο εγγύτατο µέλλον,
αναλαµβάνονται αποστολές διατήρησης της ειρήνης. Προκειµένου η ΕΕ να αποκτήσει πλήρη
υπόσταση και να έχει αυτονοµία, πρέπει να διαθέτει µέσα αντάξια των φιλοδοξιών της. Προς τούτο
χρειάζονται στρατεύµατα, υλικό και θεσµοί. Η κοινή γνώµη των χωρών µας αναµένει µε
ανυποµονησία την απόφασή σας.

-----

Ως προοίµιο στην έναρξη των εργασιών σας, θέλετε φυσικά να ακούσετε τη γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιλαµβάνοµαι την τιµή και τη σηµασία αυτού του γεγονότος, την
παραµονή της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης που θα οδηγήσει στη νέα Συνθήκη που προορίζεται να
συµπληρώσει εκείνη του Άµστερνταµ, και σας ευχαριστώ.

Οι βασικές προτάσεις και ανησυχίες του Κοινοβουλίου, τις οποίες ψήφισε στις 18 Νοεµβρίου και 2
∆εκεµβρίου, και οι οποίες σας έχουν διαβιβαστεί, εµπνέονται από δύο στοιχεία: πείρα και
προσδοκία.
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Το δίδαγµα από τα πολιτικά σφάλµατα του παρελθόντος
Η πρώτη παράµετρος αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι λαοί των χωρών µας προσχώρησαν
στις δύο προηγούµενες Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ. Η πείρα έδειξε ότι δεν
είχαµε επαρκώς προετοιµάσει στα µάτια της κοινής γνώµης των χωρών µας τις προϋποθέσεις
αυτές, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να καταστεί πολύ κρίσιµη από πολιτικής πλευράς, ενώ
παραδόξως, επί της ουσίας, τα θετικά βήµατα που περιείχαν αυτές οι Συνθήκες έχουν, στο µεταξύ,
ενσωµατωθεί αβίαστα στη συνείδηση των πολιτών.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία άνοιγε τον δρόµο για την ειρηνική επανάσταση του ενιαίου
νοµίσµατος, µόλις και µετά βίας κυρώθηκε σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων η Γαλλία. Για
λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς της Ένωσης θα µπορούσε να
είχε ανασταλεί επί δεκαετίες, όπως συνέβη πριν από µισό αιώνα µε την Ευρωπαϊκή Αµυντική
Κοινότητα.

Εξίσου αβέβαιη και επισφαλής υπήρξε η κύρωση της Συνθήκης του Άµστερνταµ, η οποία
εγκαθίδρυε την εθελοντική παραχώρηση ενός τµήµατος της εθνικής κυριαρχίας κάθε χώρας σε
ιδιαίτερα ευαίσθητους τοµείς όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη.

Ο λόγος είναι ότι, και στις δύο περιπτώσεις, οι λαοί αισθάνθηκαν ότι αιφνιδιάζονται, ότι δεν
κλήθηκαν να συµµετάσχουν στη διαδικασία παρά µόνο µετά τη λήξη διαπραγµατεύσεων τις οποίες
θεώρησαν, έστω και αδίκως, ως µυστικές και αδιαφανείς, ότι κατά κάποιον τρόπο υφίστανται
εξαναγκασµό. Αποτέλεσµα είναι η άνοδος, παράλογη µεν αλλά επικίνδυνη, των αντι-ευρωπαϊκών
αισθηµάτων σε όλα τα κράτη µέλη µας, φαινόµενο το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην
προοπτική της νέας υπό κατάρτιση Συνθήκης, όπως άλλωστε το λάβαµε, και µάλιστα άριστα, σε
σχέση µε τη δροµολόγηση του Ευρώ.

Να γίνουν ξανά οι πολίτες κεντρικός άξονας των µεταρρυθµίσεων
Για τον λόγο αυτό, µας φαίνεται κεφαλαιώδες η προσεχής Συνθήκη, η οποία  θα εγκαινιάσει ένα
είδος τρίτης επανάστασης, δηλαδή θα ανοίξει την Ένωση στο µεγαλύτερο δυνατό τµήµα των
κρατών ολόκληρης της Ευρώπης, να µην διατρέξει τον ίδιο κίνδυνο έλλειψης κατανόησης, να µην
υποστεί τη µικροπολιτική εκµετάλλευση των διάχυτων φόβων, ή ακόµα χειρότερα την απόρριψη
από τους λαούς που συνιστούν σήµερα  την  Ένωση.

Έτσι, όποιες και αν είναι οι θεσµικές, και εποµένως αναπόφευκτα τεχνικές, πτυχές των
µεταρρυθµίσεων την εντολή για τις οποίες θα αναθέσετε στη ∆ιάσκεψη, µας φαίνεται σηµαντικό να
πραγµατοποιήσουµε µια επανάσταση ανάλογη εκείνης του Κοπέρνικου, τοποθετώντας ξανά τους
πολίτες στο κέντρο της περιστροφής των εν λόγω µεταρρυθµίσεων. Αυτό είναι απαραίτητη
προϋπόθεση προκειµένου να τις ενστερνισθούν.

∆εν θα κερδίσουµε το στοίχηµα της διεύρυνσης αν δεν κερδίσουµε παράλληλα το στοίχηµα της
ενδυνάµωσης της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας.

Προς τούτο, το Κοινοβούλιο θεωρεί καθήκον του να καλέσει το Συµβούλιο να δροµολογήσει τις
εργασίες της ∆ιάσκεψης ήδη από την αρχή του έτους 2000 ώστε να υπάρξει επαρκές χρονικό
περιθώριο για δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων και ωρίµανση των πνευµάτων. Σας προτείνει να
δεχθείτε χωρίς επιφυλάξεις τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε η
συνεισφορά του να είναι συνεχής, και να δηµιουργήσετε κατάλληλους µηχανισµούς σύνδεσης µε
τα εθνικά κοινοβούλια καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί,
µέσω των αλληλοσυµπληρούµενων κοινοβουλευτικών µας οργάνων, η τακτική και διαφανής
ενηµέρωση την οποία οι πολίτες µας δικαιούνται και η οποία έλειψε επικίνδυνα κατά τις
προηγούµενες Συνθήκες.
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Με δυο λόγια, το ζητούµενο είναι να φροντίσουµε ώστε ο στόχος της µεταρρύθµισης, που είναι να
καταστεί δυνατή η ένταξη νέων χωρών, να γίνει κατανοητός και αποδεκτός από τους λαούς, τόσο
των σηµερινών κρατών µελών της Ένωσης, όσο και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι θα πρέπει να
καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες.

Με την αλλαγή της κλίµακας, αλλάζει και η φύση της Ένωσης
Το Κοινοβούλιο, όπως ανέκαθεν ζητούσε, εγκρίνει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής η οποία
προτείνει να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις χωρίς διακρίσεις µεταξύ των υποψήφιων χωρών, αλλά µε
πνεύµα ευελιξίας, δηλαδή σε συνάρτηση µε τις δεόντως διαπιστωµένες προόδους που έχει
πράγµατι επιτελέσει κάθε χώρα.

Μία όµως από τις θεµελιώδεις ανησυχίες του είναι το ερώτηµα έως πού θέλει να επεκταθεί
γεωγραφικά και πολιτισµικά η Ένωση, από τη στιγµή που θα έχουν ικανοποιηθεί οι οικονοµικές
και δηµοκρατικές προϋποθέσεις στις υποψήφιες χώρες. Και στην περίπτωση µιας ιδιαίτερα
εκτεταµένης διεύρυνσης, υπό ποιές συνθήκες η ενσωµάτωση των εν λόγω χωρών θα είναι θετική
για εκείνες και για την Ένωση;

Με τριάντα, ή και περισσότερα, κράτη µέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας κλίµακα, δεν είναι
δυνατόν παρά να αλλάξει, τουλάχιστον εν µέρει, και χαρακτήρα.

Το αρχέτυπο δίληµµα της υποψηφιότητας της Τουρκίας
Η υποψηφιότητα της Τουρκίας, την οποία πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν ευνοϊκά, και της
οποίας το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση στις 2 ∆εκεµβρίου, θέτει το δίληµµα µε όρους απλούς και
παραδειγµατικούς.

Εάν η τελική απάντηση είναι αρνητική, η Τουρκία, έχοντας εξαντλήσει τη µακρά υποµονή της,
αναπόφευκτα θα στραφεί σε άλλους ορίζοντες, κάτι που εγκυµονεί σηµαντικούς γεωπολιτικούς
κινδύνους.
Εάν η Τουρκία ενταχθεί κάποτε στην Ένωση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονοµικής και
δηµοκρατικής εξέλιξης που της ζητείται, η προσχώρησή  της θα είναι φυσικά θετικό γεγονός για
την Ένωση σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά το πρόβληµα της πολιτισµικής ολοκλήρωσης
δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί. Θα τεθεί, όπως θα τεθεί και το πρόβληµα των κριτηρίων βάσει
των οποίων θα αποφασισθεί µέχρι πού µπορούν να φθάσουν τα νέα σύνορα της Ευρώπης, ενόψει
των νέων υποψηφιοτήτων τις οποίες αυτή η ένταξη αναπόδραστα θα ενθαρρύνει, στα ανατολικά ή
στα νότια της Ευρώπης.

Οφείλω να σας οµολογήσω ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται σήµερα διχασµένο σχετικά µε αυτό το
µεγάλο ζήτηµα. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώµη του είναι απολύτως απαραίτητο να
προσδιορίσουµε και να προετοιµάσουµε ήδη από τώρα, πέρα από τις οικονοµικές ή ακόµη και τις
δηµοκρατικές προϋποθέσεις των υποψηφίων χωρών, τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στην
ίδια την Ένωση να διατηρήσει τον έλεγχο και να φέρει σε αίσιο πέρας µια φιλόδοξη διεύρυνση,
χωρίς να χαλαρώσει τη συνοχή της, την ταυτότητά της, την αλληλεγγύη της και την ικανότητά της
για λήψη αποφάσεων. Και µέσα στις συνθήκες αυτές δεν πρέπει να υποτιµήσουµε το σκέλος της
πολιτισµικής ολοκλήρωσης.
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Η ανάγκη για µια επαρκώς ανοικτή εντολή
Για όλους αυτούς τους λόγους, τόσο όσον αφορά τη συνειδητή προσχώρηση των λαών όσο και σε
σχέση µε τις προβλέψιµες συνέπειες µιας τολµηρής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο επιθυµεί να
υπάρξει µια ανοικτή προσέγγιση στα προβλήµατα που έχουν άµεση ή έµµεση, σχέση και συνάφεια
µε τους τρεις στόχους τους οποίους δεν είχε επιτύχει η Συνθήκη του Άµστερνταµ και οι οποίοι
πρέπει ασφαλώς και οπωσδήποτε να παραµείνουν στο επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων.

Έτσι, είναι σκόπιµο για λόγους συνεκτικότητας των διαδικασιών και δηµοκρατικής λογικής, η
συναπόφαση µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου να εφαρµόζεται στο εξής σε όλες τις
νοµοθετικές πράξεις οι οποίες σταδιακά θα "κοινοτικοποιηθούν" και θα εµπίπτουν στην ψηφοφορία
µε ειδική πλειοψηφία, συµπεριλαµβανοµένου του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, συναρτήσει
των εξελίξεων. Εάν αυτό δεν συµβεί, το κοινοτικό δίκαιο θα γίνει λαβύρινθος.

Επίσης, η αναθεώρηση της στάθµισης των ψήφων εντός του Συµβουλίου, προκειµένου να
συνεκτιµάται καλύτερα το ειδικό βάρος των αντίστοιχων εθνικών πληθυσµών, επιβάλλει να ληφθεί
υπόψη, σε πολλές πλευρές, η ανάγκη να µην περιθωριοποιηθούν οι χώρες µε µικρότερο πληθυσµό.

Η Ένωση οφείλει σε µεγάλο βαθµό τη συνοχή της στο γεγονός ότι ανέκαθεν φρόντιζε ώστε τόσο τα
κράτη όσο και οι εθνικές ταυτότητες να µη χάνουν την υπόστασή τους λόγω της εφαρµογής του
αριθµητικού κανόνα. Πρόκειται για µια από τις θεµελιώδεις ιδιαιτερότητες της Ένωσης· πρέπει να
διαφυλάξουµε αυτό το κεκτηµένο.  Τα κράτη και οι λαοί που θα βρεθούν στο περιθώριο δεν θα
αποδεχθούν αυτή την εξέλιξη και θα µπορούσαν να αναπτύξουν εθνικοκυριαρχικές αντιδράσεις και
να αποµακρυνθούν ανεπαισθήτως από την Ένωση.

Το ζήτηµα των γλωσσών εργασίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα  των αναπόφευκτων
προβληµάτων της διεύρυνσης. Ο πραγµατισµός και η φροντίδα για τον κοινοτικό προϋπολογισµό
θα υπαγόρευαν περιορισµένο αριθµό γλωσσών εργασίας. Αλλά η χώρα της οποίας η γλώσσα δεν θα
έχει τη θέση της στην Ένωση, έστω και αν η γλώσσα αυτή ελάχιστα χρησιµοποιείται από τους
άλλους, είναι επόµενο να αισθανθεί µειωµένη και ενοχληµένη. Θα είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί
απόφαση σε αυτό το δίληµµα, αλλά δεν µπορούµε να το παρακάµψουµε κατά την ∆Κ∆, εάν δεν
θέλουµε να επανεµφανιστεί αργότερα υπό µορφή αδιεξόδου.

Η διεύρυνση υπαγορεύει αναµόρφωση της συνταγµατικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης.
Στο ίδιο πνεύµα πρόνοιας, το Κοινοβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να καταστήσει, προς
όφελος των πολιτών, περισσότερο εύληπτες τις Συνθήκες οι οποίες συνιστούν σήµερα κατά τρόπο
ασφαλώς σταθερό, αλλά µε επάλληλα ή διάσπαρτα στρώµατα, το συνταγµατικό σώµα δικαίου
πάνω στο οποίο βασίζεται και λειτουργεί η Ένωση.

Σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει η κατάρτιση του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, τη διαδικασία της οποίας ορίσατε στο Τάµπερε. Επιβάλλεται όµως να
προχωρήσουµε περισσότερο, όχι µόνο για λόγους διαπαιδαγώγησης, αλλά και για λόγους που
συνδέονται µε τις άµεσες συνέπειες της διεύρυνσης.

Πράγµατι, η Συνθήκη που θα προέλθει από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θα σταθεροποιήσει τις
συστατικές αρχές της Ένωσης για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ' ό,τι οι προηγούµενες, για τον
απλό λόγο ότι η αύξηση του αριθµού των κρατών µελών θα δυσχεράνει ακόµη περισσότερο κάθε
τροποποίηση, εάν αυτή εξακολουθήσει να προϋποθέτει οµοφωνία.
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Εποµένως, αν δεν θέλουµε να καταστήσουµε σχεδόν αδύνατη κάθε νέα προσαρµογή των
Συνθηκών, ακόµη και σε σηµεία εντελώς προφανή ή σχετικά δευτερεύοντα, είναι απολύτως
απαραίτητο να προβλεφθούν βαθµοί διαδικασίας σε συνάρτηση µε τη συνταγµατική ποιότητα που
αποδίδεται σε κάθε ζήτηµ α.

Ως προς αυτό, έχει προταθεί να γίνεται διάκριση, µέσω αναµόρφωσης της συνταγµατικής
αρχιτεκτονικής της Ένωσης, µ εταξύ αφενός των θεµ ελιωδών αρχών οι οποίες θα εξακολουθήσουν
να υπόκεινται σε οµοφωνία, και αφετέρου των εφαρµογών τους στις κοινοτικές πολιτικές που θα
µπορούσαν να υπαχθούν σε διαδικασίες λιγότερο δυσκίνητες και λιγότερο εκτεθειµένες στον
κίνδυνο εµπλοκής ή πλειοδοσίας από ένα µόνο κράτος µέλος, έστω και εντελώς αποµονωµένο και
µειοψηφικό, κατά µείζονα λόγο εφόσον η Ένωση σταδιακά θα περάσει από τα δεκαπέντε στα
εικοσιπέντε ή τριάντα κράτη µέλη, αν όχι περισσότερα. Επιβάλλεται να διερευνηθεί αυτή η οδός.

Όλες οι µεταρρυθµ ίσεις τις οποίες συνεπάγεται η διεύρυνση και οι οποίες δεν θα εντοπιστούν και
δεν θα υλοποιηθούν πριν από την ένταξη των νέων κρατών µελών, θα είναι πολύ δυσκολότερο, αν
όχι αδύνατο, να επιτευχθούν στη συνέχεια εάν δεν πραγµατοποιηθεί εγκαίρως αυτή η αναµόρφωση.

Η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όπως γνωρίζετε, έντονο µέληµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι όροι συµµετοχής του στη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.

Το Κοινοβούλιο φυσικά σέβεται την αρχή του χωρισµού των θεσµικών οργάνων, καθώς και τις
σχετικές διατάξεις των Συνθηκών. Ωστόσο, οι λαοί δεν πρόκειται να καταλάβουν πώς είναι
δυνατόν, εφόσον καλείται να τοποθετηθεί µε σύµφωνη γνώµη επί των µελλοντικών διευρύνσεων
της Ένωσης, να µην  συµµετάσχει πλήρως σε όλες τις φάσεις της διαπραγµάτευσης της Συνθήκης η
οποία θα καταστήσει δυνατές αυτές τις διευρύνσεις χάρη στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που θα
εγκαθιδρύσει.

Σήµερα το Κοινοβούλιο σάς εκφράζει την επιθυµία του, οι δύο εκπρόσωποί του να έχουν
µεταχείριση παρόµοια µε την Επιτροπή, δηλαδή να συµµετάσχουν απρόσκοπτα σε όλα τα επίπεδα
εργασιών.

Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα διαγνώσετε δυσκολία για να ικανοποιήσετε το αίτηµα αυτό, προς το
συµφέρον της µεγαλύτερης δυνατής αρµονίας µεταξύ του Συµβουλίου και του Οργάνου µας.

Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο θα αναπτύξει τις εσωτερικές πρωτοβουλίες που θα
συνεισφέρουν, βήµα προς βήµα, στις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και στην
ενηµέρωση που οφείλουµε στους πολίτες ολόκληρης της  Ευρώπης σε µια φάση καθοριστική για το
ποιοτικό µέλλον της Ένωσης.

-------

Κατακλείδα
Σε αυτή τη σύντοµη παρέµβαση δεν µου ήταν δυνατό να µνηµονεύσω  όλες τις προτάσεις που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο ενόψει της ∆Κ∆, και οι οποίες ακριβώς θα αποτελέσουν το αντικείµενο
της συνεισφοράς του καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της, ούτε να αναφερθώ σε όλα τα σηµεία
της ηµερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως για παράδειγµα στη συγκλίνουσα
πολιτική υπέρ της απασχόλησης, στο ζήτηµα της φορολογίας, στο οποίο το Κοινοβούλιο επέµεινε
ιδιαίτερα κατά το τελευταίο ψήφισµά του, ή στη µεταρρύθµιση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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Θέλησα να εστιάσω την οµιλία µου στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει για την Ένωση η
προοπτική της εκτεταµένης διεύρυνσης, της οποίας πρόκειται να επικυρώσετε τη διαδικασία που
έχει ήδη τεθεί σε κίνηση κατά τρόπο αναντίστρεπτο, καθώς και στην προσέγγιση του Κοινοβουλίου
σε σχέση µε τους όρους που θα επιτρέψουν την επιτυχία της διαδικασίας αυτής, χάρη στη νέα
Συνθήκη που βρίσκεται εν τω γίγνεσθαι.

Πράγµατι, πέρα από τις τεχνικές πτυχές της, η προπαρασκευή αυτής της Συνθήκης προσφέρει την
εξαιρετική ευκαιρία να γεφυρωθεί κάπως το χάσµα που έχει δηµιουργηθεί κατά τα τελευταία
χρόνια ανάµεσα στους κοινοτικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων και στους πολίτες ολόκληρης
της Ευρώπης, και να καταδειχθεί ο συναρπαστικός χαρακτήρας της νέας περιπέτειας για την
πρόοδο που προτείνουν τα θεσµικά µας όργανα στους πολίτες, περιπέτεια στην οποία επιβάλλεται
να στρατευθούν χωρίς δισταγµούς, αµφιβολίες ή καχυποψία.

Η χρονική στιγµή της οµιλίας µου, στην προεισαγωγή της συνεδρίασης του Συµβουλίου, ελάχιστο
περιθώριο αφήνει για διάλογο, έστω και βραχύτατο, αν µη τι άλλο επειδή οι εργασίες σας δεν έχουν
ακόµη ξεκινήσει και θα ήταν δύσκολο για τον καθένα να αντιδράσει στα ζητήµατα που έθεσα.

Ωστόσο, όπως έδειξα ανοικτό πνεύµα απέναντι στην Προεδρία του Συµβουλίου, την οποία
ευχαριστώ για τη δεκτική στάση της, δεν µπορώ παρά να είµαι διατεθειµένη, σε αυτή τη σπάνια και
έξοχη στιγµή συνάντησης, να ακούσω από την πλευρά µου, ως απάντηση στην οµιλία µου, όλα όσα
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα ήθελε ενδεχοµένως να εκφράσει από την πλευρά του στο
Κοινοβούλιο.

Η σύντοµη αυτή ανταλλαγή απόψεων, εφόσον το επιθυµείτε, µπορεί να αφορά τόσο τα ζητήµατα
ουσίας που έθεσα στην οµιλία µου, όσο και οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα – άλλωστε, υπάρχουν πολλά,
µεταξύ άλλων η θέσπιση ενιαίου διαφανούς καθεστώτος για τους ευρωπαίους βουλευτές – οφείλει
να ακούσει το Κοινοβούλιο εκ µέρους του Συµβουλίου, µε την ίδια παρρησία και µε τον ίδιο
σκοπό: µαζί να βοηθήσουµε την Ευρώπη να πάει µπροστά.

Εποµένως, είµαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ.

οοΟΟοο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999. Ενέκρινε το
∆ιάγγελµα για τη Νέα Χιλιετία. Έλαβε ορισµένες αποφάσεις οι οποίες συνιστούν ένα νέο
στάδιο στη διαδικασία διεύρυνσης. Ελήφθησαν επίσης µέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η
ίδια η Ένωση θα έχει αποτελεσµατικά, αναµορφωµένα θεσµικά όργανα, ενισχυµένη κοινή
πολιτική για την ασφάλεια και την άµυνα, καθώς και ανταγωνιστική, αειφόρο οικονοµία που
δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης.

2. Κατά την έναρξη των εργασιών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κα Nicole Fontaine, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε τα κύρια υπό συζήτηση
θέµατα, ιδιαίτερα τη διεύρυνση, τη θεσµική µεταρρύθµιση και την απασχόληση.

Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Η διαδικασία διεύρυνσης

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σηµασία της διαδικασίας διεύρυνσης που άρχισε
στο Λουξεµβούργο το ∆εκέµβριο του 1997 για τη σταθερότητα και την ευηµερία όλης της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρέπει να συνεχιστεί µία αποτελεσµατική και αξιόπιστη διαδικασία
διεύρυνσης.

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

5. Η Ένωση ανέλαβε ρητή πολιτική δέσµευση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ολοκληρώσει τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση µέχρι το
∆εκέµβριο του 2000, προκειµένου να ακολουθήσει η επικύρωση. Μετά την επικύρωση των
αποτελεσµάτων της ∆ιάσκεψης αυτής, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδεχτεί νέα
κράτη µέλη από τα τέλη του 2002 ευθύς ως αποδείξουν την ικανότητά τους να αναλάβουν τις
υποχρεώσεις του µέλους και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των
διαπραγµατεύσεων.
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6. Η Επιτροπή αξιολόγησε εκ νέου λεπτοµερώς την πρόοδο που σηµειώθηκε στις υποψήφιες
χώρες. Από την αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι σηµειώθηκε πρόοδος στην εκπλήρωση των
κριτηρίων προσχώρησης. Παράλληλα, λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να
συναντώνται σε ορισµένους τοµείς, οι υποψήφιες χώρες προτρέπονται να συνεχίσουν και να
εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να συµµορφωθούν προς τα κριτήρια
προσχώρησης. Συνάγεται ότι ορισµένες υποψήφιες χώρες δεν θα είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης µεσοπρόθεσµα. Πρόθεση της Επιτροπής
είναι να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο, στις αρχές του 2000, σχετικά µε την πρόοδο που
σηµείωσαν ορισµένες υποψήφιες χώρες για την εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της
Κοπεγχάγης. Οι επόµενες τακτικές εκθέσεις προόδου θα υποβληθούν σε εύθετο χρόνο πριν
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2000.

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία των υψηλών προδιαγραφών πυρηνικής
ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει τον
τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπισθεί το θέµα της πυρηνικής ασφάλειας στο πλαίσιο
της διαδικασίας διεύρυνσης σύµφωνα µε τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις ουσιαστικές εργασίες και την
σηµειωθείσα πρόοδο κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Κύπρο, την Ουγγαρία,
την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία.

9.      (α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη, στις 3 ∆εκεµβρίου στη Νέα Υόρκη,
των συνοµιλιών για τη συνολική ρύθµιση του Κυπριακού και εκφράζει την
κατηγορηµατική του υποστήριξη για τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών να φέρει τη διαδικασία σε αίσιο πέρας.

(β) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η πολιτική επίλυση του προβλήµατος θα
διευκόλυνε την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν µέχρι την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης δεν έχει επιτευχθεί λύση, η
απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση θα ληφθεί χωρίς το ανωτέρω
να αποτελεί προϋπόθεση. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο θα λάβει υπόψη όλα τα
σχετικά στοιχεία.

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασισµένο να συνεισφέρει θετικά στην ασφάλεια και τη
σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου και βάσει των προσφάτων εξελίξεων, καθώς και των
εκθέσεων της Επιτροπής, αποφάσισε να συγκαλέσει διµερείς διακυβερνητικές διασκέψεις το
Φεβρουάριο του 2000 για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα σχετικά µε τους όρους προσχώρησής
τους στην Ένωση και για τις συνακόλουθες προσαρµογές της Συνθήκης.
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11. Κατά τις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί ανάλογα µε τα επιτεύγµατά της.
Η αρχή αυτή θα ισχύσει τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων διαπραγµατευτικών κεφαλαίων,
όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να διατηρηθεί η δυναµική
των διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να αποφευχθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες. Οι υποψήφιες
χώρες οι οποίες άρχισαν τώρα τη διαδικασία διαπραγµατεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να
ανέλθουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, στο επίπεδο των χωρών που βρίσκονται ήδη
σε διαπραγµατεύσεις, εφόσον έχουν σηµειώσει επαρκή πρόοδο στην προετοιµασία στους. Η
πρόοδος των διαπραγµατεύσεων πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο της ενσωµάτωσης του
κεκτηµένου στη νοµοθεσία τους, καθώς και την εφαρµογή και επιβολή του στην πράξη.

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

13. Το µέλλον της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης θα επανεξεταστεί βάσει της εξελισσόµενης
κατάστασης και των αποφάσεων για τη διαδικασία προσχώρησης που ελήφθησαν στο
Ελσίνκι. Η επόµενη γαλλική Προεδρία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συγκαλέσει συνεδρίαση
της διάσκεψης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2000.
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Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση

14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Προεδρίας όσον
αφορά τα θέµατα που προκύπτουν σε σχέση µε τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και τις
κυριότερες επιλογές τις οποίες θα έχει να αντιµετωπίσει.

15. Θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να καταστεί δυνατό να συγκληθεί επισήµως η
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη στις αρχές Φεβρουαρίου. Η ∆ιάσκεψη πρέπει να ολοκληρώσει το
έργο της και θα εγκρίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των Συνθηκών έως το ∆εκέµβριο του
2000.

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

17. Η ∆ιάσκεψη θα τελεί υπό τη γενική πολιτική ευθύνη των Υπουργών που συµµετέχουν στο
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα διεξαχθούν από Οµάδα
συγκροτούµενη από έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους µέλους.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής θα συµµετέχει σε πολιτικό και προπαρασκευαστικό επίπεδο.
Η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου θα παράσχει υπηρεσίες γραµµατείας στη ∆ιάσκεψη.

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

19. Η Προεδρία θα λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υποψήφιες χώρες θα
ενηµερώνονται τακτικά εντός των υφισταµένων πλαισίων σχετικά µε την πρόοδο των
συζητήσεων και ότι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα υπό
συζήτηση θέµατα. Θα παρέχεται επίσης ενηµέρωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου.
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Αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα

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

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

∆ιαφάνεια

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

Επικουρικότητα και βελτίωση της νοµοθεσίας

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής µε
τίτλο "Βελτίωση της νοµοθεσίας", όπου επιβεβαιώνεται η προτεραιότητα που αποδίδεται στις
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και στην πλήρη εφαρµογή του σχετικού
Πρωτοκόλλου της Συνθήκης.

Καταπολέµηση της απάτης

24. Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) αποτελεί
σηµαντικό νέο βήµα στην προσπάθεια για την καταπολέµηση της απάτης. H Επιτροπή θα
υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2000 ανακοίνωση ενόψει της περαιτέρω διαµορφώσεως
συνολικής στρατηγικής για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.
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ΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις δύο εκθέσεις προόδου της Προεδρίας (βλ.
Παράρτηµα ΙV) σχετικά µε την ανάπτυξη του δυναµικού στρατιωτικής και µη στρατιωτικής
διαχείρισης των κρίσεων από την Ένωση, στο πλαίσιο της ενισχυµένης Κοινής Ευρωπαϊκής
Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άµυνα.

26. Η Ένωση θα συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύµφωνα µε τις αρχές του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η Ένωση αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης
και ασφάλειας.

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη βούλησή του να αναπτύξει αυτόνοµη ικανότητα
να λαµβάνει αποφάσεις, καθώς και να αρχίζει και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό
την ηγεσία της ΕΕ, προς αντιµετώπιση των διεθνών κρίσεων, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ
δεν συµµετέχει σε αυτές ως σύνολο. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγονται οι περιττές
επικαλύψεις και δεν απαιτείται η δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

28. Βάσει των γενικών κατευθυντήριων γραµµών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κολωνίας καθώς και των εκθέσεων της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε
συγκεκριµένα τα εξής :

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

− θα δηµιουργηθούν στο Συµβούλιο νέα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα και δοµές,
ώστε να µπορεί η Ένωση να παρέχει την απαιτούµενη πολιτική και στρατηγική
καθοδήγηση στις εν λόγω επιχειρήσεις, τηρουµένου του ενιαίου θεσµικού πλαισίου,

− θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες για την πλήρη διαβούλευση, συνεργασία και
διαφάνεια µεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών όλων
των κρατών µελών της ΕΕ,

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

− θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, ώστε
να συντονίζονται και να καθίστανται αποτελεσµατικότερα τα διάφορα πολιτικά
µέσα και οι πόροι, παράλληλα µε τους στρατιωτικούς πόρους, που διαθέτουν η
Ένωση και τα κράτη µέλη.
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29. To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την προσεχή Προεδρία, σε συνεργασία µε τον Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις εργασίες στο πλαίσιο
του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων επί όλων των πτυχών των εκθέσεων, περιλαµβανοµένης
της πρόληψης των συγκρούσεων και της επιτροπής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων. Η
προσεχής Προεδρία καλείται να καταρτίσει µια πρώτη έκθεση προόδου η οποία θα υποβληθεί
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας και µια συνολική έκθεση που θα υποβληθεί στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. Η έκθεση θα περιλαµβάνει τις δέουσες συστάσεις και
προτάσεις και θα δηλοί εάν κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί η Συνθήκη. Το Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων καλείται να αρχίσει να υλοποιεί τις αποφάσεις αυτές, δηµιουργώντας
έως τον Μάρτιο του 2000 τα συµφωνηθέντα µεταβατικά όργανα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο
του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης.

ΙΙΙ. ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συντονισµός πολιτικών στους τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης

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

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

33. Η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, στις 23/24 Μαρτίου 2000,
θα παράσχει την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των θεµάτων αυτών εξετάζοντας τους
στόχους των υφισταµένων διαδικασιών και µέσων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
απασχόλησης, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο µιας
οικονοµίας βασιζόµενης στις γνώσεις.

∆έσµη φορολογικών µέτρων

34. Όλοι οι πολίτες που κατοικούν µονίµως σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
καταβάλουν τον φόρο που οφείλεται για έσοδα αποταµιεύσεων.

35. Εξετάζοντας τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατόν να επιδιωχθεί στην Ευρώπη η
εφαρµογή της αρχής αυτής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι µία Οµάδα Εργασίας
Υψηλού Επιπέδου θα εξετάσει ειδικότερα πώς µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικότερα η
αρχή αυτή και κατά πόσον, ως σηµείο εκκίνησης για τις εν λόγω µελέτες, το έγγραφο της
7ης ∆εκεµβρίου 1999 που υπέβαλε η Προεδρία και η Επιτροπή παρέχει δυνατότητα
περαιτέρω προόδου.

36. Θα εξετάσει επίσης τις προτάσεις που υπέβαλε το ΗΒ, συµπεριλαµβανοµένης της
ανταλλαγής πληροφοριών.

37. Κατά τις εργασίες της η Οµάδα Εργασίας θα λαµβάνει υπόψη όλες τις αποφάσεις του
Συµβουλίου συµπεριλαµβανοµένων των προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο έγγραφο της
29ης Νοεµβρίου 1999.

38. Θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση µε πιθανές λύσεις για τα θέµατα που εκτίθενται
παραπάνω και για τον Κώδικα ∆εοντολογίας και την οδηγία για τους τόκους και τα
δικαιώµατα ως σύνολο, το δε Συµβούλιο θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το
αργότερο τον Ιούνιο του 2000.
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Απασχόληση

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

40. Τα κράτη µέλη, όταν αναλαµβάνουν µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο των
Εθνικών τους Σχεδίων ∆ράσης, πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα συστήµατα
φορολογίας και κοινωνικών παροχών, στην απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών, στην
οργάνωση της εργασίας, στη διά βίου µάθηση και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και
γυναίκες.

41. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στη διαµόρφωση και χρήση δεικτών απασχόλησης και συναφών
δεδοµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν
περαιτέρω τις εργασίες τους στον τοµέα αυτόν.

Η εσωτερική αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτοµία και η κοινωνία της πληροφορίας

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

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

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

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

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

47. Την ολοκλήρωση των κατά τοµέα στρατηγικών θα ακολουθήσει η άµεση εφαρµογή τους. Θα
πρέπει να διενεργείται τακτική αξιολόγηση, παρακολούθηση και επιτήρηση ώστε οι
στρατηγικές αυτές να µπορούν να προσαρµοστούν και να προσδιοριστούν καλύτερα.  Η
Επιτροπή και το Συµβούλιο καλούνται να αναπτύξουν το συντοµότερο δυνατόν τα
κατάλληλα µέσα και εφαρµόσιµα στοιχεία προς το σκοπό αυτό.

48. Οι προετοιµασίες όσον αφορά τις πολιτικές και τα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου του εθνικού
και του κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να συνεχισθούν, ώστε να συγκεντρωθούν οι
προϋποθέσεις για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο τόσο από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα όσο και από τα κράτη µέλη πριν από το 2002. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί
όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επικύρωσης έως
το 2002, ώστε να µπορέσει αυτή να τεθεί σε ισχύ. Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών
αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Κοινότητας σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο του Κυότο. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η ∆ιάσκεψη της Χάγης
να καταλήξει σε συνεκτικές και αξιόπιστες αποφάσεις.
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49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την Συνολική Αξιολόγηση του 5ου Προγράµµατος
Περιβαλλοντικής ∆ράσης και την Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες
ολοκλήρωσης που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή και την καλεί να προετοιµάσει, έως το
τέλος του 2000, πρόταση για το 6ο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ράσης.

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

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ

∆ηµόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίµων

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

Καταπολέµηση του Οργανωµένου εγκλήµατος και των Ναρκωτικών

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση σχετικά µε την οριστικοποίηση και
αξιολόγηση του Σχεδίου ∆ράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος που
εγκρίθηκε το 1997 στη σύνοδό του στο Άµστερνταµ. Βάσει των συµπερασµάτων του
Τάµπερε, καλεί το Συµβούλιο να δώσει συνέχεια στο εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης καταρτίζοντας
Στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των
ναρκωτικών για την περίοδο 2000-2004. Καλεί τα όργανα και τους φορείς που ενέχονται στη
στρατηγική να προβούν σε ταχεία εφαρµογή και να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε τα πρώτα
αποτελέσµατα µέχρι το τέλος του 2002.
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V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

Τσετσενία

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

Κοινές στρατηγικές

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

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέλαβε τη γενική επανεξέταση των κοινών στρατηγικών της
Ένωσης. Υπενθύµισε ότι στη ∆ήλωσή του για την Τσετσενία αποφάσισε ότι πρέπει να
επανεξεταστεί η υλοποίηση της κοινής στρατηγικής έναντι της Ρωσίας. Σηµείωσε το
προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας της κοινής στρατηγικής στην περιοχή της Μεσογείου και
την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για την κοινή στρατηγική στα ∆υτικά Βαλκάνια.
Ενθαρρύνει το Συµβούλιο να συνεχίσει τις προετοιµασίες του και να αναπτύξει την έννοια
των κοινών στρατηγικών, καθώς και τα θέµατα, ιδίως κατά τοµείς, και τη χρονική διάρκεια
των περαιτέρω κοινών στρατηγικών.
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Σταθερότητα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

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

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

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

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

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

Μεξικό

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

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

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

65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι σηµαντικό να απολαύουν όλοι οι άνθρωποι
ίσα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της
κατάστασης των οµάδων που δεν αποτελούν πλειοψηφία σε κανένα κράτος,
συµπεριλαµβανοµένων των Ροµ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να επιτύχει το στόχο
αυτό σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ.

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά µε τη νέα ώθηση για την
επίτευξη δίκαιης, συνολικής και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει την
πλήρη υποστήριξη της Ένωσης.

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

69. Όλα τα µέρη της πολυµερούς διαπραγµάτευσης για την ειρηνευτική διαδικασία καλούνται να
δραστηριοποιηθούν προκειµένου οι δραστηριότητες στον τοµέα αυτό να αναληφθούν πλήρως
και ταχέως. Η παράλληλη πρόοδος σε όλους τους τοµείς θα πρέπει να είναι προς το συµφέρον
όλων στην παρούσα φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

ΠΟΕ

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της υπουργικής ∆ιάσκεψης
του ΠΟΕ στο Σηάτλ. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στο υπάρχον πολυµερές σύστηµα
συναλλαγών και στη διεξαγωγή συνολικού γύρου πολυµερών διαπραγµατεύσεων για τις
εµπορικές συναλλαγές. Υποστηρίζει επίσης τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων της 3ης ∆εκεµβρίου 1999.

Μακάο

71. Τις παραµονές της µετάβασης που θα πραγµατοποιηθεί στο Μακάο, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τονίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει αφενός στην σταθερότητα και ευηµερία του
Μακάο ως Ειδικής ∆ιοικητικής Περιοχής (SAR) της Κίνας, και αφετέρου στη διαφύλαξη της
ιδιαίτερης ταυτότητάς του καθώς και των δικαιωµάτων και ελευθεριών του λαού του, όπως
ορίζονται στην Σινο-πορτογαλική Κοινή ∆ιακήρυξη του 1987 και στη βασική νοµοθεσία της
περιοχής αυτής.

VI. ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

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

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα Ι ∆ιάγγελµα για τη Νέα Χιλιετία

Παράρτηµα ΙΙ ∆ήλωση για την Τσετσενία

Παράρτηµα ΙΙΙ Ένα αποτελεσµατικό Συµβούλιο για µια διευρυµένη Ένωση –
Κατευθυντήριες γραµµές για τη µεταρρύθµιση και συστάσεις περί του
πρακτέου

Παράρτηµα IV Εκθέσεις της Προεδρίας µε θέµα :
− την ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και
την Άµυνα

− τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράρτηµα V Κοινή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Παράρτηµα VΙ Κατάλογος εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Ελσίνκι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Κινητήρια δύναµη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν και είναι η εξασφάλιση της ειρήνης και της
ευηµερίας. Σε πενήντα χρόνια, κάναµε πολλά βήµατα προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Έτσι,
ζούµε σήµερα σε µια Ένωση όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κυκλοφορούν και εγκαθίστανται
ελεύθερα χωρίς να δεσµεύονται από εθνικά σύνορα. Άνθρωποι από όλους τους κοινωνικούς
ορίζοντες αξιοποιούν τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς, της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης και των κοινών πολιτικών που προάγουν τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την
κοινωνική ένταξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. Κοινές αξίες ενώνουν
τους πολίτες της και αυτές είναι η ελευθερία, η ανοχή, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η πολιτιστική
πολυµορφία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µοναδικό εγχείρηµα, χωρίς άλλο πρότυπο στην ιστορία. Μόνον
µαζί, και µέσω της Ένωσης, µπορούµε εµείς και οι χώρες µας να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις
της αύριον.

*  *  *

Σήµερα στο κατώφλι του νέου αιώνα και της τρίτης χιλιετίας, η Ένωση πρέπει να επικεντρώσει τις
προσπάθειές της σε ζητήµατα καίριας σηµασίας για την ασφάλεια και την ευηµερία των πολιτών
της.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε την πραγµατικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας και της
παγκοσµιοποίησης. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους ηλικιωµένους που αποτελούν όλο και
µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού και να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των νέων. Θα
φροντίσουµε να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναµικό µε τη βοήθεια της δια βίου µάθησης και την
εισαγωγή καινοτοµιών και θα τονώσουµε το δυναµικό και ανοιχτό χαρακτήρα της βασισµένης σε
γνώσεις ευρωπαϊκής οικονοµίας,,
ώστε να εξασφαλισθεί οικονοµική ανάπτυξη και να µειωθεί σε µόνιµη βάση η ανεργία.

Η Ευρώπη έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης να καταπολεµηθεί η τοπικής και παγκόσµιας
κλίµακας υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Πρέπει να ενεργήσουµε από κοινού για να επιτευχθεί η
αειφόρος ανάπτυξη και να διασφαλισθεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τις επερχόµενες γενεές.

Οι πολίτες θέλουν να προστατεύονται από τις εγκληµατικές πράξεις και να µπορούν να ασκούν τα
νόµιµα δικαιώµατά τους σε όλα τα σηµεία της Ένωσης. Θα φροντίσουµε να γίνει η Ένωση
πραγµατικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η Ένωση επωµίζεται όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της ευθύνης για την προώθηση της ευµάρειας,
την πρόληψη των συγκρούσεων και την εξασφάλιση της ειρήνης ανά την υφήλιο. Θα εδραιώσουµε
τη σταθερότητα και την ευηµερία στην Ευρώπη µε τη διεύρυνση της Ένωσης και τη συνεργασία µε
τις χώρες εταίρους. Θα εργαστούµε για να καταστεί η διεθνής οικονοµία πιο ανοιχτή και πιο
σταθερή, προς όφελος και των λαών των λιγότερο ευνοηµένων περιοχών του κόσµου. Θα
αναπτύξουµε πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητες για την αντιµετώπιση των διεθνών κρίσεων
και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται.

*  *  *
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Μόνον µια Ένωση που είναι ανοικτή, δηµοκρατική και αποτελεσµατική µπορεί να εκπληρώσει
αυτές τις υποσχέσεις.

Η Ένωση χρειάζεται την εµπιστοσύνη και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών και των οργανώσεών
τους. Η Ένωση χρειάζεται, επίσης, την πλήρη υποστήριξη των κρατών µελών στην προαγωγή του
κοινού συµφέροντος.

Πρέπει να δώσουµε νέα πνοή στην ιδέα µιας "Ευρώπης για όλους", ιδέα στην οποία κάθε νέα γενιά
πρέπει να αφήνει τη δική της σφραγίδα.

________________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 13.12.1999 - EL - PE 168.583

35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει, ως παντελώς απαράδεκτα, τους έντονους
βοµβαρδισµούς των τσετσενικών πόλεων, την απειλή κατά των κατοίκων του Γκρόζνι και το
τελεσίγραφο των Ρώσων στρατιωτικών διοικητών, καθώς και τη µεταχείριση των εντός της
χώρας εκτοπισµένων.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν αµφισβητεί το δικαίωµα της Ρωσίας να διαφυλάττει την
εδαφική της ακεραιότητα ούτε το δικαίωµά της να καταπολεµά την τροµοκρατία. Ωστόσο, η
καταπολέµηση της τροµοκρατίας δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να δικαιολογεί την
καταστροφή πόλεων, την αποµάκρυνση των κατοίκων τους, ούτε την αντιµετώπιση ενός
ολόκληρου πληθυσµού ως τροµοκρατών.

