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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε ειδική σύνοδο στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 στη 
Λισσαβώνα για να συµφωνήσει ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση προκειµένου να 
ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονοµική µεταρρύθµιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο µιας 
οικονοµίας βασισµένης στη γνώση. Κατά την έναρξη της συνόδου έλαβε χώρα ανταλλαγή 
απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Νικόλ Φονταίν, σχετικά µε τα κύρια 
θέµατα προς συζήτηση. 
 
Ι. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ 
 
ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
 
Η νέα πρόκληση 
 
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η οποία 

προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας 
καθοδηγούµενης από τη γνώση. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής 
των ανθρώπων και απαιτούν ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η Ένωση 
πρέπει να διαµορφώσει αυτές τις αλλαγές κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κοινωνικές της αξίες 
και αντιλήψεις, αλλά και µε την επικείµενη διεύρυνση κατά νου. 

 
2. Ο γρήγορος και επιταχυνόµενος ρυθµός των αλλαγών σηµαίνει ότι είναι επείγον για την 

Ένωση να ενεργήσει τώρα, ώστε να αντλήσει το σύνολο των ωφεληµάτων από τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται. Γι' αυτό, η Ένωση απαιτείται να θέσει έναν σαφή στρατηγικό στόχο και 
να συµφωνήσει για ένα τολµηρό πρόγραµµα για την ανάπτυξη γνωστικών υποδοµών, την 
ενίσχυση της καινοτοµίας και της οικονοµικής µεταρρύθµισης και τον εκσυγχρονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. 

 
Τα ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία της Ένωσης 
 
3. Οι µακροοικονοµικές προοπτικές της Ένωσης είναι οι καλύτερες που υπήρξαν σε διάστηµα 

µιας γενεάς. Ως αποτέλεσµα µιας νοµισµατικής πολιτικής που είναι προσανατολισµένη στη 
σταθερότητα και υποστηρίζεται από υγιείς δηµοσιονοµικές πολιτικές σε ένα πλαίσιο 
συγκράτησης των µισθών, ο πληθωρισµός και τα επιτόκια είναι χαµηλά, τα ελλείµµατα του 
δηµόσιου τοµέα έχουν µειωθεί εντυπωσιακά και το ισοζύγιο πληρωµών της ΕΕ είναι υγιές.  
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Το ευρώ έχει καθιερωθεί επιτυχώς και αποδίδει τα αναµενόµενα οφέλη για την ευρωπαϊκή 
οικονοµία. Η εσωτερική αγορά έχει, σε µεγάλο βαθµό, ολοκληρωθεί και παράγει απτά οφέλη 
τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις επιχειρήσεις. Η µελλοντική διεύρυνση θα 
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες αύξησης και απασχόλησης. Η Ένωση διαθέτει ένα ως επί το 
πλείστον καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, καθώς και συστήµατα κοινωνικής 
προστασίας ικανά να παράσχουν, πέραν της εγγενούς αξίας τους, το σταθερό πλαίσιο που 
απαιτείται για τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών που προϋποθέτει η µετάβαση προς 
µια κοινωνία βασισµένη στη γνώση. Η αύξηση και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης έχουν 
ξαναρχίσει. 

 
4. Ωστόσο, τα ισχυρά αυτά σηµεία δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή µας από την ύπαρξη 

ορισµένων αδυναµιών. Περισσότεροι από 15 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι είναι ακόµα άνεργοι. 
Το ποσοστό απασχόλησης είναι πάρα πολύ χαµηλό και χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή 
συµµετοχή των γυναικών και των ηλικιωµένων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Η 
διαρθρωτική ανεργία µακράς διάρκειας και οι έκδηλες περιφερειακές ανισότητες ως προς την 
ανεργία παραµένουν ενδηµικά στοιχεία σε ορισµένες περιοχές της Ένωσης. Ο τοµέας των 
υπηρεσιών είναι υποανάπτυκτος, ιδιαίτερα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του 
∆ιαδικτύου. Υπάρχει διευρυνόµενη έλλειψη δεξιοτήτων, ειδικά στην τεχνολογία των 
πληροφοριών όπου ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας παραµένουν κενές. Στη 
σηµερινή βελτιωµένη οικονοµική κατάσταση, έχει έρθει πλέον η στιγµή να αναληφθούν 
οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο θετικής στρατηγικής που να 
συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα µε την κοινωνική συνοχή. 

 
Η νέα κατεύθυνση 
 
5. Η Ένωση έχει τάξει σήµερα έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόµενη δεκαετία : να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί µια συνολική στρατηγική που να 
στοχεύει : 

 
στην προετοιµασία της µετάβασης σε µια οικονοµία και σε µια κοινωνία βασισµένες 
στη γνώση, µέσω καλύτερων πολιτικών για την κοινωνία της πληροφορίας και την 
Ε&Α, καθώς και µέσω της ενίσχυσης της διαδικασίας διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς, 

��
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στον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, την επένδυση στον 
άνθρωπο και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, 

��

��

 
στη στήριξη της υγιούς οικονοµικής προοπτικής και των ευνοϊκών προβλέψεων 
αύξησης µε την εφαρµογή ενός κατάλληλου συνδυασµού µακροοικονοµικών 
πολιτικών. 

 
6. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναδηµιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση και να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να καθορίσει ένα στόχο πλήρους 
απασχόλησης στην Ευρώπη, σε µια αναδυόµενη νέα κοινωνία περισσότερο προσαρµοσµένη 
στις προσωπικές επιλογές γυναικών και ανδρών. Eάν τα µέτρα που εκτίθενται παρακάτω 
υλοποιηθούν εντός υγιούς µακροοικονοµικού πλαισίου, ένας µέσος ρυθµός οικονοµικής 
αύξησης ύψους 3% περίπου αποτελεί µάλλον ρεαλιστική προοπτική για τα επόµενα έτη. 