3. Η συµπεριφορά αυτή αντιβαίνει προς τις βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, τις
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία στα πλαίσια του ΟΑΣΕ και τις υποχρεώσεις της ως
µέλους του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ο πόλεµος αυτός διευρύνει το χάσµα µεταξύ του
τσετσενικού λαού και της υπόλοιπης Ρωσίας, και απειλεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη
την περιοχή. Μόνο µία πολιτική λύση µπορεί να θέσει τέρµα στην κρίση αυτή. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την απειλή την οποία θέτει η συνεχιζόµενη
σύγκρουση για τη σταθερότητα της περιοχής του Καυκάσου και για την ενδεχόµενη
επέκταση των µαχών της Τσετσενίας στη Γεωργία καθώς και για τις συνέπειες για την
εδαφική της ακεραιότητα.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις ρωσικές αρχές :

- να µην εκτελέσουν το τελεσίγραφο κατά των αµάχων πληθυσµών του Γκρόζνι,

- να παύσουν τους βοµβαρδισµούς και την υπέρµετρη και τυφλή χρήση βίας κατά του
τσετσενικού πληθυσµού,

- να επιτρέψουν την ασφαλή προµήθεια ανθρωπιστικής βοήθειας και την ασφάλεια των
διεθνών οργανισµών αρωγής,

- να αρχίσουν αµέσως πολιτικό διάλογο µε τις εκλεγµένες τσετσενικές αρχές.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρότρυνε τις τσετσενικές αρχές να σεβαστούν τους κανόνες και
τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, να καταδικάσουν την τροµοκρατία και να επιδιώξουν
την επανάληψη πολιτικού διαλόγου.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει ότι η Ρωσία θα τηρήσει και θα εφαρµόσει πλήρως τις
υποχρεώσεις που ανέλαβε στην Κωνσταντινούπολη. Αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην
επερχόµενη επίσκεψη του σηµερινού Προέδρου του ΟΑΣΕ στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο παροτρύνει τη Ρωσία να επωφεληθεί της επίσκεψης αυτής για τη διεξαγωγή
διαλόγου µε τους εκλεγµένους ηγέτες του Βόρειου Καυκάσου, συµπεριλαµβανοµένης της
Τσετσενίας. Αναµένεται να αρχίσει να λειτουργεί αµέσως, στο Ναζράν της Ινγκουσετίας, ένα
τοπικό γραφείο της Οµάδας Βοήθειας του ΟΑΣΕ στην Τσετσενία.
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7. Με βάση τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να συναγάγει τις επιπτώσεις
που θα έχει η κατάσταση αυτή:

- για την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία, η
οποία θα πρέπει να επανεξετασθεί,

- για τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, µερικές από τις διατάξεις της
οποίας θα πρέπει να ανασταλούν και της οποίας οι εµπορικές διατάξεις θα πρέπει να
εφαρµοστούν αυστηρά,

- για το TACIS, καλείται η δηµοσιονοµική αρχή να εξετάσει το ενδεχόµενο µεταφοράς
ορισµένων κεφαλαίων από το TACIS στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η χρηµατοδότηση
του προϋπολογισµού για το 2000 θα πρέπει να περιοριστεί σε τοµείς προτεραιότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπινων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, της
στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και της πυρηνικής ασφάλειας.

Καλεί την Προεδρία, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, να κοινοποιήσει
επειγόντως την απόφαση αυτή και το περιεχόµενο της παρούσας δήλωσης στο ανώτατο
επίπεδο των ρωσικών αρχών.

Καλεί τον ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης να επανεξετάσουν, στους τοµείς των
αρµοδιοτήτων τους, τις λεπτοµέρειες της συνεργασίας τους µε τη Ρωσία.

8. Η Ρωσία είναι σηµαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση εξέφραζε ανέκαθεν
την προθυµία της να συνοδεύσει τη Ρωσία κατά τη µετάβασή της προς ένα σύγχρονο και
δηµοκρατικό κράτος. Όµως, για να αναπτυχθεί η στρατηγική εταιρική σχέση, η Ρωσία πρέπει
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυµεί να αποµονωθεί η
Ρωσία από την Ευρώπη.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ
∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΑΙ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΕΟΥ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η µεταρρύθµιση της λειτουργίας του Συµβουλίου αποτελεί σηµαντικό συστατικό της ευρύτερης
διαδικασίας θεσµικής µεταρρύθµισης η οποία θα προετοιµάσει την Ένωση για τη διεύρυνση. Η
κλίµακα των επικείµενων διευρύνσεων µαζί µε το διευρυµένο πεδίο της δράσης της Ένωσης θα
µπορούσε κάλλιστα να επιβραδύνει τη λειτουργία του Συµβουλίου, επιφέροντας τελικά ακόµη και
την παράλυσή του. Ο κίνδυνος αυτός είναι ήδη ορατός και αποτελεί απειλή για την οµαλή
λειτουργία της Ένωσης δεδοµένου του κεντρικού ρόλου του Συµβουλίου στη διαδικασία λήψης
αποφάσεών της. Εξ' ού και η ανάγκη µίας συνολικής αναθεώρησης των µεθόδων εργασίας του
Συµβουλίου, όπως επισηµαίνεται τον Μάρτιο του 19991 στην έκθεση του Γενικού Γραµµατέα.

Το Συµβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει
να υπάρχει στην καρδιά του συστήµατος µία µοναδική συντονιστική αλυσίδα η οποία θα
διασφαλίζει ότι η δράση της Ένωσης παραµένει συνεπής προς τη βούληση των πολιτικών ηγετών
της. Αυτή η αλυσίδα ελέγχου ξεκινά από τα ίδια τα κράτη µέλη µε αποτελεσµατικό διϋπηρεσιακό
συντονισµό και διαιτησία, και εκτείνεται µέσω της ΕΜΑ και του ΣΓΥ ως το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Η ικανότητα του Συµβουλίου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του µέλλοντος
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτού του διαύλου, που
αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του συστήµατος. Επιβάλλεται εποµένως η λήψη µέτρων σε όλα τα
επίπεδα για να διαφυλαχθεί η ικανότητα του Συµβουλίου να αναλαµβάνει αποφασιστική δράση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να παραµείνει αποτελεσµατικό φόρουµ για ηγετικό ρόλο στη
διαµόρφωση πολιτικών, µε την παροχή της απαραίτητης ώθησης και τον καθορισµό γενικών
πολιτικών προσανατολισµών. Πρέπει να διατηρήσει την ευελιξία η οποία χαρακτηρίζει σήµερα τον
τρόπο προετοιµασίας του, την περιορισµένη σύνθεση των συνόδων του και την πρακτική σηµασία
των συµπερασµάτων της Προεδρίας.

Η κεντρική ευθύνη του ΣΓΥ για γενικά οριζόντια θέµατα, συµπεριλαµβανοµένου του γενικού
συντονισµού των πολιτικών, σηµαίνει ότι θα έχει να διαχειρίζεται ένα όλο και πιο περίπλοκο
εξωτερικό και εσωτερικό θεµατολόγιο, µε σοβαρούς πολυκλαδικούς και διαπυλωνικούς φακέλους.
Ο αποτελεσµατικός χειρισµός όλων των πτυχών των εργασιών του µε την καλύτερη διαχείριση της
ηµερήσιας διάταξης και την κατάλληλη εκπροσώπηση των κρατών µελών είναι βασικής σηµασίας
αν πρόκειται να συνεχίσει το ΣΓΥ να παίζει το ρόλο του στην εξασφάλιση του γενικού
συντονισµού και της συνοχής των πολιτικών, και στην προετοιµασία των συνόδων του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

∆εδοµένου ότι διαφοροποιούνται οι δραστηριότητες της Ένωσης και διευρύνονται οι τοµείς που
καλύπτονται από τις Συνθήκες, είναι σηµαντικό να προληφθεί ο κατακερµατισµός των
δραστηριοτήτων και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Ένωσης, περιορίζοντας τον αριθµό
των σχηµατισµών του Συµβουλίου, και αποφεύγοντας τεχνητές δραστηριότητες που σκοπό έχουν
απλώς να γεµίζουν την ηµερήσια διάταξη. Με τον τρόπο αυτό θα εστιασθεί η δράση της Ένωσης
και θα βελτιωθεί η συνοχή των πολιτικών και ο γενικός τους συντονισµός εκ µέρους των
προπαρασκευαστικών οργάνων του Συµβουλίου.

                                                
1 Βλ. έγγραφο SN 2139/99.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 13.12.1999 - EL - PE 168.583

40

Πρέπει να ακολουθούνται αποτελεσµατικές νοµοθετικές πρακτικές. Αυτό σηµαίνει ότι θα
χρησιµοποιούνται τα ορθά νοµοθετικά µέσα, ότι τα κείµενα θα είναι άριστα διατυπωµένα και
νοµοτεχνικώς άψογα, ότι η διαδικασία συναπόφασης, δεδοµένου ότι τυγχάνει όλο και µεγαλύτερης
εφαρµογής, θα λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά και ότι το νοµοθετικό έργο του Συµβουλίου
θα αποκτήσει µεγαλύτερη διαφάνεια και θα επιδέχεται µεγαλύτερο έλεγχο εκ µέρους του κοινού.

Αν και ο εσωτερικός συντονισµός στα κράτη µέλη είναι, και πρέπει να παραµείνει, στην
αποκλειστική αρµοδιότητα κάθε κυβέρνησης, ο αποτελεσµατικός συντονισµός έχει άµεση
επίπτωση στη λειτουργία και τη συνοχή του Συµβουλίου. Τα κράτη µέλη έχουν εποµένως κάθε
συµφέρον να εξασφαλίσουν ότι η εσωτερική τους οργάνωση επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη
ροή των εργασιών του Συµβουλίου.

Για να είναι αποτελεσµατική η διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου απαιτούνται
προπαρασκευαστικές εργασίες οι οποίες πρέπει να διεξάγονται κατά τον πλέον ορθολογικό,
αποδοτικό και αδάπανο τρόπο, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνολική συνοχή µεταξύ των
πολιτικών. Αυτό συνεπάγεται το σχεδιασµό όλων των δυναµένων να προγραµµατιστούν
δραστηριοτήτων, σαφή καθορισµό του ρόλου της ΕΜΑ και των Οµάδων Εργασίας του
Συµβουλίου, και βελτιωµένες µεθόδους εργασίας οι οποίες να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της υποδοµής και των πόρων. Ήδη από τώρα, και ακόµη περισσότερο σε µία
διευρυµένη Ένωση, πρέπει να αξιοποιείται πλήρως ο περιορισµένος χρόνος που είναι διαθέσιµος
στις συνεδριάσεις. Χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία και χωρίς µεγαλύτερη πειθαρχία στις
ολοµελείς συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα, οι συζητήσεις κινδυνεύουν να αποβούν εντελώς
άκαρπες. Κατά τις συνεδριάσεις, οι αντιπροσωπίες θα πρέπει να µπορούν να συζητούν και να
διαπραγµατεύονται επί σαφών επιλογών, κειµένων που προτείνουν λύσεις σε γνωστές δυσκολίες ή
σαφώς προσδιορισµένα προβλήµατα. Έχει εποµένως υψίστη σηµασία να υπάρχουν σαφή και καλά
διαρθρωµένα κείµενα. Η Προεδρία, ως τµήµα των ειδικών ευθυνών της σε θέµατα διεξαγωγής και
συντονισµού των συζητήσεων, θα πρέπει να έχει τα µέσα να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες
µεθόδους εργασίας.

Η Προεδρία πρέπει να διατηρήσει τη συνολική πολιτική ευθύνη για το χειρισµό των υποθέσεων
του Συµβουλίου. Με τα χρόνια ο φόρτος εργασίας της έχει αυξηθεί σηµαντικά, και θα συνεχίσει να
αυξάνεται καθώς η Ένωση θα διευρύνεται. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διάφορες
διαθέσιµες µορφές υποστήριξης, όπως η εισερχόµενη Προεδρία, η Τρόικα και η Γενική
Γραµµατεία, προκειµένου να ελαφρυνθεί ο φόρτος εργασίας της Προεδρίας. Ο αυξανόµενος
αριθµός των µελών του Συµβουλίου, µαζί µε την αύξηση των ευθυνών της Προεδρίας, θα
απαιτήσουν επίσης την µεγαλύτερη και αµεσότερη υποστήριξη του Συµβουλίου και της Προεδρίας
εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας.

Τέλος, πρακτικά ζητήµατα όπως η διαρρύθµιση των αιθουσών, η µετάφραση και διερµηνεία και η
παραγωγή των εγγράφων έχουν κρίσιµη σηµασία για την οµαλή λειτουργία του Συµβουλίου. Τα
θέµατα αυτά απαιτούν νέες δηµιουργικές και πρακτικές λύσεις, τηρουµένων παράλληλα των
βασικών αρχών, αν θέλουµε το Συµβούλιο να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσµατικά.
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Οι ακόλουθες συστάσεις περί του πρακτέου θα τεθούν, ως επί το πλείστον, σε εφαρµογή το
συντοµότερο. Μερικές απαιτούν λεπτοµερέστερη επεξεργασία προτού υλοποιηθούν µεσοπρόθεσµα
σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση. Αποτελούν απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Κολωνίας για την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας του
Συµβουλίου ενόψει της διεύρυνσης. Η εφαρµογή των συστάσεων αυτών απαιτεί την
χρησιµοποίηση αποτελεσµατικών µέσων εφαρµογής µέσω του εσωτερικού κανονισµού 2 του
Συµβουλίου και πρέπει να συνοδεύεται από τα πρακτικά µέτρα που ήδη εφαρµόζονται από την
Προεδρία και τον Γενικό Γραµµατέα, τα οποία πρέπει να συνεδραιωθούν στο µέλλον. Το
συνδυασµένο αποτέλεσµα αυτών των µέτρων θα πρέπει να είναι ικανό να εξασφαλίσει ότι το
Συµβούλιο είναι επαρκώς εξοπλισµένο για να υποδεχθεί νέα µέλη στο εγγύς µέλλον µε την
µικρότερη δυνατή αναστάτωση.

__________________

                                                
2 Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν συστάσεις οι οποίες θα απαιτήσουν αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισµού του
Συµβουλίου.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΕΟΥ

Α. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου πρέπει να παραµείνει η παροχή της
αναγκαίας ώθησης για την ανάπτυξη της Ένωσης και ο καθορισµός γενικών πολιτικών
προσανατολισµών. Ένας τρόπος για την καλύτερη εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων
θα ήταν να γίνουν πιο συνοπτικά τα συµπεράσµατα της Προεδρίας (όχι πάνω από 15
σελίδες 3), και να έχουν ως κέντρο βάρους τις πολιτικές αποφάσεις που λαµβάνονται
επί των θεµάτων που έχουν πράγµατι συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση.

2. Το ΣΓΥ πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά οριζόντια
εσωτερικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένου του συνολικού συντονισµού των πολιτικών.
Η ηµερήσια διάταξη του ΣΓΥ θα υποδιαιρείται συνεπώς σε δύο ξεχωριστά τµήµατα.
Τα κράτη µέλη θα φροντίζουν να εκπροσωπούνται καταλλήλως σε υπουργικό επίπεδο
σε αµφότερα τα τµήµατα της συνόδου.

3. Το ΣΓΥ είναι υπεύθυνο για τον γενικό συντονισµό των προπαρασκευαστικών εργασιών
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4

Ρόλος του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 ΣΕΕ το οποίο προβλέπει ότι το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα
εξασφαλίζουν τη συνοχή στις εξωτερικές σχέσεις, και σύµφωνα επίσης µε τις
αντίστοιχες αρµοδιότητές τους δυνάµει των Συνθηκών, η Προεδρία, ο Γενικός
Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος και ο Επίτροπος εξωτερικών σχέσεων θα
συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν τη συνολική συνέχεια και συνοχή της
δράσης της Ένωσης στις εξωτερικές σχέσεις.

5. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος σύµφωνα µε τις Συνθήκες, θα :

(i) επικουρεί την Προεδρία κατά τον συντονισµό των εργασιών στο Συµβούλιο για
την εξασφάλιση της συνοχής των διαφόρων πτυχών των εξωτερικών σχέσεων της
Ένωσης,

(ii) συµβάλλει στην προετοιµασία αποφάσεων πολιτικής και στη διαµόρφωση
επιλογών για το Συµβούλιο σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας ούτως ώστε να είναι συνεχώς εστιασµένο στα µείζονα πολιτικά θέµατα
που απαιτούν επιχειρησιακή απόφαση ή πολιτική καθοδήγηση.

                                                
3 Εκτός από πολύ έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι η "Ατζέντα 2000".
4 Οι συστάσεις του παρόντος τµήµατος δεν προδικάζουν τις όποιες εξελίξεις σχετικά µε τα
προπαρασκευαστικά/εκτελεστικά όργανα της ΚΕΠΠΑ προκύψουν ενδεχοµένως από τις διεξαγόµενες συζητήσεις
στο Συµβούλιο.
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(iii) συµβάλλει στην υλοποίηση αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας σε στενό συντονισµό µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και άλλες αρχές
που είναι υπεύθυνες για την αποτελεσµατική έµπρακτη εφαρµογή τους.

6. Ο Γενικός Γραµµατέας /Ύπατος Εκπρόσωπος µπορεί να λαµβάνει συγκεκριµένες
εντολές από το Συµβούλιο.

Τακτικές συναντήσεις /επαφές µε τρίτες χώρες

7. ∆εδοµένου ότι αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος της διοργάνωσης συναντήσεων σε
υπουργικό επίπεδο µε τρίτες χώρες, ιδίως δυνάµει συµφωνιών συνεργασίας και
σύνδεσης, για να είναι πιο αποτελεσµατική η οργάνωση των συναντήσεων αυτών θα
πρέπει :

(i) να καταρτίζονται συστηµατικά προγράµµατα υπουργικών συνόδων µε τρίτες χώρες
που θα καλύπτουν την τρέχουσα Προεδρία καθώς και τις δύο επόµενες, και τα
οποία θα αναπροσαρµόζονται σε κυλιόµενη βάση, προκειµένου να γίνεται ορθή
κατανοµή του φόρτου διοικητικής εργασίας και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη
προετοιµασία,

(ii) να ζητείται η συγκατάθεση των τρίτων µερών ώστε να συµπεριλαµβάνονται στις
υφιστάµενες ή µελλοντικές συµφωνίες συνεργασίας και σύνδεσης διατάξεις οι
οποίες :

− όσον αφορά το χρονικό προσδιορισµό των συνεδριάσεων, να µην
καθορίζουν συγκεκριµένη περιοδικότητα, αλλά να επιτρέπουν τη
σύγκληση υπουργικών συνόδων όταν τη δικαιολογεί µία ουσιαστική
ηµερήσια διάταξη και κατόπιν κατάλληλης προετοιµασίας,

− όσον αφορά το επίπεδο εκπροσώπησης, να προβλέπουν ότι το
Συµβούλιο θα εκπροσωπείται κατά κανόνα σε υπουργικό επίπεδο από
την Προεδρία, επικουρούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο
Εκπρόσωπο, και την µέλλουσα Προεδρία. Άλλα µέλη του Συµβουλίου
µπορούν να ορίζουν επισήµως, εκπροσώπους τους,

(iii) να εξασφαλίζεται ότι, όσον αφορά τις συνόδους πολιτικού διαλόγου, η Προεδρία
και ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση και των δύο
δυνατοτήτων που προσφέρει η Συνθήκη για τη διεξαγωγή αυτών των συνόδων
(είτε η Προεδρία, επικουρούµενη από την Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο,
είτε ο Ύπατος Εκπρόσωπος κατ' αίτηση της Προεδρίας για λογαριασµό του
Συµβουλίου) προκειµένου να εξορθολογιστούν οι ρυθµίσεις πολιτικού διαλόγου
της Ένωσης σε πλήρη σύµπραξη µε την Επιτροπή.
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Μέγιστη αξιοποίηση των διπλωµατικών δικτύων

8. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να συντάξει έκθεση για το
Συµβούλιο στην οποία θα εξετάζονται τρόποι και µέσα χρησιµοποίησης των δικτύων
των πρεσβειών των κρατών µελών και των αντιπροσωπιών της Επιτροπής ανά τον
κόσµο για να ενισχύεται η υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης και να διευκολύνεται ο
ίδιος στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Γ. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9. Προκειµένου να αποκτήσουν µεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια οι εργασίες του
Συµβουλίου, ο αριθµός των συνθέσεων του Συµβουλίου θα µειωθεί σε 15 κατ'ανώτατο
όριο. Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες
προκειµένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο το συντοµότερο δυνατό συγχωνεύοντας
ορισµένες συνθέσεις του Συµβουλίου, εξετάζοντας ορισµένα θέµατα σε άλλες συναφείς
συνθέσεις του Συµβουλίου και χρησιµοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις
αλληλοδιάδοχες συνεδριάσεις κατά τη σύγκληση στενά συνδεόµενων συνθέσεων του
Συµβουλίου.

10. Κατά τη σύγκληση των συνόδων του Συµβουλίου, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη
διαχείριση και οργάνωση της ηµερήσιας διάταξης, ούτως ώστε να έχουν τα κράτη µέλη
τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται σε όλες τις συνθέσεις του Συµβουλίου όπως αυτά
επιθυµούν, σύµφωνα µε την εσωτερική τους οργάνωση. Η Προεδρία θα µεριµνά ούτως
ώστε κάθε σύνθεση του Συµβουλίου να έχει κατά κανόνα έναν και µόνο Πρόεδρο.

11. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισµού του
Συµβουλίου, οι συνθέσεις και οι σύνοδοι του Συµβουλίου συγκαλούνται µόνο όταν
υπάρχει ουσιαστική ηµερήσια διάταξη (π.χ. όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις
πολιτικής ή να δοθούν πολιτικοί προσανατολισµοί) ή όταν αυτό επιβάλλεται από
αντικειµενικές προθεσµίες. Αν δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια δεν θα συγκαλείται
η εν λόγω σύνθεση ή σύνοδος του Συµβουλίου.

*12. ∆εν θα συγκαλείται το Συµβούλιο υπό νέες συνθέσεις εκτός αν ληφθεί σχετική
απόφαση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

13. Μόνο εκτάκτως θα συγκαλούνται πλέον κοινές σύνοδοι διαφορετικών Συµβουλίων.

14. Κάθε κράτος µέλος θα προβαίνει σε διαρκή αναθεώρηση των εσωτερικών του
ρυθµίσεων για το συντονισµό των κοινοτικών θεµάτων, ούτως ώστε να εξυπηρετούν
απόλυτα την άριστη λειτουργία του Συµβουλίου. Έως τον ∆εκέµβριο του 2000 θα
συνταχθεί σύνοψη των συστηµάτων συντονισµού στα διάφορα κράτη µέλη, βάσει
συµβολών από κάθε κράτος µέλος στις οποίες θα γίνεται πρακτική περιγραφή των
εσωτερικών διαδικασιών συντονισµού των κοινοτικών θεµάτων.
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∆. Ο ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ορθή χρήση των νοµοθετικών µέσων και βελτίωση της ποιότητας της διατύπωσης

*15. Οι αντιπροσωπίες µεριµνούν για την ορθή διατύπωση των προτεινόµενων αλλαγών στο
κείµενο, ακόµη και κατά την πρώτη ανάγνωση κειµένου από µία Οµάδα.

*16. Το Συµβούλιο δεν θα εκδίδει ψηφίσµατα, δηλώσεις ή άλλες µη τυποποιηµένες µορφές
πράξεων όταν ασχολείται µε νοµοθετικά ζητήµατα.

Βελτιωµένες διαδικασίες κωδικοποίησης

17. Για να επισπευσθούν οι εργασίες κωδικοποίησης νοµοθετικών κειµένων και για να
υπάρχει µεγαλύτερος όγκος νοµοθεσίας διαθέσιµος σε κωδικοποιηµένη και πιο
εύχρηστη µορφή :

(i) θα επιβληθεί αυστηρή προθεσµία 30 ηµερών εντός του Συµβουλίου για να
υποβάλλουν οι αντιπροσωπίες τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεων. Θα
πρέπει να αναληφθούν επαφές µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου να
συµφωνηθούν διαδικαστικές προθεσµίες για τη γνωµοδότησή του επί προτάσεων
κωδικοποίησης,

(ii) το Συµβούλιο θα επιδιώξει νέα ∆ιοργανική Συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατόν σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση ταχείας µεθόδου για την τεχνική της "αναµόρφωσης" (δηλαδή να
χρησιµοποιείται η ευκαιρία που προσφέρει η τροποποίηση µιας δεδοµένης
βασικής πράξης για να κωδικοποιηθεί ολόκληρη η πράξη), εφόσον βεβαίως
διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών και του πνεύµατος της τεχνικής της
κωδικοποίησης (δηλαδή κωδικοποίηση των κειµένων όπως έχουν δηµοσιευθεί
χωρίς ουσιαστική τροποποίηση).

Αποτελεσµατικότερη διαδικασία συναπόφασης

18. Η Προεδρία, ως αναπόσπαστο τµήµα του προγραµµατισµού της, θα λάβει δεόντως
υπόψη την ανάγκη του προγραµµατισµού συνεδριάσεων συνδιαλλαγής και
προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων, έχοντας κατά νου τις προθεσµίες που ισχύουν για
τις διαδικασίες συναπόφασης. Θα πρέπει να αναλαµβάνονται επαφές µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά τα στάδια της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης προκειµένου να
ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία το συντοµότερο δυνατόν.

19. Η Προεδρία και η Γενική Γραµµατεία καλούνται να προτείνουν, έως το τέλος του 2000,
νέες αλλαγές στις µεθόδους εργασίας του Συµβουλίου για τη διεκπεραίωση πράξεων
υποκείµενων στη διαδικασία της συναπόφασης, µε βάση την πείρα από την εφαρµογή
της Κοινής ∆ήλωσης της 4ης Μαΐου 1999.
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Ε. ΑΤΥΠΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟ∆ΟΙ

20. Οι άτυπες σύνοδοι των Υπουργών έχουν σκοπό να επιτρέψουν την όσο το δυνατόν πιο
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων επί γενικών θεµάτων. ∆εν αποτελούν συνόδους του
Συµβουλίου ούτε αντικαθιστούν τις συνήθεις δραστηριότητες του Συµβουλίου. Οι
σύνοδοι αυτές διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες :

(i) κατά τη διάρκεια µιας Προεδρίας δεν µπορούν να συγκληθούν πάνω από 5 άτυπες
υπουργικές σύνοδοι,

(ii) δεν καταρτίζεται επίσηµη ηµερήσια διάταξη,

(iii) η παρουσία βοηθών περιορίζεται σε δύο ανά υπουργό κατ' ανώτατο όριο,

(iv) οι συζητήσεις δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απαιτούν την προετοιµασία
εγγράφων του Συµβουλίου, είτε πριν είτε µετά τη συνεδρίαση,

(v) οι συνεδριάσεις δεν καταλήγουν σε τυπικά συµπεράσµατα ή αποφάσεις. Αυτό
πρέπει να καθίσταται σαφές σε όλες τις ανακοινώσεις τύπου.

ΣΤ. ΕΜΑ

21. ∆εδοµένου ότι η ΕΜΑ είναι υπεύθυνη για την τελική προετοιµασία και παρουσίαση
όλων των σηµείων της ηµερήσιας διάταξης στο Συµβούλιο 5, θα είναι υπεύθυνη για τη
συγκέντρωση όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών που αναλαµβάνονται από
διάφορα κάθετα όργανα τόσο για τους πολυκλαδικούς όσο και για τους διαπυλωνικούς
φακέλους. Για να ασκεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της :

(i) η Προεδρία επικουρούµενη από την Γενική Γραµµατεία θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσµατικό προσχεδιασµό όλων των πολυκλαδικών και διαπυλωνικών
φακέλων,

(ii) κάθε αξιολόγηση, εκτίµηση ή άλλη συµβολή από άλλα σώµατα πρέπει να είναι
έτοιµη για τη συνεδρίαση της ΕΜΑ που προετοιµάζει το Συµβούλιο στο οποίο
πρόκειται να ληφθεί η τελική απόφαση 6,

(iii) κατά κανόνα θα ετοιµάζεται για το Συµβούλιο, ένα µοναδικό έγγραφο της
Προεδρίας ή της Γραµµατείας, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις συµβολές και
πτυχές του φακέλου,

(iv) οι οµάδες Antici, Mertens ή "Φίλων της Προεδρίας" µπορούν να καλούνται να
βοηθούν την ΕΜΑ στο έργο αυτό.

                                                
5 Βλ. άρθρο 207 ΣΕΚ και άρθρο 17, παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισµού.
6 Η Πολιτική Επιτροπή µπορεί να παρέχει ενηµερωµένα στοιχεία σχετικά µε τα σηµεία ΚΕΠΠΑ που ετοιµάζονται
για το Συµβούλιο προκειµένου να λαµβάνονται υπ' όψιν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.
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*22. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΜΑ σχετικά µε νοµοθετικό σηµείο της
ηµερήσιας διάταξης του Συµβουλίου πρέπει να ολοκληρώνονται έως το τέλος της
εβδοµάδας πριν από την εβδοµάδα που προηγείται του Συµβουλίου. Αν δεν τηρείται η
προϋπόθεση αυτή, τα σηµεία αυτά θα αφαιρούνται κατά κανόνα αυτοµάτως από την
ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου, εκτός αν λόγοι επείγοντος υπαγορεύουν
διαφορετική ρύθµιση.

*23. Για τυχόν φακέλους των οποίων η προετοιµασία γίνεται ουσιαστικά σε άλλα φόρα, η
ΕΜΑ πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε θέση να ελέγχει αν τηρούνται οι εξής αρχές και
κανόνες :

(i) η αρχή της νοµιµότητας σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων
των αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αιτιολόγησης των
πράξεων,

(ii) οι εξουσίες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης,

(iii) οι δηµοσιονοµικές διατάξεις,

(iv) κανόνες διαδικασίας, διαφάνειας και νοµοτεχνικής ποιότητας,

(v) συνοχή µε τα λοιπά µέτρα και πολιτικές της Ένωσης.

24. Οι ad hoc συνεδριάσεις της ΕΜΑ µπορούν να συγκαλούνται από την Προεδρία εντός
βραχείας προθεσµίας προκειµένου να συζητηθούν συγκεκριµένα επείγοντα θέµατα.

Ζ. Η ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

*25. Η διάδοχη Προεδρία θα επικουρεί την Προεδρία, χωρίς να θίγονται στο ελάχιστο οι
εξουσίες και η συνολική πολιτική ευθύνη της Προεδρίας για τη διαχείριση των
υποθέσεων του Συµβουλίου σύµφωνα µε τις Συνθήκες και µε τον εσωτερικό κανονισµό
του Συµβουλίου. Η επόµενη Προεδρία, η οποία θα ενεργεί βάσει των εντολών της
Προεδρίας, θα αντικαθιστά την Προεδρία όπου και όποτε απαιτείται, θα ελαφρύνει το
φόρτο διοικητικής εργασίας της Προεδρίας όταν χρειάζεται, και θα εξασφαλίζει
καλύτερα τη συνέχεια των εργασιών του Συµβουλίου. Η Προεδρία και η επόµενη
Προεδρία θα λαµβάνουν κάθε µέτρο για την οµαλή µετάβαση από την µια Προεδρία
στην επόµενη.
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Η. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρόσβαση στα έγγραφα

*26. Οι διαδικασίες πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του Συµβουλίου θα πρέπει να
εκσυγχρονιστούν και να αυτοµατοποιηθούν κατά το δυνατόν χρησιµοποιώντας
σύγχρονη τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου, χωρίς να θίγονται οι
γενικές αρχές περί δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, οι οποίες θα αποφασιστούν
σύµφωνα µε το άρθρο 255 της Συνθήκης.

Πιο ανοικτές διαδικασίες όταν το Συµβούλιο ενεργεί ως νοµοθέτης.

*27. Τα Συµβούλια Γενικών Υποθέσεων και ECOFIN θα διεξάγουν από µία δηµόσια
συζήτηση ανά εξάµηνο, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Προεδρίας.

*28. Τουλάχιστον µία δηµόσια συζήτηση του Συµβουλίου πρέπει να αφιερώνεται στις
σηµαντικές νοµοθετικές προτάσεις. Η ΕΜΑ θα αποφασίζει για τις δηµόσιες συζητήσεις
µε ειδική πλειοψηφία.

29. Για να αποκτήσουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον οι δηµόσιες συζητήσεις, θα οργανώνονται
ως εξής :

(i) οι αντιπροσωπίες θα καλούνται εγκαίρως πριν από το Συµβούλιο, να διαβιβάσουν
στην Προεδρία και στη Γραµµατεία τις απόψεις τους σχετικά µε την πρόταση ή
το σηµείο το οποίο θα συζητηθεί δηµόσια,

(ii) η Προεδρία, µε βάση τις γραπτές δηλώσεις, θα καταρτίζει µονοσέλιδο σηµείωµα
µε σύντοµο ερωτηµατολόγιο,

(iii) το σηµείωµα αυτό θα διανέµεται στις αντιπροσωπίες πριν από την έναρξη της
συνόδου και θα αποτελεί τη βάση για τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

30. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή παροτρύνονται να λάβουν
µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση των προσπαθειών για την παροχή
συντονισµένης γενικής ενηµέρωσης σχετικά µε την Ένωση, ιδίως δε για την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων σε αυτά τα πλαίσια θα ήταν ίσως χρήσιµο
να εξετασθεί εάν είναι εφικτή η ίδρυση στις Βρυξέλλες ενός κοινού Κέντρου
Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, για
την υποδοχή των επισκεπτών των θεσµικών οργάνων και για τον συντονισµό των
δηµοσιεύσεων που αφορούν θέµατα ΕΕ και απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

31. Η Επιτροπή καλείται να µελετήσει το γενικό ζήτηµα της πολιτικής της Ένωσης στον
τοµέα της ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης του συντονισµού µε τα
γραφεία πληροφοριών της στα κράτη µέλη και των συνδέσεων µε τα εθνικά γραφεία
πληροφοριών.
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Ι. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ

Προγραµµατισµός των εργασιών του Συµβουλίου

32. Κάθε Προεδρία προγραµµατίζει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, την Γενική
Γραµµατεία και την επόµενη Προεδρία, όλες τις νοµοθετικές δραστηριότητες καθώς
και όσες άλλες πτυχές των εργασιών του Συµβουλίου δεν εξαρτώνται από τις εκάστοτε
τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

*33. Επτά µήνες πριν από την έναρξη κάθε Προεδρίας, ο µέλλων Πρόεδρος του Συµβουλίου
γνωστοποιεί τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται για όλες τις συνόδους του Συµβουλίου
όπου είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναληφθούν νοµοθετικές εργασίες ή πρόκειται να
ληφθούν επιχειρησιακές αποφάσεις πολιτικής. Στο τελικό πρόγραµµα της Προεδρίας
µπορούν να προβλέπονται πρόσθετες σύνοδοι του Συµβουλίου, εφόσον
δικαιολογούνται για επιχειρησιακούς λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πλέον
λόγος να γίνει κάποια προγραµµατισµένη σύνοδος, η σύνοδος µαταιώνεται.

*34. Το πρόγραµµα της Προεδρίας, υπό µορφή ενδεικτικών προσωρινών ηµερησίων
διατάξεων του Συµβουλίου στις οποίες υποδεικνύονται οι επιχειρησιακές αποφάσεις
και οι νοµοθετικές εργασίες, οριστικοποιείται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν από την
έναρξη της Προεδρίας.

Οµάδες εργασίας

35. Όποτε κρίνεται σκόπιµο, η Προεδρία µπορεί να καλεί τις αντιπροσωπίες να υποβάλουν
εγγράφως προκαταρκτικές παρατηρήσεις και θέσεις εντός συγκεκριµένης προθεσµίας
προτού η Οµάδα αρχίσει να ασχολείται µε νέα πρόταση. Με βάση τις γραπτές συµβολές
θα συντάσσεται έγγραφο εργασίας, στο οποίο θα εκτίθενται µε τη σειρά τα κυριότερα
θέµατα που ανακύπτουν, µε σκοπό να δοθεί προσανατολισµός και δοµή στην αρχική
συζήτηση της Οµάδας.

36. Θα τηρείται κατάλογος όλων των προπαρασκευαστικών οργάνων 7 του Συµβουλίου, ο
οποίος και θα ενηµερώνεται τακτικά από την Γενική Γραµµατεία κατόπιν των
αποφάσεων της ΕΜΑ ή του Συµβουλίου για τη σύσταση τέτοιων οργάνων.

37. Το Συµβούλιο και η ΕΜΑ δεν συστήνουν νέες Οµάδες εργασίας υψηλού επιπέδου.

*38. Όλες οι συνεδριάσεις οµάδων οι οποίες προετοιµάζουν κάποιο νοµοθετικό σηµείο για
την ΕΜΑ πρέπει να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες
πριν από την οικεία συνεδρίαση της ΕΜΑ. Σε αντίθετη περίπτωση το σηµείο
µεταφέρεται κατά κανόνα αυτοµάτως στην επόµενη συνεδρίαση της ΕΜΑ, εκτός εάν
λόγοι επείγοντος υπαγορεύουν διαφορετική ρύθµιση.

                                                
7 Βλ. έγγραφο 13406/99.
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Ηµερήσιες διατάξεις και έγγραφα

39. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου. Η
Προεδρία και η Γραµµατεία µεριµνούν ούτως ώστε να µην προτείνονται σηµεία προς
συµπερίληψη σε προσωρινές ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου παρά µόνον εφόσον
απαιτούνται αποφάσεις ή πολιτικός προσανατολισµός.

40. Οι συζητήσεις του Συµβουλίου βασίζονται σε σαφείς προσανατολισµούς, επιλογές ή
προτάσεις λύσεων που έχει προετοιµάσει η ΕΜΑ για τα κύρια θέµατα υπό εξέταση.

∆ιεξαγωγή των συνεδριάσεων

41. Οι συζητήσεις του Συµβουλίου και της ΕΜΑ θα εστιάζονται κυρίως στη συζήτηση
επιλογών ή λύσεων που προτείνονται στο έγγραφο της Προεδρίας ή της Γραµµατείας.
Τα γνωστά επιχειρήµατα ή θέσεις θα πρέπει να αναπτύσσονται σε γραπτές δηλώσεις.

42. Καταργούνται καταρχήν οι πλήρεις «γύροι του τραπεζιού»· µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνον εκτάκτως και επί συγκεκριµένων θεµάτων, µε περιορισµό των
παρεµβάσεων σε συγκεκριµένο χρόνο που θα ορίζει η Προεδρία.

43. Όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προταθεί συµβιβαστική λύση η οποία θα
υποβληθεί πάλι προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, η Προεδρία θα
συγκαλεί Οµάδα εργασίας στα περιθώρια των συνόδων του Συµβουλίου ή των
συνεδριάσεων της ΕΜΑ. Αν προκύψει συµβιβασµός κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του Συµβουλίου ή της ΕΜΑ, η συµφωνηθείσα απόφαση διατυπώνεται παράλληλα µε τη
συνεδρίαση.

*44. Αποφάσεις λαµβάνονται µόνο κατά τη διάρκεια των τυπικών συνόδων του Συµβουλίου.
Η Γενική Γραµµατεία διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη απόφασης. Θα
προβλέπονται από την Προεδρία συνεδριάσεις πιο περιορισµένης και ιδιαίτερα
περιορισµένης σύνθεσης κατά τη διάρκεια των τυπικών συνόδων (στις οποίες θα
συµπεριλαµβάνονται υπουργικές κλειστές συνεδριάσεις), προκειµένου να συζητούνται
πολιτικώς ευαίσθητα ή εµπιστευτικά/απόρρητα θέµατα, αντί να συζητούνται τα θέµατα
αυτά κατά τη διάρκεια του γεύµατος.
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*45. Η Προεδρία δύναται µεταξύ άλλων :

(i) να καθορίζει εκ των προτέρων τον χρόνο που θα αφιερώνεται στη συζήτηση
θεµάτων εγγεγραµµένων στην ηµερήσια διάταξη της ΕΜΑ και του Συµβουλίου
όταν δεν υπάρχει αντικειµενική ανάγκη να ληφθεί απόφαση,

(ii) να οργανώνει το χρόνο που έχει ορισθεί για τη συζήτηση συγκεκριµένου σηµείου,

(iii) να καθορίζει πόσα µέλη ανά αντιπροσωπία θα παρίστανται στην αίθουσα
συνεδρίασης (εάν δηλαδή η σύνοδος θα είναι περιορισµένης ή ιδιαίτερα
περιορισµένης σύνθεσης),

(iv) να εγείρει θέµα διαδικασίας όποτε χρειάζεται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι
τηρούνται οι επιβαλλόµενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή συζήτησης.

ΙΑ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ρόλος της Γενικής Γραµµατείας

46. Ο υποστηρικτικός ρόλος της Γενικής Γραµµατείας ως συµβούλου του Συµβουλίου και
της Προεδρίας ενισχύεται µε τη σταθερή και στενή σύµπραξή της στον
προγραµµατισµό, στο συντονισµό και στην εξασφάλιση της συνοχής των εργασιών του
Συµβουλίου. Ειδικότερα, ωθείται να διαδραµατίσει έναν πιο ενεργό ρόλο, υπό την
ευθύνη και την καθοδήγηση της Προεδρίας, βοηθώντας την στην παροχή "καλών
υπηρεσιών" και στην αναζήτηση συµβιβαστικών λύσεων.

47. Τα έγγραφα που προέρχονται από τη Γενική Γραµµατεία και χρησιµοποιούνται ως
βάση διαπραγµατεύσεων στο Συµβούλιο και στα προπαρασκευαστικά του όργανα
πρέπει να είναι συνοπτικά και να εκθέτουν µε σαφήνεια τα θέµατα τα οποία πρέπει να
κριθούν, συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον είναι σκόπιµο, εναλλακτικών δυνατοτήτων ή
συµβιβαστικών οδών. Θα ήταν καλό να αποφεύγονται εκτεταµένα πρακτικά
συνεδριάσεων µε περιγραφές των θέσεων των αντιπροσωπιών.

*48. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος έχει πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του
προϋπολογισµού του Συµβουλίου.

Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας

49. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να λάβει µέτρα για την ταχεία
προσαρµογή της Γενικής Γραµµατείας στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του
Συµβουλίου, και δη µε τους εξής τρόπους ;

(i) προσαρµόζοντας τις δοµές της στις λειτουργικές απαιτήσεις του Συµβουλίου,
ιδίως µε την αναδιοργάνωση των εργασιών σε µεγαλύτερες διοικητικές µονάδες,
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(ii) ενισχύοντας τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, προκειµένου να
συναρµόζονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι απαιτήσεις του Συµβουλίου µε τους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους της Γενικής Γραµµατείας,

(iii) εισάγοντας µια ευέλικτη και δυναµική πολιτική προσωπικού, σκοπός της οποίας
θα είναι η έµπνευση µεγαλύτερου ενθουσιασµού στο προσωπικό. Αυτό θα
συνεπάγεται την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ούτως ώστε να
µπορέσει η Γραµµατεία να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις µεγαλύτερες
απαιτήσεις του υποστηρικτικού της ρόλου. Η δυνατότητα βραχυπρόθεσµων
ανταλλαγών µε εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να εξετασθεί ως µέρος αυτής της
εκπαίδευσης.

50. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να επανεξετάσει τις µεθόδους
εργασίας του Συµβουλίου και της Γενικής Γραµµατείας µε σκοπό την βελτίωση της
αποδοτικότητας µε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης χρήσης της επεξεργασίας δεδοµένων και των
ηλεκτρονικών µέσων, µε την αναπροσαρµογή των διαδικασιών και του κυκλώµατος
παραγωγής και διανοµής των εγγράφων, και µε τον προσανατολισµό της εκπαίδευσης
του προσωπικού στις ανάγκες του εκσυγχρονισµού.

Υλικές πτυχές των εργασιών του Συµβουλίου

51. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται να αναλάβει λεπτοµερή εξέταση
των διαθέσιµων τεχνικών και µεθοδολογικών µέσων για την αύξηση της ικανότητας
µετάφρασης και διερµηνείας που έχει στη διάθεσή του το Συµβούλιο.

52. Υπό το πρίσµα της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να εξετασθεί µε ποιο τρόπο θα
µπορούσε να εξασφαλιστεί, στο προπαρασκευαστικό επίπεδο η απαραίτητη
αποτελεσµατικότητα του Συµβουλίου, τηρουµένων παράλληλα των διατάξεων σχετικά
µε τις αρχές της ισότητας και της αποφυγής διακρίσεων µεταξύ των επίσηµων γλωσσών
της Ένωσης 8.

Κτιριακές ανάγκες και διαµόρφωση των αιθουσών συνεδρίασης

53. Ενώ θα τηρεί το Συµβούλιο δεόντως ενήµερο, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος
Εκπρόσωπος θα έχει την πλήρη ευθύνη της εκτίµησης των κτιριακών αναγκών για ένα
σηµαντικά διευρυµένο Συµβούλιο και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, ώστε να υποβληθούν στο Συµβούλιο εν ευθέτω χρόνω
λεπτοµερείς προτάσεις µε βάση την εκτίµηση αυτή.