 
7. Η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής θα επιτευχθεί µε τη βελτίωση των υφιστάµενων 

διαδικασιών, την εισαγωγή µιας νέας ανοικτής µεθόδου συντονισµού σε όλα τα επίπεδα, 
συνδυασµένη µε έναν ισχυρότερο καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτικότερη στρατηγική διεύθυνση και 
αποτελεσµατικός έλεγχος της προόδου. Μια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα 
πραγµατοποιείται κάθε άνοιξη θα διατυπώνει τις σχετικές εντολές και θα εξασφαλίζει την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 
 
Μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους 
 
8. Η στροφή προς µια ψηφιακή οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση και χαρακτηριζόµενη από νέα 

αγαθά και υπηρεσίες θα αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναµη για την αύξηση, την 
ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, πέραν δε τούτου, θα είναι ικανή 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και το περιβάλλον. 
 Προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο αυτή η ευκαιρία, το Συµβούλιο και η Επιτροπή 
καλούνται να εκπονήσουν ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για µια ηλεκτρονική Ευρώπη 
(eEurope Action Plan) το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον 
Ιούνιο και να χρησιµοποιεί ανοικτή µέθοδο συντονισµού, βασιζόµενη στη συγκριτική 
αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη πρωτοβουλία 
eEurope της Επιτροπής και την ανακοίνωσή της µε τίτλο "Στρατηγικές για δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης στην κοινωνία της πληροφορίας". 
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9. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φθηνή, παγκόσµιας κλάσης 
υποδοµή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσµα υπηρεσιών. Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία σε αυτήν τη νέα κοινωνία της 
πληροφορίας. ∆ιάφοροι τρόποι πρόσβασης θα πρέπει να προλαµβάνουν τον αποκλεισµό από 
την πληροφορία. Πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού. Πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανανέωση της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
και την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών. Οι βιοµηχανίες περιεχοµένου 
δηµιουργούν προστιθέµενη αξία µε την αξιοποίηση και την δικτύωση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. Οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να καταβάλουν ουσιαστικές 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες προκειµένου να 
είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η πρόσβαση στις πληροφορίες. 

 
10. Η αξιοποίηση του πλήρους ηλεκτρονικού δυναµικού της Ευρώπης εξαρτάται από τη 

δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την άνθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου 
και του ∆ιαδικτύου, ώστε η Ένωση να µπορέσει να καλύψει την καθυστέρησή της σε σχέση 
µε τους ανταγωνιστές της, συνδέοντας πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και σπίτια στο 
∆ιαδίκτυο µέσω γρήγορων συνδέσεων. Οι κανόνες σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει 
να είναι προβλέψιµοι και να εµπνέουν εµπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 
Πρέπει να ληφθούν µέτρα που να διασφαλίζουν τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της 
Ευρώπης σε καίριους τοµείς της τεχνολογίας, όπως οι κινητές επικοινωνίες. Η ταχύτητα των 
τεχνολογικών µεταβολών είναι δυνατό να απαιτήσει στο µέλλον νέες και πιο ευέλικτες 
ρυθµιστικές προσεγγίσεις. 

 
11. Πιο συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί : 
 

�� το Συµβούλιο, ανάλογα µε την περίπτωση µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό, εντός του 2000, την εκκρεµούσα νοµοθεσία σχετικά µε το 
νοµικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο, µε το δικαίωµα δηµιουργού και τα συγγενικά 
δικαιώµατα, µε το ηλεκτρονικό χρήµα, µε την εξ αποστάσεως πώληση 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µε την αρµοδιότητα των δικαστηρίων και την εκτέλεση 
των δικαστικών αποφάσεων και µε το καθεστώς ελέγχου της εξαγωγής αγαθών διπλής 
χρήσης· την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα αυξηθεί 
η εµπιστοσύνη του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ιδίως µέσω εναλλακτικών 
συστηµάτων επίλυσης διαφορών, 
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�� το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν, το συντοµότερο 
δυνατό, εντός του 2001, τις εργασίες σχετικά µε τις νοµοθετικές προτάσεις που εξήγγειλε 
η Επιτροπή µετά την επανεξέταση, το 1999, του κανονιστικού πλαισίου για τις 
τηλεπικοινωνίες· τα κράτη µέλη και, ανάλογα µε την περίπτωση, την Κοινότητα, να 
διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση στις απαιτήσεις όσον αφορά 
τις συχνότητες των µελλοντικών συστηµάτων κινητών επικοινωνιών. Πλήρως 
ολοκληρωµένες και φιλελευθεροποιηµένες αγορές τηλεπικοινωνιών πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2001, 

 
�� τα κράτη µέλη, από κοινού µε την Επιτροπή, να εργασθούν ώστε να τονώσουν τον 

ανταγωνισµό στον τοµέα των τοπικών δικτύων πρόσβασης πριν από το τέλος του 2000 
και να εισαγάγουν χωριστή χρέωση για τον τοπικό βρόχο, µε σκοπό να συµβάλουν στην 
ουσιαστική µείωση των δαπανών χρήσης του ∆ιαδικτύου, 

 
�� τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία της Ένωσης έχουν πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο και σε πολυµέσα µέχρι τέλους 2001, και ότι όλο το απαιτούµενο διδακτικό 
προσωπικό είναι εξοικειωµένο µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και των πολυµέσων µέχρι τα 
τέλη του 2002, 

 
�� τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την γενικευµένη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις 

βασικές δηµόσιες υπηρεσίες µέχρι το 2003, 
 

�� την Κοινότητα και τα κράτη µέλη, µε την υποστήριξη της ΕΤΕπ, να ενθαρρύνουν, σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, τη δηµιουργία φθηνών, διασυνδεδεµένων δικτύων υψηλής 
ταχύτητας για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πλέον 
εξελιγµένης τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς 
και το περιεχόµενο αυτών των δικτύων. Στο πρόγραµµα δράσης eEurope θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται ειδικοί στόχοι. 