                                                
8 Όπως εκτίθενται στον Κανονισµό αριθ. 1 για τον καθορισµό του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ΕΕ της 6.10.58) και στον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου.
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54. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διεξαγωγή των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων µετά τη διεύρυνση, θα είναι βασικό να µειωθεί ο αριθµός των
παρισταµένων στις αίθουσες συνεδριάσεων και στο κεντρικό τραπέζι. Για τις συνόδους
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, κάθε αντιπροσωπία θα διαθέτει δύο το πολύ θέσεις στο
τραπέζι. Για τις συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συµβουλίου
(επιτροπών και οµάδων), κάθε αντιπροσωπία θα διαθέτει µια θέση στο τραπέζι, εκτός
αν προβλέπεται ρητά αντίθετη ρύθµιση. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος
καλείται επίσης να µελετήσει την κατάλληλη διαµόρφωση των αιθουσών συνεδρίασης
για τις συνόδους του Συµβουλίου, και να υποβάλει ανάλογες προτάσεις. Η µελέτη αυτή,
θα λαµβάνει υπόψη τους διαφόρους περιορισµούς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή
των εργασιών του Συµβουλίου υπό διαφορετικές συνθέσεις.

ΙΒ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

55. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος θα αξιολογήσει την εφαρµογή των εν
λόγω συστάσεων και, εφόσον απαιτείται, θα προτείνει, έως τον Ιούλιο του 2001,
περαιτέρω πρακτικά µέτρα για τη βελτίωση των µεθόδων εργασίας του Συµβουλίου.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΚΘΕΣEIΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ "ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Η Προεδρία ανταποκρίθηκε κατά προτεραιότητα στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Κολωνίας να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άµυνα, προωθώντας
τις εργασίες για τις στρατιωτικές και τις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων. Οι
σχετικές εργασίες βασίστηκαν στις διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συµφωνήθηκαν στην Κολωνία και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από
τα κράτη µέλη.

Βάσει των εργασιών αυτών, εκπονήθηκαν δύο χωριστές αλληλοσυµπληρούµενες εκθέσεις προόδου
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Με τις εκθέσεις αυτές, προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα και
παρέχονται οδηγίες για περαιτέρω εργασίες για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων πριν από τα
τέλη του 2000, προς επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν στην Κολωνία. Κατά τη διάρκεια της
πορτογαλικής Προεδρίας θα εξεταστεί κατά πόσο κρίνονται αναγκαίες τυχόν τροποποιήσεις της
Συνθήκης ή όχι.

Για να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ολόκληρο το φάσµα των καθηκόντων πρόληψης
συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων, τα οποία καθορίζονται στη Συνθήκη ΕΕ (καθήκοντα του
Πέτερσµπεργκ), τα κράτη µέλη αποφάσισαν να αναπτύξουν αποτελεσµατικότερο στρατιωτικό
δυναµικό και να δηµιουργήσουν νέες πολιτικές και στρατιωτικές δοµές για τα καθήκοντα αυτά. Ο
εν προκειµένω στόχος είναι να αποκτήσει η Ένωση αυτόνοµη ικανότητα για να λαµβάνει
αποφάσεις και, όταν δεν παρεµβαίνει το ΝΑΤΟ ως σύνολο, να δροµολογεί και στη συνέχεια να
διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ προκειµένου να ανταποκρίνεται σε
διεθνείς κρίσεις.

Προκειµένου να αναλάβει τις ευθύνες αυτές, η Ένωση θα βελτιώσει και θα χρησιµοποιήσει
αποτελεσµατικότερα τους πόρους κατά τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, στις οποίες η
΄Ενωση και τα κράτη µέλη έχουν ήδη σηµαντική πείρα. Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδίδεται στη
δυνατότητα ταχείας αντίδρασης.

΄Ολα αυτά τα µέτρα θα ληφθούν προς υποστήριξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας, θα ενισχύσουν δε και θα επεκτείνουν το συνολικό εξωτερικό ρόλο της Ένωσης. Με την
ενίσχυση και τη συγκέντρωση στρατιωτικών και µη στρατιωτικών εργαλείων αντιµετώπισης
κρίσεων, η Ένωση θα µπορεί να χρησιµοποιεί ολόκληρο το φάσµα µέσων, από τις διπλωµατικές
δραστηριότητες, την ανθρωπιστική βοήθεια και τα οικονοµικά µέτρα µέχρι τις επιχειρήσεις µη
στρατιωτικής αστυνόµευσης και στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων.

Το ΝΑΤΟ παραµένει το θεµέλιο της συλλογικής άµυνας των µελών του και θα εξακολουθήσει να
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων.

Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άµυνα θα αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τις
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάµει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον και του
άρθρου V της Συνθήκης των Βρυξελλών, οι οποίες θα διατηρηθούν για τα κράτη µέλη που είναι
συµβαλλόµενα µέρη των Συµβάσεων αυτών. Επίσης, η ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
για την ασφάλεια και την άµυνα δεν προδικάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας
και άµυνας ορισµένων κρατών µελών.
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Θα πραγµατοποιηθούν και άλλα βήµατα προς εξασφάλιση της αµοιβαίας συνεννόησης,
συνεργασίας και διαφάνειας µεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Ένωση θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύµφωνα µε  τις
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η ΄Ενωση αναγνωρίζει την πρωταρχική
ευθύνη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης
και ασφάλειας. Εφαρµόζοντας τις αρχές και τους στόχους του Χάρτη του ΟΑΣΕ για την
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η Ένωση θα συνεργάζεται µε τα Ηνωµένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ, το Συµβούλιο
της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισµούς κατά αλληλοενισχυόµενο τρόπο για την προαγωγή
της σταθερότητας, την έγκαιρη προειδοποίηση, την πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων
και την ανασυγκρότηση µετά τις συγκρούσεις.

°

°               °
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΛΣΙΝΚΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Εισαγωγή

Υπενθυµίζοντας τις κατευθυντήριες αρχές που συµφωνήθηκαν στην Κολωνία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να είναι ικανή να αναλαµβάνει τις ευθύνες της για ολόκληρο το φάσµα των
καθηκόντων πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη
ΕΕ, δηλαδή των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αυτόνοµη ικανότητα να λαµβάνει αποφάσεις και, όπου δεν
ενέχεται το ΝΑΤΟ ως σύνολο, να δροµολογεί και στη συνέχεια να διεξάγει στρατιωτικές
επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ προκειµένου να ανταποκρίνεται σε διεθνείς κρίσεις,
υποστηρίζοντας την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Οι δράσεις
της ΕΕ θα εκτελούνται σύµφωνα µε  τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και
τις αρχές και τους στόχους του Χάρτη του ΟΑΣΕ για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η ΄Ενωση
αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τη
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Για το σκοπό αυτόν, συµφωνήθηκαν τα εξής :

Θα υιοθετηθεί κοινός ευρωπαϊκός πρωταρχικός στόχος για στρατιωτικό δυναµικό ταχείας
ανάπτυξης, και θα αναπτυχθούν ταχέως στόχοι συλλογικού δυναµικού στους τοµείς της διοίκησης
και του ελέγχου, των πληροφοριών και των στρατηγικών µεταφορών, οι οποίοι θα επιτευχθούν
µέσω συντονισµένων εθνικών και πολυεθνικών εθελοντικών προσπαθειών, για την εκτέλεση του
πλήρους φάσµατος των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ.

Στο πλαίσιο του Συµβουλίου, θα δηµιουργηθούν νέα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα
προκειµένου να είναι ικανή η Ένωση να λαµβάνει αποφάσεις για επιχειρήσεις Πέτερσµπεργκ υπό
την ηγεσία της ΕΕ και να εξασφαλίζει υπό την ηγεσία του Συµβουλίου τον απαιτούµενο πολιτικό
έλεγχο και την απαιτούµενη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων αυτών.

Θα συµφωνηθούν αρχές συνεργασίας µε εξωκοινοτικές ευρωπαϊκές χώρες µέλη του ΝΑΤΟ και
άλλους ευρωπαίους εταίρους κατά τη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ,
ανεξάρτητα από την αυτονοµία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.
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Η σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ θα απαιτήσει από τα
κράτη µέλη να βελτιώσουν το εθνικό και πολυεθνικό στρατιωτικό δυναµικό των κρατών µελών το
οποίο, ταυτόχρονα, όπου ενδείκνυται, θα ισχυροποιήσει το δυναµικό του ΝΑΤΟ και θα ενισχύσει
την αποτελεσµατικότητα της Σύµπραξης για την Ειρήνη (ΣγΕ) για την προαγωγή της ευρωπαϊκής
ασφάλειας.

Κατά την υποβολή της παρούσας έκθεσης, η Προεδρία έλαβε υπόψη ότι η ∆ανία υπενθυµίζει το υπ'
αριθµόν 5 Πρωτόκολλο της συνθήκης του ΄Αµστερνταµ το σχετικό µε τη θέση της ∆ανίας.

Στρατιωτικό δυναµικό για τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ

Τα κράτη µέλη υπενθυµίζουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στην Κολωνία και την
αποφασιστικότητά τους να εφοδιάσουν την ΕΕ µε κατάλληλο δυναµικό, χωρίς περιττές
αλληλεπικαλύψεις, ώστε να µπορεί να αναλαµβάνει ολόκληρο το φάσµα των καθηκόντων του
Πέτερσµπεργκ προς υποστήριξη της ΚΕΠΠΑ. Το δυναµικό αυτό θα τους επιτρέψει να διεξάγουν
αποτελεσµατικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, καθώς και να διαδραµατίζουν, για όσους
συµµετέχουν, τον πλήρη ρόλο τους στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και στις επιχειρήσεις που
εκτελούνται υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Ένα αποτελεσµατικότερο ευρωπαϊκό στρατιωτικό
δυναµικό θα αναπτυχθεί βάσει του υφιστάµενου εθνικού, διµερώς διεθνικού και πολυεθνικού
δυναµικού, το οποίο θα συγκεντρώνεται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της
ΕΕ οι οποίες διεξάγονται µε ή χωρίς την προσφυγή στα µέσα και το δυναµικό του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στο δυναµικό που απαιτείται για να εξασφαλιστούν αποτελεσµατικές επιδόσεις
κατά τη διαχείριση κρίσεων: ∆υνατότητα ανάπτυξης, ικανότητα διατήρησης της προσπάθειας επί
µακρόν, διαλειτουργικότητα, ευελιξία, κινητικότητα, βιωσιµότητα και διοίκηση και έλεγχος,
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα του ελέγχου των µέσων και δυναµικού εκ µέρους της ∆ΕΕ
καθώς και τις επιπτώσεις τους για τις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.

Για να αναπτυχθεί ευρωπαϊκό δυναµικό, τα κράτη µέλη καθόρισαν τον εξής πρωταρχικό στόχο:
Μέχρι το 2003, µέσω της εθελοντικής συνεργασίας, θα µπορούν να αναπτύσσουν ταχέως και, στη
συνέχεια, να διατηρούν δυνάµεις ικανές να εκτελούν το πλήρες φάσµα των καθηκόντων του
Πέτερσµπεργκ που καθορίζονται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, συµπεριλαµβανοµένων των πλέον
δυσχερών, σε επιχειρήσεις µέχρι επιπέδου σώµατος στρατού (µέχρι 15 ταξιαρχιών ή 50.000-60.000
ατόµων). Οι δυνάµεις αυτές θα είναι στρατιωτικώς αυτάρκεις και θα διαθέτουν το απαιτούµενο
δυναµικό διοίκησης, ελέγχου και συλλογής πληροφοριών, επιµελητεία, άλλες υπηρεσίες
υποστήριξης µάχης, και, επιπλέον, ανάλογα µε την περίπτωση, αεροπορικά και ναυτικά στοιχεία.
Τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να αναπτύσσουν πλήρως τις δυνάµεις αυτές στο επίπεδο αυτό
εντός 60 ηµερών, στο πλαίσιο δε αυτό, να µπορούν να παρέχουν µικρότερα στοιχεία ταχείας
ανταπόκρισης µε πολύ µεγάλη ετοιµότητα διαθεσιµότητας και ικανότητας ανάπτυξης. Τα κράτη
µέλη πρέπει να µπορούν να διατηρούν την ανάπτυξη αυτή επί ένα τουλάχιστον έτος. Προς τούτο,
θα απαιτηθεί µια πρόσθετη εφεδρεία αναπτύξιµων µονάδων (και στοιχείων υποστήριξης),
χαµηλότερης ετοιµότητας, προς αντικατάσταση των αρχικών δυνάµεων.
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Τα κράτη µέλη αποφάσισαν επίσης να αναπτύξουν ταχέως συλλογικούς στόχους δυναµικού στους
τοµείς της διοίκησης και ελέγχου, των πληροφοριών και των στρατηγικών µεταφορών, σε τοµείς
δηλαδή που εντοπίζονται και στον έλεγχο της ∆ΕΕ. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη χαιρετίζουν τις
αποφάσεις που ανήγγειλαν ορισµένα κράτη µέλη να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή :

- να αναπτύξουν και να συντονίσουν στρατιωτικά µέσα παρακολούθησης και έγκαιρης
προειδοποίησης,

- να δεχθούν αξιωµατικούς άλλων κρατών µελών στα υφιστάµενα κοινά στρατηγεία,

- να ενισχύσουν το δυναµικό ταχείας αντίδρασης των υφιστάµενων ευρωπαϊκών πολυεθνικών
δυνάµεων,

- να προπαρασκευάσουν την ίδρυση ευρωπαϊκής διοίκησης αεροπορικών µεταφορών,

- να αυξήσουν τον αριθµό των ταχέως αναπτύξιµων στρατευµάτων,

- να ενισχύσουν το στρατηγικό δυναµικό θαλάσσιων µεταφορών.

Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, µε τη συµµετοχή των Υπουργών Άµυνας, θα καταρτίσει τον
πρωταρχικό στόχο και τους στόχους δυναµικού, θα εκπονήσει δε µέθοδο διαβούλευσης µέσω της
οποίας θα είναι δυνατόν να τηρούνται και να διατηρούνται οι στόχοι αυτοί, και µέσω της οποίας
κάθε κράτος µέλος θα µπορεί να καθορίζει την εθνική συµβολή του η οποία αντικατοπτρίζει την
πολιτική του βούληση και την προσήλωσή του στους στόχους αυτούς· θα προβλεφθεί τακτική
εξέταση της σχετικής προόδου. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα χρησιµοποιούν τις υφιστάµενες
διαδικασίες αµυντικού προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση,
εκείνων που είναι διαθέσιµοι στο ΝΑΤΟ και στη ∆ιαδικασία Προγραµµατισµού και Εξέτασης
(PARP) της ΣγΕ. Οι στόχοι αυτοί καθώς και οι στόχοι που απορρέουν, για όσες χώρες ενέχονται,
από την Πρωτοβουλία Αµυντικού ∆υναµικού (DCI) του ΝΑΤΟ θα αλληλοενισχύονται.

Τα ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι κράτη µέλη της ΕΕ, καθώς και άλλες χώρες που είναι
υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση
αυτή του ευρωπαϊκού στρατιωτικού δυναµικού. Αυτό θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα των
στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ και, για τις ενδιαφερόµενες χώρες, θα συµβάλει
άµεσα στην αποτελεσµατικότητα και τη ζωτικότητα του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Τα κράτη µέλη χαιρετίζουν την πρόοδο που επετεύχθη πρόσφατα για την αναδιάρθρωση των
ευρωπαϊκών αµυντικών βιοµηχανιών, πράγµα που συνιστά σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός. Η
πρόοδος αυτή συµβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής και τεχνολογικής αµυντικής
βάσης. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν µεγαλύτερες προσπάθειες για την επιδίωξη περαιτέρω προόδου
στην εναρµόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων και στον προγραµµατισµό και την προµήθεια
όπλων, όπως κρίνουν σκόπιµο τα κράτη µέλη.
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Λήψη αποφάσεων

Το Συµβούλιο αποφασίζει για την πολιτική που σχετίζεται µε τη συµµετοχή της Ένωσης σε όλες τις
φάσεις και πτυχές της διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων για την
εκπλήρωση καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Συνθήκης ΕΕ.
Λαµβανόµενες εντός του ενιαίου θεσµικού πλαισίου, οι αποφάσεις θα σέβονται τις αρµοδιότητες
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θα διασφαλίζουν τη διαπυλωνική συνοχή σύµφωνα µε το άρθρο 3
της Συνθήκης ΕΕ.

Όλα τα κράτη µέλη δικαιούνται να συµµετέχουν πλήρως και ισοτίµως σε όλες τις αποφάσεις και
συζητήσεις του Συµβουλίου και των οµάδων και επιτροπών του Συµβουλίου για τις επιχειρήσεις
υπό την ηγεσία της ΕΕ. Η συνεισφορά εθνικών µέσων των κρατών µελών στις επιχειρήσεις αυτές
θα βασίζεται στην κυρίαρχη απόφασή τους. Τα κράτη µέλη θα συµµετέχουν στην ειδική επιτροπή
συνεισφερόντων σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 24.

Οι Υπουργοί Άµυνας θα συµµετέχουν στην Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την
Άµυνα (ΚΕΠΑΑ)· όταν το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητά θέµατα που άπτονται της
ΚΕΠΑΑ, οι Υπουργοί Άµυνας, ανάλογα µε την περίπτωση, θα συµµετέχουν για να παρέχουν
οδηγίες για αµυντικά ζητήµατα.

Στο πλαίσιο του Συµβουλίου, θα συσταθούν τα εξής µόνιµα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα:

α) - Μια µόνιµη Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στις Βρυξέλλες θα απαρτίζεται
από εθνικούς αντιπροσώπους ανωτάτου επιπέδου ή επιπέδου πρέσβεων. Η ΕΠΑ θα
ασχολείται µε όλες τις πτυχές της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της ΚΕΠΑΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ και µε την επιφύλαξη της κοινοτικής αρµοδιότητας. Σε
περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης για τη διαχείριση κρίσης, η ΕΠΑ θα ασκεί, υπό την
εξουσία του Συµβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της
επιχείρησης. Για το σκοπό αυτόν, θα θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να είναι
δυνατή η αποτελεσµατική και ταχεία λήψη αποφάσεων. Η ΕΠΑ θα υποβάλλει
κατευθυντήριες γραµµές στη Στρατιωτική Επιτροπή.

β) - Η Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕη) θα απαρτίζεται από τους Αρχηγούς των Γενικών
Επιτελείων, εκπροσωπούµενους από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους. Η ΣΕη θα
συνεδριάζει σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων όπως και όταν απαιτείται. Η επιτροπή
αυτή θα παρέχει στρατιωτικές συµβουλές και θα υποβάλλει συστάσεις στην ΕΠΑ, θα δίνει
δε επίσης στρατιωτικές κατευθύνσεις στο Στρατιωτικό Επιτελείο. Ο Πρόεδρος της ΣΕ θα
συµµετέχει σε συνόδους του Συµβουλίου όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις µε
αµυντικές επιπτώσεις.

γ) - Το Στρατιωτικό Επιτελείο (ΣΕο) εντός των δοµών του Συµβουλίου θα παρέχει
στρατιωτικές γνώσεις και υποστήριξη προς την ΚΕΠΑΑ, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων για τη
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ. Το Στρατιωτικό Επιτελείο θα
εκτελεί έργο έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίµησης της κατάστασης και στρατηγικού
προγραµµατισµού για τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ, συµπεριλαµβανοµένου του
καθορισµού ευρωπαϊκών εθνικών και πολυεθνικών δυνάµεων.
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Ως προσωρινό µέτρο, από τον Μάρτιο 2000 θα συσταθούν τα εξής όργανα στο πλαίσιο του
Συµβουλίου :

α) - Με πλήρη σεβασµό των διατάξεων της Συνθήκης, το Συµβούλιο θα συστήσει προσωρινή
µόνιµη επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας σε επίπεδο ανωτάτων υπαλλήλων ή πρέσβεων,
καθήκον της οποίας θα είναι, αφ'ενός µεν, η προώθηση, υπό την καθοδήγηση της Πολιτικής
Επιτροπής, των µέτρων συνέχειας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι εκπονώντας
συστάσεις για τη µελλοντική λειτουργία της ΚΕΠΑΑ, αφετέρου δε, η τρέχουσα διαχείριση
των θεµάτων ΚΕΠΠΑ, σε στενή επαφή µε το ΓΓ/ΥΕ.

β) - Συγκροτείται ένα προσωρινό όργανο στρατιωτικών εκπροσώπων των Αρχηγών των
Γενικών Επιτελείων των κρατών µελών το οποίο θα παρέχει στρατιωτικές γνώµες στην
προσωρινή επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας.

γ) - Η Γραµµατεία του Συµβουλίου θα ενισχυθεί µε στρατιωτικούς εµπειρογνώµονες,
αποσπασµένους από τα κράτη µέλη, που θα επικουρούν τις εργασίες για την ΚΕΠΑΑ και
θα αποτελέσουν τον πυρήνα του µελλοντικού Στρατιωτικού Επιτελείου.

Επικουρώντας το Συµβούλιο, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος (ΓΓ/ΥΕ) µπορεί να
συµβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσµατικότητα και τη συνεκτικότητα της ΚΕΠΠΑ και στην
ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη ΕΕ, ο ΓΓ/ΥΕ θα
συµβάλλει στη διατύπωση, την προπαρασκευή και την εφαρµογή των αποφάσεων πολιτικής.

Κατά τη µεταβατική περίοδο, ο ΓΓ/ΥΕ, Γενικός Γραµµατέας της ∆ΕΕ, πρέπει να χρησιµοποιεί
πλήρως τα µέσα της ∆ΕΕ για να συµβουλεύει το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 17 της Συνθήκης
ΕΕ.

∆ιαβουλεύσεις και συνεργασία µε εξωκοινοτικές χώρες και µε το ΝΑΤΟ

Η Ένωση θα εξασφαλίζει τον αναγκαίο διάλογο, συνεννόηση και συνεργασία µε το ΝΑΤΟ και τα
εξωκοινοτικά µέλη του, µε άλλες υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, καθώς και µε άλλους
µελλοντικούς εταίρους στη διαχείριση κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ, διαφυλασσοµένης της
αυτονοµίας της ΕΕ να λαµβάνει αποφάσεις και τηρουµένου του ενιαίου θεσµικού πλαισίου της
Ένωσης.

Με εξωκοινοτικά ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ και µε άλλες χώρες υποψήφιες για προσχώρηση
στην ΕΕ, θα καθιερωθούν κατάλληλοι µηχανισµοί διαλόγου και ενηµέρωσης επί θεµάτων
σχετιζοµένων µε την πολιτική ασφάλειας και άµυνας και τη διαχείριση των κρίσεων. Στην
περίπτωση κρίσεως, οι µηχανισµοί αυτοί θα χρησιµεύουν για συνεννοήσεις κατά το χρονικό
διάστηµα έως ότου το Συµβούλιο λάβει απόφαση.