 
 
∆ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτοµίας 
 
12. Λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραµατίζει η έρευνα και η ανάπτυξη στην 

προαγωγή της οικονοµικής αύξησης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η Ένωση 
πρέπει να εργασθεί για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής "Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας". Απαιτείται να βελτιωθούν η 
συνολοκλήρωση και ο συντονισµός των εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών  
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δραστηριοτήτων, ώστε να καθίστανται όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσµατικές και 
καινοτόµες, και να διασφαλισθεί ότι η Ευρώπη παρέχει ελκυστικές προοπτικές στους 
καλύτερους εγκεφάλους που διαθέτει. Πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα µέσα που παρέχει 
η Συνθήκη και όλα τα άλλα κατάλληλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εθελοντικών 
διακανονισµών, ώστε ο στόχος αυτός να επιτευχθεί κατά τρόπο ευέλικτο, αποκεντρωµένο και 
µη γραφειοκρατικό. Ταυτόχρονα, η καινοτοµία και οι ιδέες πρέπει να αµείβονται 
ικανοποιητικά στο πλαίσιο της νέας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση, ιδίως µε την 
προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

 
13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή, από κοινού ενδεχοµένως µε 

τα κράτη µέλη, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
χώρου έρευνας µε σκοπό : 

 
�� την ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών για την εθελοντική δικτύωση των εθνικών και των 

κοινών προγραµµάτων έρευνας γύρω από ελεύθερα καθοριζόµενους στόχους, µε σκοπό να 
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την συγκέντρωση των πόρων που αφιερώνονται στην Ε&Α 
στα κράτη µέλη, και να διασφαλισθεί η υποβολή τακτικών εκθέσεων προς το Συµβούλιο 
σχετικά µε την επιτυγχανόµενη πρόοδο· την καταγραφή της αριστείας στον τοµέα της 
έρευνας και της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη µέχρι το 2001, µε σκοπό τη διάδοση 
της αριστείας, 

 
�� την βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, για τις εταιρικές 

σχέσεις Ε&Α και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, µε τη χρήση 
φορολογικών πολιτικών, επιχειρηµατικών κεφαλαίων και στήριξης από την ΕΤΕπ, 

 
�� την ενθάρρυνση της ανάπτυξης µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού για τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και τον προσδιορισµό ως τον 
Ιούνιο του 2000, δεικτών αξιολόγησης των επιδόσεων σε διάφορους τοµείς, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού· την εισαγωγή ευρωπαϊκού πίνακα 
επιδόσεων για την καινοτοµία µέχρι τον Ιούνιο του 2001, 

 

�� την διευκόλυνση της δηµιουργίας, µέχρι το τέλος του 2001, ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
ιδιαίτερα µεγάλης ταχύτητας για ηλεκτρονική επιστηµονική επικοινωνία, µε στήριξη της 
ΕΤΕπ, το οποίο θα συνδέει ερευνητικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια, καθώς και 
επιστηµονικές βιβλιοθήκες, επιστηµονικά κέντρα και, σταδιακά, σχολεία, 

 
�� την λήψη µέτρων για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στην 

Ευρώπη µέχρι το 2002 και την προσέλκυση και τη συγκράτηση ιδιαίτερα ταλαντούχων 
ερευνητών στην Ευρώπη, 
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�� την διαβεβαίωση ότι µέχρι τέλους 2001 θα υπάρχει κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του υποδείγµατος χρησιµότητας, ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
προστασία των ευρεσιτεχνιών στο σύνολο της Κοινότητας θα παρέχεται εύκολα και χωρίς 
µεγάλο κόστος και θα είναι εξίσου εκτεταµένη όσο και η προστασία που παρέχουν οι κύριοι 
ανταγωνιστές. 

 
∆ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων, 
ιδίως µικροµεσαίων 
 
14. Η ανταγωνιστικότητα και ο δυναµισµός των επιχειρήσεων εξαρτώνται άµεσα από την ύπαρξη 

ρυθµιστικού περιβάλλοντος που να συντελεί στις επενδύσεις, την καινοτοµία και το 
επιχειρηµατικό πνεύµα. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για τη µείωση του κόστους των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την εξάλειψη του περιττού γραφειοκρατικού φόρτου, 
δύο παραγόντων ιδιαίτερα επαχθών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τα ευρωπαϊκά θεσµικά 
Όργανα, οι εθνικές Κυβερνήσεις και οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των προτεινόµενων 
κανονιστικών ρυθµίσεων και στο κόστος της συµµόρφωσης των ενδιαφεροµένων και να 
συνεχίσουν το διάλογό τους µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες µ' αυτό το στόχο κατά νου. 
Χρειάζονται επίσης ειδικά µέτρα για την ενθάρρυνση των κυριότερων διεπαφών στα δίκτυα 
καινοτοµίας, δηλαδή των διεπαφών µεταξύ εταιριών και κεφαλαιαγορών, ιδρυµάτων Ε&Α 
και κατάρτισης, υπηρεσιών παροχής συµβουλών και τεχνολογικών αγορών. 