Όταν το Συµβούλιο αποφασίσει τη διεξαγωγή επιχείρησης, τα εξωκοινοτικά ευρωπαϊκά µέλη του
ΝΑΤΟ θα συµµετέχουν, εφ’όσον το επιθυµούν, εάν η επιχείρηση απαιτεί προσφυγή σε νατοϊκά
µέσα και δυναµικό. Θα προσκαλούνται επίσης, κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου, να
συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις στις οποίες η ΕΕ δεν θα χρησιµοποιεί νατοϊκά µέσα.
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΄Αλλες χώρες υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ θα µπορούν επίσης να προσκαλούνται για να
συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, όταν το Συµβούλιο αποφασίσει να
διεξαγάγει παρόµοια επιχείρηση.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που διεξάγουν πολιτικό διάλογο µε την Ένωση
και άλλα ενδιαφερόµενα κράτη, θα µπορούν να προσκαλούνται για να συµµετάσχουν στις
επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.

Όλα τα κράτη που δεσµεύονται για συµµετοχή σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ µε
σηµαντικές στρατιωτικές δυνάµεις θα έχουν, κατά την τρέχουσα διεξαγωγή της επιχείρησης, τα
ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα συµµετέχοντα κράτη µέλη της ΕΕ.

Εάν µια επιχείρηση τελεί υπό την ηγεσία της ΕΕ, συγκροτείται ειδική επιτροπή συνεισφερόντων
για την τρέχουσα διεξαγωγή της επιχείρησης. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του εάν
συµµετέχουν στην επιχείρηση, έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στην ειδική επιτροπή, αλλά
µόνον τα συνεισφέροντα κράτη µέλη θα λαµβάνουν µέρος στην τρέχουσα διεξαγωγή της
επιχείρησης.

Η απόφαση τερµατισµού µιας επιχείρησης θα λαµβάνεται από το Συµβούλιο ύστερα από
διαβουλεύσεις µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών εντός της επιτροπής συνεισφερόντων.

Θα εκπονηθούν λεπτοµερείς διατάξεις για πλήρη συνεννόηση, συνεργασία και διαφάνεια µεταξύ
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αρχικά, οι σχέσεις θα αναπτυχθούν σε άτυπη βάση, µέσω επαφών µεταξύ
του ΓΓ/ΎΕ για την ΚΕΠΠΑ και του Γενικού Γραµµατέα του ΝΑΤΟ.

Παρακολούθηση από την πορτογαλική Προεδρία

Η πορτογαλική Προεδρία καλείται, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, να
συνεχίσει τις εργασίες στα πλαίσια του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων µε αντικείµενο την
ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Η πορτογαλική Προεδρία
καλείται επίσης να υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέϊρα, η οποία θα
περιλαµβάνει :

α) - συστάσεις για τη θεσµική ανάπτυξη των νέων µόνιµων πολιτικών και στρατιωτικών
οργάνων των σχετιζοµένων µε την ΚΕΠΑΑ στους κόλπους της ΕΕ, οι οποίες θα
λαµβάνουν υπόψη το έγγραφο "Στρατιωτικά ΄Οργανα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και ο
προγραµµατισµός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ" και άλλες
συµβολές,

β) - προτάσεις για δέουσες ρυθµίσεις προς θέσπιση από το Συµβούλιο όσον αφορά τις
λεπτοµερείς διατάξεις περί διαβούλευσης ή/και συµµετοχής που θα επιτρέπουν στα τρίτα
ενδιαφερόµενα κράτη να συνεισφέρουν στη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ,
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γ) - προτάσεις όσον αφορά τις αρχές της διαβούλευσης µε το ΝΑΤΟ για στρατιωτικά
θέµατα και συστάσεις για την εκπόνηση των λεπτοµερών διατάξεων περί των σχέσεων
ΕΕ-ΝΑΤΟ, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία για την κατάλληλη στρατιωτική
αντιµετώπιση µιας κρίσης, όπως προβλέφθηκε στην Ουάσινγκτον και στην Κολωνία,

δ) - ένδειξη του κατά πόσον κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της Συνθήκης.

°

°            °
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Σχέδιο έκθεσης της Προεδρίας µε θέµα τα µη στρατιωτικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αντιµετώπιση κρίσεων

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας ανέθεσε στην Προεδρία να συνεχίσει τις εργασίες επί
όλων των πτυχών της ασφάλειας, µη εξαιρουµένης της ενίσχυσης και του καλύτερου συντονισµού
των µη στρατιωτικών µέσων της Ένωσης και των κρατών µελών για την αντιµετώπιση κρίσεων. Οι
εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο, µεταξύ άλλων, υπογραµµίζουν από πλευράς τους τη σπουδαιότητα
του έργου αυτού. Για τον σκοπό αυτόν, διεξάγεται ενδελεχής συζήτηση στους κόλπους των
επιτροπών και οµάδων του Συµβουλίου.

Έχουν αρχίσει οι εργασίες καταγραφής όλων των διαθέσιµων δυνατοτήτων των κρατών µελών και
της Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν σε απογραφή των µέσων που διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη
µέλη, η οποία περιέχεται στο έγγρ. 11044/99 REV 1 όσον αφορά την Ένωση και στο έγγρ.
12323/99 αντιστοίχως, όσον αφορά τα κράτη µέλη.

Η απογραφή δείχνει σαφώς ότι τα κράτη µέλη, η Ένωση ή και οι δύο έχουν σωρεύσει σηµαντική
πείρα ή διαθέτουν αξιόλογα µέσα σε ορισµένους τοµείς όπως η µη στρατιωτική αστυνοµία, η
ανθρωπιστική βοήθεια, η αποκατάσταση των διοικητικών δοµών και της νοµιµότητας, η
αναζήτηση και διάσωση, η παρακολούθηση εκλογών και ανθρώπινων δικαιωµάτων κ.λ.π. Η
απογραφή αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.  Θα χρειάζεται τακτική ενηµέρωση ώστε να εντοπίζονται
καλύτερα ελλείψεις καθώς και σηµεία υπεροχής.

Για να µπορεί να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα στις εκδηλούµενες κρίσεις, η ΄Ενωση
πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα αντίδρασης και την αποτελεσµατικότητα των µέσων και
εργαλείων της, καθώς και τη συνεργία τους.

Συνεπώς, είναι σκόπιµο να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης που να υποδεικνύει την πορεία και τα
βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιήσει η Ένωση προκειµένου να αναπτύξει ικανότητα ταχείας
αντίδρασης στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων µε µη στρατιωτικά µέσα.

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

A. Η Ένωση πρέπει να επιδιώξει :

- ενίσχυση της συνεργίας και της ικανότητας αντίδρασης των εθνικών, συλλογικών και
µη κυβερνητικών µέσων ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να
βελτιώνονται οι επιδόσεις, διατηρουµένης ταυτόχρονα της ευχέρειας ενός εκάστου
συνεισφέροντος να αποφασίζει για την διάθεση µέσων και δυναµικού σε µια
συγκεκριµένη κρίση, ή µέσω συγκεκριµένου διαύλου·

- αύξηση και διευκόλυνση των συνεισφορών της ΕΕ και της συµµετοχής της σε
δραστηριότητες άλλων οργανισµών, όπως τα Ηνωµένα Έθνη και ο ΟΑΣΕ, όποτε ένας
εξ αυτών ηγείται των οργανωτικών εργασιών σε συγκεκριµένη κρίση, καθώς και σε
αυτόνοµες δράσεις της ΕΕ·

- διασφάλιση της διαπυλωνικής συνοχής.
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B. Για τον σκοπό αυτόν :

Τα κράτη µέλη και η Ένωση πρέπει να αναπτύξουν δυνατότητα ταχείας αντίδρασης
προσδιορίζοντας σχετικό πλαίσιο και λεπτοµερείς ρυθµίσεις, προκαθορίζοντας δε το
προσωπικό, τα υλικά µέσα και τους οικονοµικούς πόρους που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν ως ανταπόκριση σε αίτηµα επί κεφαλής οργανισµού όπως τα Ηνωµένα
Έθνη ή ο ΟΑΣΕ, ή εάν χρειαστεί, σε αυτόνοµες δράσεις της ΕΕ.

Πρέπει να συνεχιστεί η καταγραφή των εθνικών και συλλογικών πόρων ώστε να υπάρχει
συνολική εικόνα των πόρων που θα µπορούσαν να παραταχθούν στα πλαίσια ενός τέτοιου
µηχανισµού ταχείας αντίδρασης. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα κράτη µέλη και τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ θα µπορούσαν, εφ’όσον το επιθυµούν, να προβάλουν τους τοµείς στους
οποίους θεωρούν ότι έχουν ανεγνωρισµένη ειδικότητα.

Πρέπει να δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων για τη φύλαξη και µετάδοση πληροφοριών όσον
αφορά τα προκαθορισµένα µέσα, δυνατότητες και ειδικές γνώσεις σε όλους τους τοµείς της
µη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων. Πρέπει να δηλώνονται µε σαφήνεια οι δυνατότητες
παροχής και η ποιότητα των µέσων αυτών.

Πρέπει να πραγµατοποιηθεί µελέτη που να ενσωµατώνει όλα τα διδάγµατα, να προσδιορίζει
συγκεκριµένους στόχους συλλογικής µη στρατιωτικής αντίδρασης των κρατών µελών της ΕΕ
σε διεθνείς κρίσεις (π.χ. ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης, ανά πάσα στιγµή και επί
ορισµένο χρονικό διάστηµα συγκεκριµένων δυνάµεων µη στρατιωτικής αστυνοµίας ως
συνεισφοράς στις αποστολές µη στρατιωτικής αστυνόµευσης· ικανότητα ανάπτυξης
συνδυασµένης δύναµης ερευνών και διάσωσης µέχρι 200 ατόµων εντός εικοσιτετραώρου).Tο
έργο αυτό πρέπει να προωθηθεί από την πορτογαλική Προεδρία µαζί µε τον ΓΓ/ΥΕ.

Ο κατάλογος, το σχέδιο βάσης δεδοµένων και η µελέτη πρέπει να βοηθήσουν στον εντοπισµό
των τοµέων σχετικής υπεροχής ή αδυναµιών και θα µπορούσαν να προωθήσουν τη βελτίωση
του επιπέδου εξάσκησης, την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών καθώς και τα
διµερή ή πολυµερή σχέδια µεταξύ κρατών µελών (π.χ.  συνδυασµό  χρήσης  ελικοπτέρου
ενός κράτους µέλους µε ειδικευµένη ιατρική οµάδα από άλλο).

Πρέπει να συσταθεί συντονιστικός µηχανισµός στην Γραµµατεία του Συµβουλίου, σε άµεση
επαφή µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ο οποίος θα διαχειρίζεται το σχέδιο βάσης δεδοµένων
και τις διάφορες πρωτοβουλίες όσον αφορά δυνατότητες. Σε συγκεκριµένες κρίσεις,
αναλόγως του ρόλου της ΕΕ, θα µπορεί να δηµιουργεί ένα ειδικό κέντρο για να συντονίζει
την αποτελεσµατικότητα της συνεισφοράς των κρατών µελών της ΕΕ. Το κέντρο αυτό θα
πρέπει να αποτελεί έναν λιτό, αποτελεσµατικό και µη γραφειοκρατικό µηχανισµό που να
επιτρέπει τη στενή συνεργασία µε την Επιτροπή (και ιδίως µε το ECHO).

Κατά τη δηµιουργία δυναµικού ταχείας αντίδρασης, θα δοθεί άκρα προσοχή στην ανάπτυξη
δυναµικού µη στρατιωτικής αστυνοµίας.
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Πρέπει να συσταθούν µηχανισµοί ταχείας χρηµατοδότησης, όπως το δηµιουργητέο από την
Επιτροπή Ταµείο Ταχείας Αντίδρασης, ώστε να µπορεί να επισπεύδεται η χορήγηση πόρων
για τη στήριξη δραστηριοτήτων της ΕΕ, να υπάρχει συµµετοχή σε επιχειρήσεις διεξαγόµενες
από άλλους διεθνείς οργανισµούς και να χρηµατοδοτούνται δραστηριότητες ΜΚΟ, αναλόγως
της περιπτώσεως.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ένωση πρέπει να αναπτύξει συνολική τακτική, µε σκοπό να παρατάσσει εθνικά και συλλογικά
µη στρατιωτικά µέσα εντός των χρονικών ορίων που απαιτεί η επί τόπου κατάσταση.

Για το συντονισµό των εργαλείων µη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, θα συσταθεί ο
συντονιστικός µηχανισµός για τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων. Αυτός ο µηχανισµός, ο
οποίος  θα είναι διαπυλωνικής υφής, θα παρέχει εξειδικευµένες συµβουλές για την υποστήριξη της
διαχείρισης κρίσεων. Η λήψη αποφάσεων και η υλοποίηση των εργαλείων µη στρατιωτικής
διαχείρισης κρίσεων δυνάµει του πρώτου πυλώνα θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των θεσµών και
διαδικασιών της Συνθήκης ΕΚ.

Προσωρινά, οι εργασίες αυτές για την ανάπτυξη του συντονιστικού µηχανισµού µη στρατιωτικής
διαχείρισης κρίσεων µπορούν να βασίζονται στην πείρα εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη.

Εάν παραστεί ανάγκη, η Ένωση θα θεσπίσει γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την εξασφάλιση
της διαπυλωνικής συνοχής, θα καθορίσει δε τα µέσα που θα πρέπει να παρέχονται. Στη συνάρτηση
αυτή, πρέπει να µελετηθούν ρυθµίσεις για µηχανισµούς ταχείας χρηµατοδότησης µε σκοπό την
ταχεία αντίδραση σε κρίσιµες καταστάσεις.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1999/    /ΚΕΠΠΑ
της

για την Ουκρανία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιµώντας ότι η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, των κρατών µελών τους και της Ουκρανίας άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1998,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :

ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ Η ΕΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1. Η στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και της Ουκρανίας, η
οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συµφέροντα, αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τη
βελτίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευηµερίας στην Ευρώπη. Η ελευθερία, η
ανεξαρτησία και η σταθερότητα της Ουκρανίας συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγαλύτερων
επιτευγµάτων στην νέα Ευρώπη, που είναι απαλλαγµένη από τις παλιές διαχωριστικές
γραµµές. Η γεωγραφική της θέση καθώς και το µέγεθός της, οι πόροι της και ο πληθυσµός
της όπως και η θέση της κατά µήκος των αξόνων Βορρά-Νότου και Ανατολής-∆ύσης
προσδίδουν στην Ουκρανία µοναδική θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν καθοριστικό
περιφερειακό παράγοντα.

2. Η Ουκρανία διατηρεί σήµερα εξαίρετες σχέσεις µε όλους τους γείτονές της και έχει
πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα για την ανόρθωση του έθνους και την εδραίωση της
δηµοκρατίας. Το γεγονός ότι η Ουκρανία αποτελεί, από την ανεξαρτησία της, πηγή
περιφερειακής σταθερότητας, παρά τις εσωτερικές της δυσκολίες και ποικιλοµορφίες,
αποτελεί αξιέπαινο επίτευγµα. Η ΕΕ καλωσορίζει τη στενή συµµετοχή της Ουκρανίας στη
σταθεροποίηση της περιοχής της και ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου της Ουκρανίας στα
περιφερειακά φόρα συνεργασίας. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση της
Ουκρανίας ως προς τον πυρηνικό αφοπλισµό καθώς και τη συνεργασία της στη διατήρηση
της ευρωπαϊκής και διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ιδίως µέσω του Οργανισµού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και των Ηνωµένων Εθνών.

3. Η στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας ενισχύεται συνεχώς από την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας αποτελεί σηµαντικό επίτευγµα. Η Ουκρανία υπήρξε το πρώτο από τα νέα
Ανεξάρτητα Κράτη που υπέγραψε τη συµφωνία αυτή, τονίζοντας έτσι την επιθυµία της ΕΕ
και της Ουκρανίας για ενίσχυση της συνεργασίας. Μέσω της µακροοικονοµικής βοήθειας,
του προγράµµατος Tacis, καθώς και διµερών προγραµµάτων, η ΕΕ παρέχει πολύτιµη στήριξη
προκειµένου να βοηθήσει την Ουκρανία κατά τη µεταβατική της περίοδο και τη διαδικασία
µεταρρύθµισης.
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4. Σε συνέχεια της τρέχουσας διαδικασίας διεύρυνσης, ορισµένα µελλοντικά κράτη µέλη της ΕΕ
θα έχουν κοινά εξωτερικά σύνορα µε την Ουκρανία. Η διεύρυνση της Ένωσης θα αυξήσει
περαιτέρω τον οικονοµικό δυναµισµό και την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή,
αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτόν τις δυνατότητες συνεργασίας µε την Ουκρανία.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά την
Ουκρανία :

− να συµβάλει στην ανάδειξη σταθερής, ανοικτής και πλουραλιστικής δηµοκρατίας στην
Ουκρανία, η οποία θα διέπεται από κράτος δικαίου και θα στηρίζει τη σταθερή λειτουργία
της οικονοµίας της αγοράς την οποία θα απολαµβάνουν όλοι οι κάτοικοι της Ουκρανίας,

− να συνεργαστεί µε την Ουκρανία για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην
Ευρώπη και σε παγκόσµια κλίµακα και στην αναζήτηση αποτελεσµατικών απαντήσεων στις
κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος,

− να ενισχύσει την οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική συνεργασία µε την Ουκρανία καθώς
και τη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

6. Η ΕΕ αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές βλέψεις της Ουκρανίας και χαιρετίζει τον ευρωπαϊκό της
προσανατολισµό. Η ΕΕ εµµένει σθεναρά στη δέσµευση να εργαστεί µε την Ουκρανία, σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για να υποστηρίξει τον επιτυχή πολιτικό και
οικονοµικό µετασχηµατισµό στην Ουκρανία, που θα διευκολύνει την περαιτέρω προσέγγιση
της Ουκρανίας µε την ΕΕ. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της προσφέρονται να συµµεριστούν
µε την Ουκρανία τις διάφορες εµπειρίες τους όσον αφορά την οικοδόµηση σύγχρονων
πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και διοικητικών δοµών, αναγνωρίζοντας πλήρως ότι την
κύρια ευθύνη για το µέλλον της Ουκρανίας τη φέρει η ίδια η Ουκρανία.

7. Εποµένως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί την παρούσα Κοινή Στρατηγική για να
ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι µια επιτυχής, σταθερή και ασφαλής Ουκρανία είναι προς όφελος
των συµφερόντων της ΕΕ. Η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) αποτελεί
τη νοµική βάση της σχέσης µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η πλήρης εφαρµογή της
συµφωνίας αυτής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη της Ουκρανίας στην
ευρωπαϊκή οικονοµία και θα βοηθήσει την Ουκρανία να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της
ταυτότητα.

8. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα αναπτύξουν το συντονισµό, τη συνοχή και τη
συµπληρωµατικότητα όλων των πτυχών της πολιτικής τους έναντι της Ουκρανίας. Η Ένωση,
η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της θα συνεργαστούν επίσης µε περιφερειακούς και διεθνείς
οργανισµούς όπως και στα πλαίσια των οργανισµών αυτών, καθώς και µε οµόφρονες
εταίρους για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ΣΕΣΣ και στην παρούσα Κοινή
Στρατηγική. Οι θέσεις που θα λαµβάνουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της σε όλα τα
σχετικά φόρα θα είναι σύµφωνες προς την παρούσα Κοινή Στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Ουκρανία να εργαστεί µε την ΕΕ βάσει της παρούσας Κοινής
Στρατηγικής προς όφελος και των δύο µερών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εντόπισε τους ακόλουθους κυριότερους στόχους :

I. Υποστήριξη της διαδικασίας δηµοκρατικής και οικονοµικής µετάβασης στην Ουκρανία
II. ∆ιασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας και αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων

στην ευρωπαϊκή ήπειρο
III. Υποστήριξη για ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στα πλαίσια της

διεύρυνσης της ΕΕ

I. Υποστήριξη της δηµοκρατικής και οικονοµικής διαδικασίας µετάβασης στην Ουκρανία

Η ΕΕ και η Ουκρανία έχουν κοινό συµφέρον στην επιτάχυνση της διαδικασίας δηµοκρατικής
και οικονοµικής µετάβασης στην Ουκρανία. Ο επιτυχής µετασχηµατισµός στην Ουκρανία θα
αποφέρει ευηµερία όχι µόνον στην Ουκρανία αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Για να επιτύχει
αυτή η διαδικασία µετάβασης, πρέπει να πραγµατοποιηθούν µεταρρυθµίσεις για την
εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και οικονοµικές και κοινωνικές
µεταρρυθµίσεις για την εγκαθίδρυση µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς.

Η ΕΕ προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας µε την Ουκρανία στους ακόλουθους τοµείς
προτεραιότητας :

I.i Εδραίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των κρατικών θεσµών στην Ουκρανία.

9. Η ΕΕ χαιρετίζει τις επιτυχίες της Ουκρανίας στη θεµελίωση ενός δηµοκρατικού συστήµατος,
ιδίως µε τη θέσπιση ενός πολυκοµµατικού συστήµατος και την υιοθέτηση κοινοβουλευτικού
συντάγµατος. Η ΕΕ αναγνωρίζει τις επιτυχίες της Ουκρανίας στη διατήρηση της ενότητάς της
παρά τις διάφορες εθνικές οµάδες που απαρτίζουν τη χώρα.

10. Η ΕΕ υποστηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της που αποσκοπούν στην εδραίωση της
δηµοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
κράτους δικαίου. Η Ένωση κρίνει ότι το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάπτυξη µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς η οποία θα παρέχει ευκαιρίες και οφέλη
σε όλους τους πολίτες της Ουκρανίας. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για
τη µεταρρύθµιση του νοµικού της συστήµατος στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ. Μια ορθώς
λειτουργούσα ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, µια επαγγελµατική αστυνοµική δύναµη, η
ανάπτυξη αξιοκρατικής και καλά εκπαιδευµένης δηµόσιας διοίκησης σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο αποτελούν βασικά στοιχεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής των
κυβερνητικών αποφάσεων. Η ΕΕ ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την
ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και του δηµοκρατικού χαρακτήρα των
κρατικών θεσµών της, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης της ελευθεροτυπίας. Τα
ανωτέρω αποτελούν προϋποθέσεις για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και
συµβάλλουν στην οικοδόµηση µιας σύγχρονης κοινωνίας των πολιτών.
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11. Η ΕΕ προσδίδει σηµασία στην ανάπτυξη, στην Ουκρανία, της κοινωνίας των πολιτών και
ενός ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού κλίµατος φιλικού προς τις επενδύσεις και ενθαρρύνει
τους στενότερους δεσµούς µεταξύ των λαών και των µη κυβερνητικών οργανισµών της
Ένωσης και της Ουκρανίας. Η ΕΕ χαιρετίζει τη συµφωνία της Ουκρανίας για ένα µνηµόνιο
συµφωνίας µε τον ΟΑΣΕ και συνιστά έντονα στην Ουκρανία να συνεργαστεί στενά µε τον
συντονιστή σχεδίων του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της
Ουκρανίας που αποσκοπούν στην προστασία και προώθηση των δικαιωµάτων των
µειονοτήτων και καλεί την Ουκρανία να συνεχίσει τις καλές της προσπάθειες στον τοµέα
αυτόν, περιλαµβανοµένης και της συνεργασίας µε τον Ύπατο Αρµοστή για τις εθνικές
µειονότητες.