 
15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι, στον τοµέα αυτόν, θα πρέπει να εφαρµοστεί µια 

ανοιχτή µέθοδος συντονισµού, και ως τούτου καλεί : 
 

το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν, ως τον Ιούνιο του 2000, µια σειρά 
συγκριτικών αξιολογήσεων επί θεµάτων όπως το χρονικό διάστηµα που απαιτεί και το 
κόστος που συνεπάγεται η σύσταση εταιρίας, το ύψος του επενδυόµενου 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ο αριθµός πτυχιούχων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και 
επιστηµονικών σχολών και οι δυνατότητες κατάρτισης. Τα πρώτα αποτελέσµατα αυτής 
της προσπάθειας θα πρέπει να υποβληθούν ως το ∆εκέµβριο του 2000,  

��

��

��

 
την Επιτροπή να υποβάλει προσεχώς ανακοίνωση για µια επιχειρηµατική, καινοτόµο 
και ανοικτή Ευρώπη, µαζί µε το Πολυετές Πρόγραµµα υπέρ των Επιχειρήσεων και του 
Επιχειρηµατικού Πνεύµατος 2001-2005, το οποίο θα διαδραµατίσει σηµαντικό 
καταλυτικό ρόλο στο υπόψη εγχείρηµα, 

 
το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις µικρές 
επιχειρήσεις, που θα πρέπει να εγκριθεί τον Ιούνιο του 2000 και µε το οποίο τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να δεσµεύονται να εστιάσουν τα ανωτέρω µέσα στις µικρές εταιρείες, 
ως κυριότερη δύναµη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, και να 
φροντίσουν ειδικά για τις ανάγκες τους, 

∆ελτίο 27.03.2000 - EL - PE 289.667 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 18

 
το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν, ως το τέλος του 2000, έκθεση σχετικά 
µε την ήδη διεξαγόµενη επισκόπηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, προκειµένου να 
αναπροσανατολιστούν οι χρηµατοδοτήσεις προς την υποστήριξη νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, εταιριών υψηλής τεχνολογίας και µικροεπιχειρήσεων, καθώς και των 
άλλων πρωτοβουλιών επιχειρηµατικού κεφαλαίου που προτείνει η ΕΤΕπ. 

��

��

��

��

��

 
 
Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για µια πλήρη και εντελώς λειτουργική εσωτερική αγορά 
 
16. Πρέπει να επισπευσθούν οι εργασίες ώστε να ολοκληρωθεί σε ορισµένους τοµείς η 

εσωτερική αγορά και να βελτιωθούν οι χαµηλές επιδόσεις σε ορισµένους άλλους, ώστε να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ζωτικής σηµασίας 
για την αποκόµιση ολόκληρου του προσδοκώµενου από τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς 
οφέλους είναι επίσης η ύπαρξη πραγµατικού πλαισίου για µια διαρκή επανεξέταση και 
βελτίωση, µε βάση τη Στρατηγική της Εσωτερικής Αγοράς που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι. Πέραν τούτου, η ύπαρξη δίκαιων κανόνων περί ανταγωνισµού και 
δηµόσιων ενισχύσεων και η ενιαία εφαρµογή τους είναι ζωτικής σηµασίας προκειµένου να 
µπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να λειτουργούν αποτελεσµατικά υπό ίσους 
όρους στην εσωτερική αγορά. 

 
17. Μ' αυτές τις σκέψεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα 

κράτη µέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους : 
 

να χαράξουν µέχρι τα τέλη του 2000, µια στρατηγική για την εξάλειψη των φραγµών 
στην παροχή υπηρεσιών, 

 
να επισπεύσουν τη φιλελευθεροποίηση σε τοµείς όπως το αέριο, ο ηλεκτρισµός, οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες και οι µεταφορές. Παροµοίως όσον αφορά τη χρήση και τη 
διαχείριση του εναέριου χώρου, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις 
προτάσεις της το συντοµότερο δυνατό, ώστε να επιτευχθεί µια πλήρως λειτουργική 
εσωτερική αγορά σ' αυτούς τους τοµείς· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει την 
επιτευχθείσα πρόοδο όταν θα συνέλθει την ερχόµενη άνοιξη, βάσει έκθεσης της 
Επιτροπής και κατάλληλων προτάσεων, 

 
να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εργασίες επί των αναµενόµενων προτάσεων για την 
ενηµέρωση των κανόνων περί κρατικών προµηθειών, ιδίως δε να τις κάνουν προσιτές 
στις ΜΜΕ, ώστε οι νέοι κανόνες να µπορέσουν να τεθούν σε ισχύ από το 2002, 

 
να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε, µέχρι το 2003, να καταστεί δυνατή η διενέργεια 
των κοινοτικών και των κρατικών προµηθειών on line, 
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να χαράξουν, µέχρι το 2001, µια στρατηγική περαιτέρω συντονισµένης δράσης για την 
απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των επιδόσεων 
της δηµόσιας διοίκησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Σ' αυτό θα 
πρέπει να περιλαµβάνεται ο εντοπισµός τοµέων όπου απαιτείται περαιτέρω δράση των 
κρατών µελών για τον εξορθολογισµό της µεταφοράς της κοινοτικής νοµοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο, 

��

��

 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προαγωγή του ανταγωνισµού και τον 
περιορισµό του εν γένει επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων, µετατοπίζοντας το κέντρο 
βάρους από την υποστήριξη συγκεκριµένων εταιριών ή κλάδων προς την αντιµετώπιση 
οριζόντιων θεµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως η απασχόληση, η περιφερειακή 
ανάπτυξη, το περιβάλλον, και η κατάρτιση ή η έρευνα. 