12. Η ΕΕ προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην στενή συνεργασία µε την Ουκρανία στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ παρακινεί την
Ουκρανία να τηρήσει τις δεσµεύσεις της και να προσαρµόσει τη νοµοθεσία της προκειµένου
να πληροί τους κανόνες και τα πρότυπα του Συµβουλίου της Ευρώπης, ειδικότερα δε τις
υποχρεώσεις για τις οποίες έχει υπογράψει η Ουκρανία κατά την προσχώρησή της στο
Συµβούλιο της Ευρώπης το 1995. Η ΕΕ σηµειώνει τα πορίσµατα της αποστολής
παρακολούθησης των εκλογών του Γραφείου των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ σχετικά µε τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών της
Ουκρανίας το 1999, σύµφωνα µε τα οποία, κατά τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών, δεν
τηρήθηκαν ορισµένες δεσµεύσεις που επέβαλε ο ΟΑΣΕ και καλεί την Ουκρανία, ενόψει των
µελλοντικών εκλογών, να λάβει σοβαρά υπόψη της τις συστάσεις που διατύπωσε στην
έκθεσή της η αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ.

I.ii Στήριξη της διαδικασίας οικονοµικής µετάβασης στην Ουκρανία

13. Η ΕΕ έχει δεσµευτεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την εγκαθίδρυση
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για οικονοµικές δραστηριότητες και θα υποστηρίξει την
Ουκρανία στις οικονοµικές και κοινωνικές της µεταρρυθµίσεις.

14. Η ΕΕ ενθαρρύνει την Ουκρανία να υιοθετήσει µακροοικονοµικές πολιτικές που θα
αποσκοπούν στην σταθερότητα των τιµών, σε υγιή δηµόσια οικονοµικά και σε βιώσιµο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Προκειµένου να βελτιωθεί περαιτέρω η σταθερότητα των
τιµών είναι σηµαντικό να µπορεί η Κεντρική Τράπεζα να ενεργεί ανεξαρτήτως πολιτικών
παρεµβάσεων. Πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάµενοι κανονισµοί προληπτικής επιτήρησης
του οικονοµικού τοµέα. Πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή των φόρων και θα πρέπει να
αποφεύγονται οι ad hoc φορολογικές αµνηστίες και φοροαπαλλαγές συγκεκριµένων τοµέων
της οικονοµίας.

15. Η ΕΕ ενθαρρύνει έντονα την Ουκρανία να εντείνει τις προσπάθειές της για την οικοδόµηση
µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς µέσω µεγαλύτερων δοµικών, οικονοµικών και
διοικητικών µεταρρυθµίσεων, στο πλαίσιο ενός συνολικού µεταρρυθµιστικού προγράµµατος
που θα συµφωνηθεί µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τη
θέσπιση και επιβολή σαφών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, την
περαιτέρω απελευθέρωση των τιµών, την αύξηση των κοινοτικών τιµολογίων ενέργειας,
υδάτων και ενοικίων σε επίπεδα πλήρους ανάκτησης του κόστους, την αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο
συνολικός ρυθµός των µεταρρυθµίσεων αυτών πρέπει να επιταχυνθεί. Όσον αφορά τις
τοµεακές µεταρρυθµίσεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τοµείς της γεωργίας,
της ενέργειας και των µεταφορών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 13.12.1999 - EL - PE 168.583

73

16. Απαιτείται η κίνηση διαδικασίας µεταρρύθµισης του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας
προκειµένου να διευκολυνθεί, µεταξύ άλλων, η µακροπρόθεσµη µίσθωση γαιών ως εγγύηση
δανείων, πράγµα που θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις στο γεωργικό τοµέα.

17. Η προσέλκυση και η προστασία εγχωρίων και αλλοδαπών επενδύσεων διαδραµατίζει επίσης
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ουκρανίας. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ σηµειώνει ότι οι
ισχυρισµοί περί διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης βλάπτουν την οικονοµική υπόληψη της
Ουκρανίας. Η Ένωση θα υποστηρίξει την Ουκρανία στην εκπόνηση και υιοθέτηση των
οικονοµικών πολιτικών που απαιτούνται για την αύξηση των εγχωρίων και αλλοδαπών
επενδύσεων και την κάλυψη των απαιτήσεων των διεθνών δανειστών.

18. ∆εδοµένων των επαχθών υποχρεώσεων της Ουκρανίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του
χρέους, η οικονοµική ανάκαµψη αυτής της χώρας θα απαιτήσει περαιτέρω συµµετοχή
ιδιωτικών πιστωτών. Πρέπει να βρεθούν λύσεις συνεργασίας για τα προβλήµατα της
Ουκρανίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους.

19. Η ΕΕ έχει πλήρη επίγνωση του ότι οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις της Ουκρανίας
αντιµετωπίζουν σε ορισµένες περιπτώσεις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες. Η
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική βοήθεια της ΕΕ θα συνεχισθεί καταλλήλως, σύµφωνα µε
καθορισµένα κριτήρια και διαδικασίες, µε στόχο την υποστήριξη της µακροοικονοµικής
σταθεροποίησης και της συνεκτικής διαρθρωτικής µεταρρύθµισης, σε συνάρτηση µε
προγράµµατα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η ΕΕ θα
εξακολουθήσει να είναι έτοιµη να υποστηρίξει τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην
Ουκρανία σ' αυτές τις περιστάσεις. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική ενίσχυση της ΕΕ
βοηθά την Ουκρανία για το άνοιγµα της οικονοµίας της, τη βελτίωση της οικονοµικής
προσαρµογής, την προώθηση του ανταγωνισµού και την περαιτέρω ενσωµάτωση της
ουκρανικής οικονοµίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία.

20. Η ΕΕ θα υποστηρίξει την Ουκρανία στο πλαίσιο της προώθησης της σταδιακής προσέγγισης
της νοµοθεσίας της προς την νοµοθεσία της ΕΕ, ιδίως σε τοµείς όπως η πολιτική του
ανταγωνισµού, τα πρότυπα και η πιστοποίηση, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η
προστασία των δεδοµένων, οι τελωνειακές διαδικασίες και το περιβάλλον.

21. Στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός προγράµµατος το οποίο καθιερώνει λειτουργική οικονοµία
της αγοράς, πρέπει να θεσπισθεί καλώς στοχοθετηµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης,
ώστε να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πτυχές της µετάβασης προς την οικονοµία της αγοράς.

II. ∆ιασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας και αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων στην
ευρωπαϊκή ήπειρο

Η ΕΕ και η Ουκρανία ενδιαφέρονται από κοινού για τη διατήρηση της σταθερότητας και της
ασφάλειας σε µια ελεύθερη και δηµοκρατική Ευρώπη. Η γεωπολιτική κατάσταση της Ουκρανίας, η
οποία εκτείνεται κατά µήκος των αξόνων Βορρά-Νότου και Ανατολής-∆ύσης, προσδίδει στην
Ουκρανία µοναδική θέση στην Ευρώπη. Η ΕΕ αναγνωρίζει την περιφερειακή σηµασία της
Ουκρανίας. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ προτείνει να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ουκρανία, µε
απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην πυρηνική ασφάλεια και στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου,
όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, προκειµένου να καταστεί πλέον συνεκτική και
λειτουργική.
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Η ΕΕ επιθυµεί να εµβαθύνει τη συνεργασία µε την Ουκρανία προκειµένου να βρεθούν ουσιαστικές
λύσεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ήπειρος όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήµατα :

II.i Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη

22. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να προωθήσει τη συνεργασία και τη
σταθερότητα στην περιοχή, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Οργάνωσης Οικονοµικής
Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, του Συµβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας
και της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του Ουζµπεκιστάν, του Αζερµπαϊτζάν και της Μολδαβίας.
Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική ανάπτυξη της σχέσης της Ουκρανίας µε
όλους τους γείτονές της και πιστεύει ότι έχει συµφέρον να διατηρήσει ισχυρές και σταθερές
αυτές τις σχέσεις. Η ΕΕ σηµειώνει επίσης τη συµβολή της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή
σταθερότητα µέσω του ρόλου της ως παρατηρητή του Συµφώνου Σταθερότητας για την
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

23. Η ΕΕ και η Ουκρανία ενδιαφέρονται από κοινού για τη διατήρηση της σταθερότητας και της
ασφάλειας σε µια ελεύθερη και δηµοκρατική Ευρώπη. Χρειάζονται ενισχυµένοι µηχανισµοί
διαβούλευσης µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, του Συµβουλίου της
Ευρώπης και των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στενή συνεργασία µεταξύ του ΟΑΣΕ και της
Ουκρανίας, ώστε να αντιµετωπισθούν από κοινού και κατά τρόπο αποτελεσµατικό οι
ευρωπαϊκές και παγκόσµιες προκλήσεις στον τοµέα της ασφάλειας.

24. Η ΕΕ συγχαίρει την Ουκρανία για την εκλογή της στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών (2000/1). Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη της ΕΕ να εµβαθύνει και να διευρύνει
περαιτέρω τον πολιτικό της διάλογο µε την Ουκρανία σε επίσηµο και υπουργικό επίπεδο,
διµερώς και µέσω κοινοτικών µηχανισµών. Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την
Ασφάλεια θα αυξήσει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών του ΟΑΣΕ.

25. Η ΕΕ προωθεί και υποστηρίζει τον διάλογο για γενικά και ειδικά ζητήµατα που αφορούν τη
διαχείριση κρίσιµων καταστάσεων και την εδραίωση της ασφάλειας, όπως αναπτύχθηκε τα
τελευταία χρόνια µεταξύ της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, καθώς και την
εντατικοποίηση της πρακτικής συνεργασίας σ' αυτόν τον τοµέα, ιδίως µέσω της εφαρµογής
του σχεδίου δράσης που εκπονήθηκε πρόσφατα από τη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση και την
Ουκρανία.

26. Η ΕΕ επιθυµεί επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία µε την Ουκρανία στον τοµέα του ελέγχου
των εξαγωγών και της µη διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους,
και παροτρύνει την Ουκρανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Σύµβαση για τα χηµικά όπλα.

27. Εξ άλλου, η ΕΕ ενθαρρύνει την Ουκρανία να επιδιώξει τους στόχους της Σύµβασης για την
απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και µεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού
και για την καταστροφή τους. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την Ουκρανία να αναπτύξει
στρατηγική για την καταπολέµηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού.
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II.ii Συνεργασία στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας

28. Η ΕΕ θα επιδιώξει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής σταθερότητας και θα εργασθεί µαζί µε την
Ουκρανία στους τοµείς της ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας τη
γενική µεταρρύθµιση του ενεργειακού τοµέα, µεταξύ άλλων, µε συνεχή συνεργασία µε την
Ουκρανία για την εφαρµογή του Σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης για τον ενεργειακό τοµέα,
περιλαµβανοµένης της ελευθέρωσης των τιµών, της αύξησης των εισερχοµένων πληρωµών
σε ρευστό χρήµα και της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών διανοµής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ
θα προωθήσει την αποτελεσµατική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρησιµοποίηση της
ενέργειας στην Ουκρανία και την ενίσχυση των νέων θεσµών και αρχών του τοµέα της
ενέργειας, καθώς και της ικανότητάς τους για χάραξη πολιτικής στον τοµέα.

29. Η πυρηνική ασφάλεια και ο παροπλισµός του πυρηνικού σταθµού του Τσερνοµπίλ αποτελεί
προτεραιότητα στις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας. Η ΕΕ ενθαρρύνει τη σύσταση ανεξάρτητης
ρυθµιστικής αρχής σε πυρηνικά θέµατα στην Ουκρανία και καλεί την Ουκρανία να τηρήσει
τη δέσµευσή της για την εφαρµογή του µνηµονίου συµφωνίας που συνήφθη µεταξύ Οµάδας
των 7 και Ουκρανίας το 1995 για το οριστικό κλείσιµο του Τσερνοµπίλ. Σε αντάλλαγµα, η
ΕΕ θα υποστηρίξει την Ουκρανία για να χρηµατοδοτηθεί η ικανότητα εναλλακτικής
παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία.

30. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας µε την Ουκρανία σε θέµατα
όπως η προστασία από την ακτινοβολία, η διαχείριση των αποβλήτων, η αποµόλυνση και η
αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, και οι µελέτες στον τοµέα της τεχνολογίας της
σύντηξης. Οι προσφάτως υπογραφείσες συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα της πυρηνικής
ασφάλειας και της θερµοπυρηνικής σύντηξης µεταξύ Ευρατόµ και Ουκρανίας θα
διευκολύνουν αυτή τη συνεργασία.

31. Επιπλέον, η ΕΕ παροτρύνει την Ουκρανία να λάβει αποφασιστικά µέτρα στον τοµέα της
προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία της δηµόσιας υγείας από την µόλυνση του
πόσιµου ύδατος, του αέρα και του εδάφους, και η βιώσιµη και υπεύθυνη χρησιµοποίηση των
φυσικών πηγών, καθώς και ο περιορισµός της διαµεθοριακής ρύπανσης του αέρα και των
υδάτων αποτελούν προτεραιότητες στον εν λόγω τοµέα.
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III. Υποστήριξη για ενισχυµένη συνεργασία ΕΕ και Ουκρανίας στα πλαίσια της διεύρυνσης
της ΕΕ

Μετά την τρέχουσα διαδικασία διεύρυνσης, ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ θα έχουν κοινά
εξωτερικά σύνορα µε την Ουκρανία. Η ΕΕ επιθυµεί να εργασθεί προς το κοινό συµφέρον της
Ένωσης και της Ουκρανίας σ' αυτή τη διαδικασία. Επ' αυτού, η ΕΕ προτείνει ενισχυµένη
συνεργασία µε την Ουκρανία, µε ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης τη συµµετοχή της Ουκρανίας σε
περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διαρθρώσεις.

Η ΕΕ θα µπορούσε να ενισχύσει τη συνεργασία µε την Ουκρανία στους ακόλουθους τοµείς :

III.i Υποστήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία

32. Η Ένωση υποστηρίζει την Ουκρανία και την καλεί να εντείνει τις προσπάθειές της για την
πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). Η
Ένωση ενθαρρύνει την Ουκρανία να εκµεταλλευθεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η
ΣΕΣΣ για τη διευκόλυνση του εµπορίου και των επενδύσεων από και προς την Ουκρανία. Η
Ένωση θα εξετάσει επίσης τις συνθήκες οι οποίες θα µπορούσαν, παράλληλα µε την ένταξη
στον ΠΟΕ, να επιτρέψουν τη µελλοντική δηµιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Ουκρανίας, όπως προβλέπεται στην ΣΕΣΣ.

33. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα στην Ουκρανία, η ΕΕ την
ενθαρρύνει να διαπραγµατευθεί και να επικυρώσει περαιτέρω διµερείς συµφωνίες για την
προστασία των επενδύσεων µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, ώστε να δοθεί ώθηση στις ξένες
άµεσες επενδύσεις. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές της
Ουκρανίας να δραθούν των ευκαιριών που προσφέρει η νέα νοµοθεσία περί δηµοσίων
συµβάσεων, ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις σε δηµόσια έργα υποδοµής και υπηρεσίες.

III.ii Συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων

34. Η ΕΕ και η Ουκρανία έχουν κοινό συµφέρον να αναπτύξουν συνεργασία για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και εµπορίας ανθρώπων. Η ΕΕ και η
Ουκρανία έχουν επίσης κοινό συµφέρον να αναπτύξουν τη µεταξύ των συνεργασία στον
τοµέα της ασφάλειας των συνόρων και της καταπολέµησης της µάστιγας του οργανωµένου
εγκλήµατος, περιλαµβανοµένης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και του λαθρεµπορίου όπλων και ναρκωτικών.

35. Με την προοπτική της επικείµενης διεύρυνσης, η ΕΕ θα προσπαθήσει να εντείνει το διάλογο
µε την Ουκρανία σχετικά µε την προσαρµογή της πολιτικής θεωρήσεων της Ουκρανίας
σύµφωνα µε τη σχετική ευρωπαϊκή πολιτική, µε την εισαγωγή καθεστώτος υποχρεωτικής
θεώρησης σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις και µε την εισαγωγή ταξιδιωτικών εγγράφων
τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να παραποιηθούν.
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III.iii Περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες

36. Η ΕΕ ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών περιφερειακής και
διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ Ουκρανίας και των γειτονικών χωρών. Στον τοµέα
αυτόν, η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέµατα διαχείρισης των συνόρων.

37. Όσον αφορά την ανάπτυξη των δικτύων υποδοµής, ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών πετρελαίου, η ΕΕ,
µέσω του προγράµµατος TACIS, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιφερειακές
πρωτοβουλίες, όπως η INOGATE (∆ιακρατική µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην Ευρώπη) και ο TRACECA (∆ιάδροµος µεταφορών Ευρώπη Καύκασος Ασία), µε σκοπό
τη βελτίωση της οικονοµικής συνεργασίας στην περιοχή. Η ΕΕ θα διερευνήσει τις
δυνατότητες που υπάρχουν για τη σύνδεση των ουκρανικών συστηµάτων µεταφορών (οδικών
και σιδηροδροµικών) µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα επιδιώξει αµοιβαίως ικανοποιητικές
λύσεις για τη ρύθµιση των θεµάτων µεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί ιδιαίτερη
µέριµνα για την ενίσχυση του συντονισµού µε άλλους χορηγούς και µε τα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και για την αύξηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα,
η οποία θα έχει καίρια σηµασία για την επιτυχία του επιδιωκόµενου στόχου.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Γενικές διατάξεις

38. Η παρούσα Κοινή Στρατηγική θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διαδικασίες που
προβλέπονται στις Συνθήκες. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζουν
την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων της Ένωσης για την
εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

39. Η ΕΕ θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής Στρατηγικής,
κάνοντας κατάλληλη χρήση όλων των σχετικών τρόπων και µέσων που διαθέτει η Ένωση, η
Κοινότητα και τα κράτη µέλη.

40. Σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός
Γραµµατέας του Συµβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), επικουρεί το Συµβούλιο και την Προεδρία κατά την
εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του δυνάµει
των Συνθηκών. Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 27 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη

41. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη :

− επανεξετάζουν, ανάλογα µε τις εξουσίες και τις δυνατότητές τους, τις υπάρχουσες δράσεις,
προγράµµατα, µέσα και πολιτικές, ώστε να διασφαλισθεί η συνεκτικότητά τους µε την παρούσα
Κοινή Στρατηγική, βάσει των κυριότερων στόχων του µέρους ΙΙ και λαµβάνοντας υπόψη τις
ειδικές πρωτοβουλίες του µέρους ΙΙΙ·

− χρησιµοποιούν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο τα
υπάρχοντα µέσα και τρόπους, ιδίως δε την ΣΕΣΣ, καθώς και όλα τα συναφή προγράµµατα της
ΕΕ και των κρατών µελών και, προς το σκοπό αυτό, αναπτύσσουν και διατηρούν µια ενδεικτική
καταγραφή των πόρων της Ένωσης, της Κοινότητας και των κρατών µελών που θα
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

Συντονισµός

42. Τα κράτη µέλη θα καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες προκειµένου να συντονίσουν τις
δράσεις τους έναντι της Ουκρανίας, περιλαµβανοµένης και της δράσης τους σε διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωµένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ,
ο ΟΟΣΑ και οι διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, και περιλαµβανοµένου του συντονισµού
µε την Κοινότητα στους τοµείς της αρµοδιότητάς της.

43. Ο συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής πρέπει επίσης να ενισχυθεί, συν
τοις άλλοις µέσω τακτικών διαβουλεύσεων µεταξύ των αντίστοιχων αντιπροσώπων τους στην
Ουκρανία.

44. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα εργασθούν µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, και θα
επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής Στρατηγικής µαζί µε άλλες
ενδιαφερόµενες χώρες.

45. Η ΕΕ θα καλέσει τις υποψήφιες χώρες, που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης η οποία
άρχισε µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο του 1997, να
συµµετάσχουν σε δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

Εφαρµογή και επανεξέταση

46. Το Συµβούλιο :

− διασφαλίζει ότι η εκάστοτε Προεδρία υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο πλαίσιο του γενικού
προγράµµατός της, ένα πρόγραµµα εργασιών για την εφαρµογή της παρούσας Κοινής
Στρατηγικής, βασισµένο στους τοµείς δράσης του Μέρους ΙΙ και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη
τις ειδικές πρωτοβουλίες του Μέρους ΙΙΙ,
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− επανεξετάζει και αξιολογεί τη δράση της ΕΕ δυνάµει της παρούσας Κοινής Στρατηγικής και
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της επίτευξης των στόχων
της τουλάχιστον σε ετήσια βάση,

− επανεξετάζει την κατάσταση στην Ουκρανία και το βαθµό συνεργασίας της Ουκρανίας για την
εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, µεταξύ άλλων µέσω περιοδικών εκθέσεων από
τους Αρχηγούς Αποστολής, και περιλαµβάνει σχετική αξιολόγηση στην έκθεσή του προς το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,

− όταν είναι αναγκαίο, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συστάσεις για τροποποιήσεις στο
Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

47. Η Επιτροπή θα συµβάλει στα ανωτέρω στο πλαίσιο των εξουσιών της.

Συνεργασία µε την Ουκρανία

48. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα συνεργαστούν στενά µε την Ουκρανία για την υλοποίηση της
παρούσας Κοινής Στρατηγικής, ιδίως µέσω της ΣΕΣΣ και των οργάνων της.