 
18. Απαραίτητη για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για την οικονοµική αύξηση, την 

απασχόληση και την κοινωνική ένταξη είναι η διενέργεια µεγάλης κλίµακας διαρθρωτικών 
βελτιώσεων. Το Συµβούλιο έχει ήδη εντοπίσει κύριους τοµείς των οποίων επιδιώκεται η 
ενίσχυση µε τη διαδικασία του Κάρντιφ. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το 
Συµβούλιο να εντείνει τις εργασίες σχετικά µε τους δείκτες διαρθρωτικών επιδόσεων και να 
αναφέρει σχετικά µέχρι το τέλος του 2000. 

 
19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί άκρως σηµαντικό, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και 

της βασισµένης στη γνώση οικονοµίας, να ληφθούν πλήρως υπόψιν οι διατάξεις της 
Συνθήκης οι σχετικές µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και µε τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρµόσει την 
ανακοίνωσή της του 1996 βάσει της Συνθήκης. 

 
 
Αποτελεσµατικές και ολοκληρωµένες κεφαλαιαγορές 
 
20. Οι αποτελεσµατικές και διαφανείς κεφαλαιαγορές προάγουν την οικονοµική αύξηση και την 

απασχόληση, συντελώντας στην καλύτερη διάθεση του κεφαλαίου και µειώνοντας το κόστος 
του. Παίζουν, ως εκ τούτου, ουσιαστικότατο ρόλο στην υποβοήθηση νέων ιδεών, την 
υποστήριξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και την προαγωγή της πρόσβασης στις νέες 
τεχνολογίες και της χρησιµοποίησής τους. Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί το δυναµικό του 
ευρώ για την προώθηση της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Πέραν τούτου, 
η ύπαρξη αποτελεσµατικών αγορών επιχειρηµατικών κεφαλαίων παίζει σηµαντικό ρόλο για 
τις καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις ταχείας αύξησης και τη δηµιουργία νέων και 
βιώσιµων θέσεων εργασίας. 

 
21. Για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 

θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε : 
 

�� να οριστεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης 
Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών ως το 2005, λαµβάνοντας υπόψη τοµείς δράσης µε 
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��  προτεραιότητα, όπως η διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης – και για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις – στα επενδυτικά κεφάλαια σε πανενωσιακή βάση, µε τη  
βοήθεια "ενιαίου διαβατηρίου" για τους εκδότες, η διευκόλυνση της επιτυχούς 
συµµετοχής όλων των επενδυτών σε µια ολοκληρωµένη αγορά µε την εξάλειψη των 
εµποδίων για τις επενδύσεις σε ταµεία συντάξεων· η προαγωγή περαιτέρω ολοκλήρωσης 
και καλύτερης λειτουργίας των αγορών δηµόσιων οµολόγων / οµολογιών χάρη σε 
περισσότερες διαβουλεύσεις και µεγαλύτερη διαφάνεια των χρονοδιαγραµµάτων, 
τεχνικών και µέσων έκδοσης χρεογράφων και σε βελτιωµένη λειτουργία διασυνοριακών 
αγορών πώλησης και επαναγοράς ("ρέπος"), η βελτίωση της συγκρισιµότητας των 
ισολογισµών, αποτελεσµάτων χρήσεως κλπ. των εταιριών, και η εντονότερη συνεργασία 
µεταξύ των αρχών των υπεύθυνων για την εποπτεία των χρηµαταγορών ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 
�� να εξασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης Επιχειρηµατικών 

Κεφαλαίων ως το 2003, 
 
�� να επιτελεστεί ταχεία πρόοδος ως προς τις από µακρού εκκρεµούσες προτάσεις για τις 

δηµόσιες προσφορές εξαγοράς και για την εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών 
ιδρυµάτων και ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία και η 
σταθερότητα της ευρωπαϊκής χρηµαταγοράς, 

 
�� να κλείσει, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, το 

θέµα της εκκρεµούς δέσµης φορολογικών µέτρων. 
 
 
Συντονισµός των µακροοικονοµικών πολιτικών : δηµοσιονοµική εξυγίανση, ποιότητα και 
βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών 
 
22. Παράλληλα µε τη διατήρηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας και την τόνωση της 

αύξησης και της απασχόλησης, οι µακροοικονοµικές πολιτικές πρέπει να προάγουν τη 
µετάβαση προς µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, πράγµα που συνεπάγεται ενισχυµένο 
ρόλο των διαρθρωτικών πολιτικών. Ο µακροοικονοµικός διάλογος δυνάµει της διαδικασίας 
της Κολωνίας πρέπει να δηµιουργήσει σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των 
ενδιαφεροµένων, ώστε να υπάρχει αµοιβαία κατανόηση των θέσεων και των περιορισµών του 
καθενός. Η ευκαιρία που προσφέρει η οικονοµική αύξηση πρέπει να αξιοποιηθεί για την 
ενεργητικότερη επιδίωξη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και τη βελτίωση της ποιότητας και 
της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών. 

 
23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να χρησιµοποιήσουν τις 

υφιστάµενες διαδικασίες και να υποβάλουν, µέχρι την άνοιξη του 2001, έκθεση στην οποία 
θα αξιολογείται η συµβολή των δηµόσιων οικονοµικών στην οικονοµική αύξηση και την 
απασχόληση και στην οποία θα εκτιµάται, βάσει συγκρίσιµων δεδοµένων και δεικτών, εάν 
και κατά πόσον λαµβάνονται κατάλληλα συγκεκριµένα µέτρα για : 
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�� την ελάφρυνση της φορολογικής πίεσης επί της εργασίας και ιδίως της σχετικά 

ανειδίκευτης και χαµηλά αµειβόµενης, τη βελτίωση των ευνοϊκών, για την απασχόληση 
και την κατάρτιση, επιπτώσεων των φορολογικών συστηµάτων και των συστηµάτων 
παροχών, 

 
�� τον αναπροσανατολισµό των δηµόσιων δαπανών ώστε να δοθεί µεγαλύτερο ειδικό βάρος 

στις δαπάνες για τη σώρευση κεφαλαίου – τόσο υλικού όσο και ανθρώπινου – και την 
υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτοµίας και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών, 

 
�� την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, 

εξετάζοντας τους διάφορους σχετικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσµού, βάσει της έκθεσης που θα εκπονήσει η Οµάδα 
Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία. 

 
 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 
24. Οι άνθρωποι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το 

επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού 
και δυναµικού κράτους προνοίας θα έχει ζωτική σηµασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην 
οικονοµία της γνώσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εµφάνιση της νέας αυτής οικονοµίας 
δεν θα επιτείνει τα υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα της ανεργίας, του κοινωνικού 
αποκλεισµού και της ένδειας. 

 
 
Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης 
 
25. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν τόσο στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και 
ποιότητα απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες µάθησης και 
κατάρτισης προσαρµοσµένες σε συγκεκριµένες οµάδες στις διάφορες φάσεις της ζωής τους : 
νέοι, άνεργοι ενήλικες και απασχολούµενοι των οποίων οι δεξιότητες κινδυνεύουν να 
αχρηστευθούν λόγω της ταχείας αλλαγής. Η νέα αυτή προσέγγιση πρέπει να απαρτίζεται από 
τρία κύρια στοιχεία : την ανάπτυξη τοπικών κέντρων µάθησης, την προαγωγή νέων βασικών 
δεξιοτήτων - ιδίως στις τεχνολογίες των πληροφοριών και τη µεγαλύτερη διαφάνεια των 
προσόντων. 
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26. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς 

τους κανόνες, το Συµβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα στο πεδίο 
των αρµοδιοτήτων τους, για την επίτευξη των εξής στόχων : 

 
�� ουσιαστική ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό,  

 
�� ο αριθµός ατόµων ηλικίας 18 έως 24 ετών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει µόνον τον 

κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση και 
κατάρτισή τους, πρέπει να υποδιπλασιαστεί µέχρι το 2010, 

 
�� τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, συνδεδεµένα όλα µε το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να 

µετατραπούν σε πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα µάθησης, προσιτά σε όλους, µε τη χρήση 
των καταλληλότερων µεθόδων για την κάλυψη ευρέος φάσµατος οµάδων-στόχων· πρέπει 
να θεσπιστούν συνεργασίες µάθησης µεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, 
επιχειρήσεων και ερευνητικών εγκαταστάσεων προς αµοιβαίο όφελος, 

 
�� ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει να 

παρέχει η διά βίου µάθηση : δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες, τεχνολογική 
αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες· πρέπει να θεσπιστεί 
ευρωπαϊκό δίπλωµα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, µε συγκεντρωτικές διαδικασίες 
πιστοποίησης, ώστε να προαχθούν οι βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, 

 
�� να καθοριστούν, µέχρι τα τέλη του 2000, τα µέσα για την προώθηση της κινητικότητας 

των σπουδαστών, των διδασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας, αφενός 
µεν, µε την καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων 
(Σωκράτης, Leonardo, Νεολαία) και εξαλείφοντας τα εµπόδια, αφετέρου δε, µε 
διαφανέστερη αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών και κατάρτισης· 
να λάβουν µέτρα για την άρση των εµποδίων για την κινητικότητα των διδασκάλων µέχρι 
το 2000 και να προσελκύσουν διδασκάλους υψηλής ποιότητας, 

 
�� πρέπει να αναπτυχθεί κοινή ευρωπαϊκή µορφή βιογραφικών σηµειωµάτων, η οποία θα 

χρησιµοποιείται εθελοντικά, ώστε να ευνοείται η κινητικότητα µε την καλύτερη 
αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, τόσο από τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης όσο και από τους εργοδότες. 

 
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Παιδείας) να επιδοθεί σε γενικότερο 

προβληµατισµό σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων, επικεντρωµένο σε κοινά µελήµατα και προτεραιότητες αλλά σεβόµενο 
παράλληλα την εθνική ποικιλοµορφία, µε στόχο να συµβάλει στις διαδικασίες του 
Λουξεµβούργου και του Κάρντιφ και να υποβάλει εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο την άνοιξη του 2001. 
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Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη: ανάπτυξη µιας ενεργητικής 
πολιτικής για την απασχόληση 
 
28. Η διαδικασία του Λουξεµβούργου, η οποία βασίζεται στην εκπόνηση κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και στη µετατροπή τους σε Εθνικά Σχέδια 
∆ράσης για την Απασχόληση, επέτρεψε στην Ευρώπη να µειώσει σηµαντικά την ανεργία. Η 
ενδιάµεση αναθεώρηση πρέπει να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία αυτή, εµπλουτίζοντας τις 
κατευθυντήριες γραµµές και θέτοντας πιο συγκεκριµένους στόχους για αυτές, δηµιουργώντας 
στενότερους δεσµούς µε άλλους συναφείς τοµείς πολιτικής και καθορίζοντας 
αποτελεσµατικότερες διαδικασίες για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. Οι κοινωνικοί 
εταίροι πρέπει να συµµετέχουν ενεργότερα στην εκπόνηση, την εφαρµογή και την 
παρακολούθηση των σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών. 