Ειδικές πρωτοβουλίες

49. Η ΕΕ προωθεί τις ειδικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο Τµήµα ΙΙΙ της παρούσας
Κοινής Στρατηγικής και οι οποίες βασίζονται στους κυριότερους στόχους που
προσδιορίζονται στο Μέρος ΙΙ. Οι πρωτοβουλίες αυτές προσαρµόζονται, όπου απαιτείται και
δεν αποκλείουν την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της παρούσας Κοινής
Στρατηγικής. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη στηρίζουν και επιδιώκουν την
υλοποίηση των ειδικών αυτών πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των αντίστοιχων εξουσιών και
δυνατοτήτων τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Προωθούνται οι ακόλουθες ειδικές πρωτοβουλίες, χωρίς να αποκλείονται ενδεχοµένως και άλλες :

Η παγίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των κρατικών θεσµών στην Ουκρανία

50. Η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της δηµοκρατίας, της χρηστής διοίκησης,
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου στην Ουκρανία µε τους εξής τρόπους:

− στήριξη των προσπαθειών της Ουκρανίας να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον χώρο
της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
∆ουβλίνου, ιδίως όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής, την προώθηση της
χρηστής διοίκησης, και ένα αποτελεσµατικό και διαφανές νοµικό σύστηµα καθώς και
δηµοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση, µεταξύ άλλων, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ·
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− καθιέρωση τακτικού διαλόγου µεταξύ των διαµεσολαβητικών οργάνων (ombudsman-
institutions) των κρατών µελών της ΕΕ και της Ουκρανίας προκειµένου να ενισχυθεί ο ρόλος
αυτού του θεσµού στην Ουκρανία·

− παρότρυνση της Ουκρανίας να υπογράψει, να επικυρώσει και να υλοποιήσει τις οικείες διεθνείς
πράξεις στον τοµέα των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ιδίως δε το ∆εύτερο Προαιρετικό
Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών περί Αστικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων
και το έκτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και Θεµελιωδών Ελευθεριών καθώς και τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το
Καθεστώς των Προσφύγων·

− ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ δηµοσιογράφων και των οικείων αρχών προκειµένου να
ενισχυθεί η ανάπτυξη ελευθέρων µέσων ενηµέρωσης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, θα εξετάσει αν µπορεί να βοηθήσει στην µετάδοση προγράµµατος, όπως το Euronews,
στην ουκρανική τηλεόραση. Οι εργασίες θα αρχίσουν µέχρι τον Ιούνιο του 2000.

Στήριξη της διαδικασίας οικονοµικής µετάβασης στην Ουκρανία

51. Η ΕΕ θα βοηθήσει την Ουκρανία να προωθήσει τη διαδικασία οικονοµικών µεταρρυθµίσεων,
δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στην παροχή συµβουλών οικονοµικής πολιτικής, µεταξύ
άλλων και στα πλαίσια διαλόγου σε ανώτερο επίπεδο, στα πλαίσια της ΣΕΣΣ, ώστε να
προωθήσει την ανάπτυξη µιας σύγχρονης, φιλελεύθερης οικονοµίας της αγοράς.

52. Η ΕΕ είναι έτοιµη να παράσχει τεχνική συνδροµή προς υποστήριξη της διαδικασίας
οικονοµικής και κοινωνικής µεταρρύθµισης στην Ουκρανία µε την προϋπόθεση ότι η
Ουκρανία θα λάβει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τη δηµιουργία των απαιτούµενων
προϋποθέσεων. Η ΕΕ θα εξετάσει τη δυνατότητα παροχής τεχνικής συνδροµής στην
Ουκρανία µε σκοπό :

− την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός διαφανούς και σταθερού νοµικού, κανονιστικού και
θεσµικού πλαισίου στην Ουκρανία µε σκοπό να προωθηθεί η αύξηση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και των εγχώριων και αλλοδαπών επενδύσεων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη και άλλους αρµόδιους φορείς, θα προετοιµάσει έκθεση σχετικά µε την
πρωτοβουλία αυτή µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2000·

− την προώθηση της προοδευτικής προσέγγισης της νοµοθεσίας της Ουκρανίας προς εκείνη της
ΕΕ και της υλοποίησής της, κυρίως δε στους τοµείς της πολιτικής στον τοµέα του
ανταγωνισµού, των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, των προτύπων και της πιστοποίησης, της
φορολογικής πολιτικής καθώς και της απασχόλησης και των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικές προτάσεις για το σκοπό αυτό µέχρι τον
Ιούνιο του 2000·

− την υποστήριξη της ανάπτυξης του υγειονοµικού συστήµατος, ιδίως όσον αφορά την
ευαισθητοποίηση και την παιδεία στον τοµέα της δηµόσιας υγείας προκειµένου να περιοριστεί
η εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και άλλους
αρµόδιους φορείς, θα ετοιµάσει έκθεση σχετικά µε αυτήν την πρωτοβουλία έως τον Ιούνιο του
2001.
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53. Τα κράτη µέλη θα εξετάσουν τρόπους για να βοηθήσουν την Ουκρανία :

− να στηρίξει την ανάπτυξη ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε σαφώς προσδιορισµένους
στόχους, το οποίο θα αφορά κυρίως τα συνταξιοδοτικά συστήµατα και τα συστήµατα
κοινωνικής πρόνοιας·

− να στηρίξει τον κοινωνικό διάλογο και την τήρηση και εφαρµογή των Κανόνων Εργασίας των
∆ιεθνών Οργανώσεων Εργασίας, ιδίως δε των επτά βασικών Κανόνων Εργασίας. Όσον αφορά
την επικύρωση και την εφαρµογή της νοµοθεσίας στον τοµέα της απασχόλησης, θα δοθεί
ιδιαίτερη σηµασία στην ισότητα των φύλων.

Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη

54. Η ΕΕ θα εξετάσει τρόπους για να αποκτήσει µεγαλύτερη συνέχεια, ευελιξία και ουσιαστική
σηµασία η συνεργασία µε την Ουκρανία στον τοµέα της σταθερότητας και ασφάλειας στην
Ευρώπη, καθώς και για να καταστεί πιο αποτελεσµατική και λειτουργική, στα πλαίσια του
υπάρχοντος πολιτικού διαλόγου, όπως έχει καθιερωθεί δυνάµει της ΣΕΣΣ, µε :

− τη διερεύνηση των δυνατοτήτων καθιέρωσης τακτικών συνεδριάσεων διαλόγου της Τρόικας σε
επίπεδο εµπειρογνωµόνων µε την Ουκρανία, στα περιθώρια των οµάδων εργασίας της ΚΕΠΠΑ
για θέµατα αφοπλισµού, µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, εξαγωγής συµβατικών όπλων, µε
σκοπό να διοργανωθούν οι πρώτες συναντήσεις κατά το έτος 2000/πρώτο εξάµηνο του 2000. Ο
διάλογος στα πλαίσια των οµάδων αυτών θα έχει ως στόχο την καθιέρωση συνεργασίας µεταξύ
της ΕΕ και της Ουκρανίας στους ακόλουθους τοµείς : µη διάδοση των όπλων µαζικής
καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών όπλων, και των φορητών όπλων και του
ελαφρού οπλισµού, βάσει της κοινής δράσης για τα φορητά όπλα (1999/34/ΚΕΠΠΑ)·

− την εξέταση της δυνατότητας να ενισχυθεί ο διάλογος µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για την
προώθηση της ευθύνης και της διαφάνειας στις µεταφορές συµβατικών όπλων, κάνοντας πλήρη
χρήση, εφόσον απαιτείται, του Κώδικα Συµπεριφοράς της ΕΕ·

− τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για στενότερη συνεργασία στην πρόληψη των συγκρούσεων
και τη διαχείριση κρίσιµων καταστάσεων, µεταξύ άλλων, στα πλαίσια των σχετικών διεθνών
οργανισµών, όπως είναι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και ο ΟΑΣΕ, καθώς και στην
αναζήτηση πολιτικής διευθέτησης των συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτό θα µπορούσε να
επιτευχθεί καλύτερα µε τη διοργάνωση περιοδικών συναντήσεων µεταξύ της Ουκρανίας και της
Τρόικας της οµάδας εργασίας του ΟΑΣΕ. Μεταξύ των στόχων θα είναι η συνεργασία µε την
Ουκρανία για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής στον τοµέα της
πρόληψης των συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων όσον αφορά
συγκεκριµένες τρίτες χώρες και περιοχές, ιδίως σε περιοχές που γειτονεύουν µε την Ουκρανία.

55. Η ΕΕ, ήδη από το 2000 θα αναλάβει τις ακόλουθες ειδικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την
ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη :

− θα εξετάσει τη διευκόλυνση της συµµετοχής της Ουκρανίας όταν η ΕΕ προσφεύγει στην
∆υτικοευρωπαϊκή ΄Ενωση για αποστολές που εµπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων του
Πέτερσµπεργκ·
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− θα εξετάσει τρόπους µε τους οποίους µπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση για την απαγόρευση της χρήσης, εναποθήκευσης,
παραγωγής και µεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·

− θα εξετάσει τρόπους έναρξης συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για την πρόληψη
της εµπορίας µικρών όπλων, η οποία αποτελεί πηγή αστάθειας για την Ουκρανία και άλλα
κράτη της περιοχής. Η ΕΕ, αφού προβεί στον προσδιορισµό και στην ανάλυση της κατάστασης
και των αναγκών στην περιοχή, θα µπορούσε να καταρτίσει Κοινή ∆ράση σχετικά µε το θέµα
αυτό µε σκοπό :

(1) να ενισχυθεί η ικανότητα ελέγχου της αστυνοµίας και/ή των τοπικών τελωνειακών
υπηρεσιών·

(2) να αντιµετωπίζεται η συγκεκριµένη αυτή µορφή εγκληµατικότητας στα πλαίσια
εκπαιδευτικών µαθηµάτων·

(3) να αναπτυχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της
Europol προκειµένου να βελτιωθεί η ανάλυση της εγκληµατικής δραστηριότητας στην
οποία χρησιµοποιούνται µικρά όπλα.

Συνεργασία στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας

56. Η Κοινότητα είναι έτοιµη να υποστηρίξει την ειδική οµάδα που έχει συσταθεί για να
βοηθήσει τις ουκρανικές αρχές στην προσπάθειά τους να προβούν στη µεταρρύθµιση του
ενεργειακού τοµέα.

57. Η κοινοτική στήριξη του Σχεδίου ∆ράσης της οµάδας G7 περιλαµβάνει συµβολή στη
χρηµατοδότηση των βραχυπρόθεσµων βελτιώσεων όσον αφορά την ασφάλεια του
Τσέρνοµπιλ, µέσω του Λογαριασµού Πυρηνικής Ασφάλειας, την διαχείριση του οποίου έχει
αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη πριν από το
κλείσιµο και τον παροπλισµό του πυρηνικού σταθµού, την αντιµετώπιση των κοινωνικών
επιπτώσεων του κλεισίµατος του σταθµού, τη συµβολή στο Σχέδιο εφαρµογής του
προστατευτικού καλύµµατος και τη συµµετοχή στη χρηµατοδότηση διευκολύνσεων
αντικατάστασης σύµφωνα µε τις προηγούµενες δεσµεύσεις προκειµένου να αντισταθµιστούν
οι ενεργειακές απώλειες της Ουκρανίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η
ικανοποιητική ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών περί της δέουσας επιµέλειας,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης συµφωνηθείσας θέσης όσον αφορά τους όρους του
δανείου και τη διατύπωση της συµφωνίας δανείου και εγγύησης και υπό την προϋπόθεση ότι
η Ουκρανία τηρεί τη δέσµευσή της να εφαρµόσει το Μνηµόνιο Συµφωνίας του 1995.

58. Η ΕΕ θα επιδιώξει να στηρίξει την Ουκρανία στην προσπάθειά της να µειώσει τις αρνητικές
επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας στη δηµόσια υγεία –ιδίως όσον
αφορά την ποιότητα του πόσιµου ύδατος, την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, τη
συλλογή και διάθεση αποβλήτων, καθώς και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Η ΕΕ θα στηρίξει
τη θεσµική µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που είναι αρµόδιες για
τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και άλλα σχέδια τεχνικής βοήθειας και
περιβαλλοντικές επενδύσεις.
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59. Η επόµενη διάσκεψη "περιβάλλον για την Ευρώπη" θα διεξαχθεί τον Σεπτέµβριο του 2002
στο Κίεβο και θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί στην Ουκρανία η ευαισθητοποίηση
σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα εξετάσουν την
δυνατότητα να προσφέρουν τεχνική βοήθεια/στήριξη στο Υπουργείο Περιβαλλοντικής
Προστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας για την προετοιµασία και τον σχεδιασµό της
διάσκεψης.

Στήριξη για την ένταξη της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσµια οικονοµία

60. Η ΕΕ εξακολουθεί να έχει την πρόθεση να διατηρήσει και ενδεχοµένως να εντείνει τη
στήριξή της στις προσπάθειες της Ουκρανίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
προσχώρησης στον ΠΟΕ. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των εµποδίων στο εµπόριο
και στις επενδύσεις στην Ουκρανία, ξεκινώντας από την κατάργηση των µέτρων που δεν
είναι συµβατά προς τη ΣΕΣΣ και τον ΠΟΕ.

61. Η ΕΕ θα εξετάσει τις συνθήκες που θα µπορούσαν, επιπλέον της προσχωρήσεως στον ΠΟΕ,
να συµβάλουν στη µελλοντική δηµιουργία µίας Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-
Ουκρανίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΣΕΣΣ. Η τρέχουσα κοινή µελέτη οικονοµικής
σκοπιµότητας της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών θα παράσχει σηµαντικές πληροφορίες για
την αξιολόγηση της κατάστασης.

62. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους προκειµένου να εµβαθύνει τον επενδυτικό διάλογο µε την
Ουκρανία στο πλαίσιο της υποεπιτροπής της ΣΕΣΣ για το εµπόριο και τις επενδύσεις και θα
υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο έως τον Ιούνιο του 2000.

Συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων

63. Ενόψει της υπό εξέλιξη διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ και συνεκτιµώντας τη θέση της
Ουκρανίας ως σηµαντικής χώρας διέλευσης, η οποία αποτελεί δίαυλο διασυνοριακής ροής
εκτεταµένου φάσµατος παράνοµων δραστηριοτήτων, η ΕΕ και η Ουκρανία έχουν ιδιαίτερο
συµφέρον να εντείνουν τη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων. Η ΕΕ προτίθεται να επικεντρώσει τις προσπάθειές της µε σκοπό :

− να εκτιµηθεί το εύρος της παράνοµης µετανάστευσης µέσω Ουκρανίας. Τα κράτη µέλη σε
συνεργασία µε την Επιτροπή θα υποβάλουν ανάλυση των ισχυρών σηµείων/αδυναµιών/
δυνατοτήτων/απειλών ("SWOT") που χαρακτηρίζουν τους υπάρχοντες µηχανισµούς
αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων έως το τέλος του 2000· στις περιπτώσεις που
εντοπισθούν αδυναµίες, η ΕΕ θα µελετήσει µέτρα αποκατάστασης,

− να βελτιωθεί η συνεργασία όσον αφορά την επανεισδοχή ηµεδαπών, απάτριδων και υπηκόων
τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένης της σύναψης συµφωνίας επανεισδοχής,

− να παρασχεθεί στήριξη για πλήρη εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης, περιλαµβανοµένου του
δικαιώµατος αναζήτησης ασύλου και του σεβασµού της αρχής της µη επαναπροώθησης,
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− να καθιερωθεί τακτικός διάλογος µεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών µελών και της
Ουκρανίας για αστικές και ποινικές υποθέσεις, περιλαµβανοµένης της ενθάρρυνσης της
Ουκρανίας να υπογράψει, να επικυρώσει και να εφαρµόσει συµβάσεις µείζονος σηµασίας, όπως
η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το διεθνές οργανωµένο έγκληµα,

− να υπάρξει προσφορά για την παροχή πρακτικής βοήθειας στην Ουκρανία να εφαρµόσει τη
νοµοθεσία της σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, µόλις αυτή
θεσπιστεί,

− να ξεκινήσει συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών µελών της
ΕΕ, της Europol και των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόµου.

64. Θα δηµιουργηθεί στο Κίεβο ένα άτυπο δίκτυο αποτελούµενο από τις Πρεσβείες Κρατών
Μελών της ΕΕ, την Επιτροπή και αντιπροσώπους σχετικών διεθνών οργανισµών
προκειµένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών στον τοµέα της
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο διάλογος, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, µεταξύ
των κρατών µελών, της Επιτροπής, περιλαµβανοµένων των αξιωµατικών-συνδέσµων στο
Κίεβο και των αρµόδιων ουκρανικών φορέων θα καταστήσει δυνατή την ακριβέστερη
ανάλυση των απαιτήσεων της Ουκρανίας σε αυτόν τον τοµέα. Έως το τέλος του 2000 θα
υποβληθεί έκθεση στο Συµβούλιο.

Περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες

65. Η ΕΕ θα επιδιώξει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των περιφερειακών και
διασυνοριακών πρωτοβουλιών συνεργασίας µεταξύ της Ουκρανίας και των γειτονικών της
χωρών, µέσω :

− της στοχοθετηµένης χρήσης υφισταµένων προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας και
περιφερειακών και διακρατικών προγραµµάτων. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα αποδοθεί ιδιαίτερη
προσοχή σε θέµατα διαχείρισης των συνόρων, συµπεριλαµβανοµένου του τεχνικού
εκσυγχρονισµού των σηµείων διέλευσης των συνόρων µεταξύ Ουκρανίας και Ουγγαρίας,
Πολωνίας, Ρουµανίας και Σλοβακίας,

− της περαιτέρω ανάπτυξης προγραµµάτων TACIS µε στόχο τη βελτίωση της ανάπτυξης των
δικτύων υποδοµής, όπως η INOGATE και το TRACECA, προκειµένου να βελτιωθεί η
οικονοµική συνεργασία στην περιοχή.

Συνεργασία στους τοµείς των πολιτιστικών προγραµµάτων και των προγραµµάτων αδελφοποίησης
και ανταλλαγής

66. Η ΕΕ θα υποστηρίξει την υιοθέτηση στενότερων δεσµών µεταξύ των δηµοσίων θεσµικών
οργάνων, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ της Ένωσης και της Ουκρανίας :

− προωθώντας εκπαιδευτικά και επιστηµονικά προγράµµατα ανταλλαγών µεταξύ σχολείων,
πανεπιστηµίων και ιδρυµάτων ερευνών, αποδίδοντας δε τη δέουσα προσοχή στο Κέντρο
Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Ουκρανία,
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− προωθώντας προγράµµατα αδελφοποίησης µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
διοικήσεων καθώς και επαγγελµατικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, µη
κυβερνητικών οργανώσεων και των µέσων ενηµέρωσης.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συντονίσουν τα προγράµµατά τους. Η Επιτροπή θα µελετήσει τη
δυνατότητα χρήσης κοινοτικών προγραµµάτων για το σκοπό αυτό (Tacis, Tempus και Democracy).
Θα χρησιµοποιηθούν επίσης τα διµερή µέσα των κρατών µελών.

Βάσει ευρετηρίου των υφισταµένων µέσων (το οποίο θα εκπονήσει η Επιτροπή σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου) και αναγνωριστικής αποστολής στην Ουκρανία, η
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο έως τον Ιούνιο του 2000 και, στη συνέχεια,
κατάλληλες προτάσεις δράσης.

ΜΕΡΟΣ IV

∆ιάρκεια

67. Η παρούσα Κοινή Στρατηγική εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της για
µια αρχική περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και, εφόσον χρειάζεται,
να αναπροσαρµοστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν σύστασης του Συµβουλίου.

∆ηµοσίευση

68. Η παρούσα Κοινή Στρατηγική δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

΄Εγινε στο Ελσίνκι,

Για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

___________________
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∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
σχετικά µε την Κοινή Στρατηγική για την Ουκρανία

Το Συµβούλιο ενεργεί µε ειδική πλειοψηφία κατά την υιοθέτηση κοινών δράσεων, κοινών θέσεων
ή κατά τη λήψη κάθε άλλων αποφάσεων στα πλαίσια του Τίτλου V της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας), µε βάση την Κοινή
Στρατηγική.

Πράξεις οι οποίες εκδίδονται εκτός των πλαισίων του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, συνεχίζουν να εκδίδονται σύµφωνα µε τις κατάλληλες διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Τίτλου VI της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

________________
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

•  Συγκεφαλαιωτικό έγγραφο της Επιτροπής για τη διεύρυνση
(12053/99)

•  Έκθεση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη
(13764/99)

•  Αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα µετά τη διεύρυνση : Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις
εναλλακτικές δυνατότητες για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη
(13636/99)

•  Ένα αποτελεσµατικό Συµβούλιο για µια διευρυµένη Ένωση: Κατευθυντήριες γραµµές για τη
µεταρρύθµιση και συστάσεις περί του πρακτέου
(13863/99)

•  Εκθέσεις της Προεδρίας µε θέµα την ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την
Ασφάλεια και την Άµυνα και τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση
(13619/1/99 REV 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας για την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής για τη Ρωσία
(13860/99)

•  Κοινή στρατηγική για την Ουκρανία
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99)

•  Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη : Έκθεση σχετικά µε τη δράση της ΕΕ
για τη στήριξη του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(13814/99)

•  Έκθεση της Προεδρίας µε τίτλο "Ενίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων"
(13557/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής·
επισκόπηση των µέσων και της εµπειρίας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ
(13123/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την ενισχυµένη συνεργασία στη φορολογική πολιτική
(13140/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε την καταπολέµηση της απάτης
(13329/1/99 REV 1)

•  Κοινή έκθεση για την απασχόληση
(13607/99 + ADD 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση το 2000
(13606/99)

•  Σύσταση της Επιτροπής για συστάσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(10994/99)
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•  Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των πολιτικών των κρατών µελών για την
απασχόληση

(13608/99)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Πρόταση κατευθυντήριων γραµµών για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών για το 2000

(10992/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Στρατηγική για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και
της βιώσιµης ανάπτυξης στην ενεργειακή πολιτική

(13773/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον
(11717/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιµης
ανάπτυξης στην πολιτικής της Εσωτερικής Αγοράς

(13622/99)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Ενσωµάτωση της βιώσιµης ανάπτυξης στη βιοµηχανική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

(13549/1/99 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου : Στρατηγική την οποία θέσπισε το Συµβούλιο Γεωργίας για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της βιώσιµης ανάπτυξης στην κοινή γεωργική
πολιτική

(13078/99)

•  Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές της Κοινότητας
(13644/99)

•  Έκθεση της Επιτροπής για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της βιώσιµης
ανάπτυξης στις κοινοτικές πολιτικές

(13572/99)

•  Συντονισµένη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς δείκτες
(13573/99)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνολική αξιολόγηση του 5ου προγράµµατος δράσης
για το περιβάλλον

(13598/99)
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•  Έκθεση της Επιτροπής για τη Βελτίωση της Νοµοθεσίας 1999, συµπεριλαµβανοµένης της
επικουρικότητας

(13725/99)

•  Έκθεση σχετικά µε την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για το οργανωµένο
έγκληµα

(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

•  Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ρωσική Οµοσπονδία όσον αφορά την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος : Βασικές αρχές

(13009/1/99 REV 1)

•  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

•  Έκθεση της Επιτροπής για τη διασφάλιση των υφισταµένων αθλητικών δοµών και τη
διαφύλαξη της κοινωνικής λειτουργίας του αθλητισµού εντός του κοινοτικού πλαισίου

________________________
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