 
29. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εξετάσουν τους εξής τέσσερις 

βασικούς τοµείς : 
 

�� βελτίωση της απασχολησιµότητας και µείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων, ιδίως 
παρέχοντας υπηρεσίες απασχόλησης µέσω µιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων για 
θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες µάθησης· προαγωγή ειδικών προγραµµάτων ώστε να 
µπορέσουν οι άνεργοι να καλύψουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων, 

 
�� απόδοση µεγαλύτερης προτεραιότητας στη διά βίου µάθηση ως βασικού στοιχείου του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, µεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας συµφωνίες µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων για την καινοτοµία και τη διά βίου µάθηση· αξιοποιώντας τη 
συµπληρωµατικότητα µεταξύ της διά βίου µάθησης και την προσαρµοστικότητα χάρη 
στην ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας και την εκ περιτροπής απασχόληση· και 
καθιερώνοντας ευρωπαϊκό έπαθλο για τις ιδιαίτερα προοδευτικές επιχειρήσεις. Πρέπει να 
καθοριστούν σηµεία αναφοράς για την παρακολούθηση της πορείας προς το στόχο αυτόν, 

 
�� µεγαλύτερη απασχόληση στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

προσωπικών υπηρεσιών, όπου υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις· είναι δυνατόν να 
αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες του ιδιωτικού, του δηµόσιου και του τρίτου τοµέα, µε τις 
ενδεικνυόµενες λύσεις, για τις λιγότερο ευνοηµένες κατηγορίες, 

 
�� προώθηση όλων των πτυχών των ίσων ευκαιριών, µεταξύ άλλων περιορίζοντας τον 

επαγγελµατικό διαχωρισµό, και διευκόλυνση του συµβιβασµού της επαγγελµατικής µε 
την οικογενειακή ζωή, ιδίως καθορίζοντας νέο σηµείο αναφοράς για την παροχή 
καλύτερης παιδικής µέριµνας. 
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30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κρίνει ότι, βάσει των διαθέσιµων στατιστικών, ο γενικός στόχος 

των µέτρων αυτών πρέπει να είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από το σηµερινό 
61% κατά µέσο όρο σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο του 70% το 2010, και η αύξηση του 
ποσοστού απασχολούµενων γυναικών από το σηµερινό 51% κατά µέσο όρο σε άνω του 60% 
το 2010. Αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά σηµεία εκκίνησής τους, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο να καθορίσουν εθνικούς στόχους για υψηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης. Αυτό, µε την αύξηση του εργατικού δυναµικού, θα ενισχύσει τη βιωσιµότητα 
των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. 

 
 
Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας 
 
31. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, µε τα ανεπτυγµένα συστήµατα κοινωνικής προστασίας 

που το χαρακτηρίζουν, πρέπει να αποτελεί το υπόβαθρο του µετασχηµατισµού προς την 
οικονοµία της γνώσης. Ωστόσο, τα συστήµατα αυτά πρέπει να προσαρµοστούν ως µέρος ενός 
ενεργού κράτους προνοίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οικονοµική αποδοτικότητα της 
εργασίας, να διασφαλιστεί η µακροχρόνια βιωσιµότητά τους παρά τη γήρανση του 
πληθυσµού, να προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η ισότητα των φύλων, και να παρέχονται 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η πρόκληση αυτή είναι 
καλύτερο να αντιµετωπιστεί µε συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο: 

 
�� να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, µε την ανταλλαγή εµπειριών και 

ορθών πρακτικών βάσει βελτιωµένων δικτύων πληροφοριών τα οποία αποτελούν τα 
βασικά εργαλεία στον τοµέα αυτόν, 

 
�� να αναθέσει στην Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία, λαµβάνοντας 

υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής, να υποστηρίξει τη συνεργασία 
αυτή και, ως πρώτη προτεραιότητα, να εκπονήσει, βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής, µια 
µελέτη για τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας υπό µακροπρόθεσµο 
πρίσµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων 
σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια µέχρι το 2020 και µετά, εφόσον απαιτείται. Το 
∆εκέµβριο του 2000 πρέπει να έχει υποβληθεί σχετική έκθεση προόδου. 

 
 
Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης 
 
32. Ο αριθµός των κατοίκων της Ένωσης που ζει κάτω του ορίου ένδειας και σε κατάσταση 

κοινωνικού αποκλεισµού είναι απαράδεκτος. Πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να γίνει 
αποφασιστικό βήµα προς την εξάλειψη της ένδειας, θέτοντας ικανοποιητικούς στόχους οι 
οποίοι πρέπει να συµφωνηθούν από το Συµβούλιο ως το τέλος του έτους. Στις εργασίες αυτές  
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θα συµµετέχει η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία. Η νέα κοινωνία 
της γνώσης προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, 
αφενός µεν, δηµιουργώντας τις οικονοµικές συνθήκες για µεγαλύτερη ευηµερία µέσω 
υψηλότερων επιπέδων οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης, αφετέρου δε, ανοίγοντας 
νέους δρόµους για τη συµµετοχή στην κοινωνία. Ταυτόχρονα όµως, η κοινωνία αυτή ενέχει 
τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσµατος µεταξύ εκείνων που διαθέτουν πρόσβαση στις νέες 
γνώσεις και εκείνων που αποκλείονται. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός και να 
µεγιστοποιηθούν οι νέες αυτές δυνατότητες, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων, την προαγωγή ευρύτερης πρόσβασης στη γνώση και στις ευκαιρίες 
και την καταπολέµηση της ανεργίας: η καλύτερη διασφάλιση κατά του κοινωνικού 
αποκλεισµού είναι µια θέση απασχόλησης. Οι πολιτικές για την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να βασίζονται σε µια ανοικτή µέθοδο συντονισµού που θα 
συνδυάζει τα εθνικά σχέδια δράσης µε µια πρωτοβουλία της Επιτροπής για συνεργασία στον 
τοµέα αυτόν, η οποία θα υποβληθεί ως τον Ιούνιο του 2000. 

 
33. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή : 
 

�� να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω συνεχούς 
διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών και ορθής πρακτικής, βάσει από κοινού 
συµφωνηµένων δεικτών· στον καθορισµό αυτών των δεικτών θα συµµετέχει η Οµάδα 
Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία, 

 
�� να περιλάβουν την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές των κρατών µελών 

για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και την κατοικία, µε 
παράλληλη δράση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε κοινοτικό επίπεδο, εντός του 
σηµερινού δηµοσιονοµικού πλαισίου, 

 
�� να αναπτύξουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριµένες οµάδες-στόχους (π.χ. 

µειονοτικές οµάδες, παιδιά, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες)· τα κράτη µέλη θα 
επιλέγουν µεταξύ των δράσεων αυτών εκείνες που προσιδιάζουν στην ιδιαίτερη 
κατάστασή τους και, στη συνέχεια, θα υποβάλλουν εκθέσεις για την εφαρµογή τους. 

 
34. Λαµβάνοντας υπόψη τα παρόντα συµπεράσµατα, το Συµβούλιο θα εξακολουθήσει να 

εξετάζει το µελλοντικό προσανατολισµό της κοινωνικής πολιτικής βάσει ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, µε στόχο να καταλήξει σε συµφωνία για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Θεµατολόγιο 
το ∆εκέµβριο, το οποίο θα περιλαµβάνει και τις πρωτοβουλίες των ενδιαφεροµένων µερών. 
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EΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών 
 
35. ∆εν χρειάζεται νέα διαδικασία. Οι υφιστάµενες κύριες κατευθυντήριες γραµµές της 

οικονοµικής πολιτικής και οι διαδικασίες του Λουξεµβούργου, του Κάρντιφ και της 
Κολωνίας προσφέρουν τα απαραίτητα µέσα, εφόσον απλουστευθούν και συντονισθούν 
καλύτερα, ιδίως µέσω άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου που συµβάλλουν στην 
προετοιµασία των κύριων κατευθυντήριων γραµµών της οικονοµικής πολιτικής από το 
Συµβούλιο ECOFIN. Επιπλέον, οι κύριες κατευθυντήριες γραµµές της οικονοµικής πολιτικής 
πρέπει να εστιάζονται όλο και περισσότερο στις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών και σε µεταρρυθµίσεις µε στόχο την προώθηση του 
δυναµικού οικονοµικής αύξησης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και 
στη µετάβαση προς µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Μέσω των διαδικασιών του 
Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου τα αντίστοιχα θέµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν 
διεξοδικότερα. 

 
36. Αυτές οι βελτιώσεις θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο θα αναλάβει 

εξέχοντα καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για την εξασφάλιση συνολικής συνοχής και 
αποτελεσµατικής παρακολούθησης της προόδου που σηµειώνεται προς την επίτευξη του νέου 
στρατηγικού στόχου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα πραγµατοποιεί, εποµένως, σύνοδο κάθε 
άνοιξη, ειδικά για οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Οι εργασίες πρέπει, κατά συνέπεια, να 
οργανώνονται τόσο ανάντη όσο και κατάντη σε συνάρτηση µε την εν λόγω σύνοδο. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να συντάσσει ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση 
σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται βάσει διαρθρωτικών δεικτών – οι οποίοι θα 
συµφωνηθούν – σχετικά µε την απασχόληση, την καινοτοµία, την οικονοµική µεταρρύθµιση 
και την κοινωνική συνοχή. 

 
Εφαρµογή νέας ανοικτής µεθόδου συντονισµού 
 
37. Η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου θα διευκολυνθεί εάν εφαρµοσθεί νέα ανοικτή µέθοδος 

συντονισµού ως µέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης µεγαλύτερης σύγκλισης 
προς τους κύριους στόχους της ΕΕ. Αυτή η µέθοδος, η οποία είναι σχεδιασµένη κατά τρόπον 
ώστε να βοηθά τα κράτη µέλη να αναπτύσσουν σταδιακά τις πολιτικές τους, περιλαµβάνει τα 
εξής : 
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�� καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα 
χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη 
των στόχων που θέτουν, 

 
�� καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων αναφοράς, 

µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών 
µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, 

 
�� µεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες, 

 
�� περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµοτίµους, υπό µορφή 

αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. 
 
38. Θα ακολουθηθεί µια πλήρως αποκεντρωµένη προσέγγιση σύµφωνη µε την αρχή της 

επικουρικότητας, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και 
τοπικές βαθµίδες, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα 
συµµετέχουν ενεργά µέσω διάφορων µορφών εταιρικής σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
επεξεργαστεί µία µέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών για τη 
διαχείριση της αλλαγής σε δικτύωση µε διάφορους παρόχους και χρήστες και συγκεκριµένα 
τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τους ΜΚΟ. 

 
39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνεται ιδιαιτέρως στο πνεύµα κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την διά βίου µάθηση, την οργάνωση 
της εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 
40. Τον Ιούνιο θα πραγµατοποιηθεί φόρουµ υψηλού επιπέδου, το οποίο θα συγκεντρώσει τα 

θεσµικά όργανα και τους φορείς της Ένωσης και τους κοινωνικούς εταίρους, µε σκοπό την 
επισκόπηση των διαδικασιών του Λουξεµβούργου, του Κάρντιφ και της Κολωνίας και των 
συµβολών των διαφόρων παραγόντων στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου του Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου για την Απασχόληση. 

 
Κινητοποίηση των απαιτούµενων µέσων 
 
41. Η επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου θα βασιστεί κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και 

σε εταιρικές σχέσεις ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. Θα εξαρτηθεί από την κινητοποίηση 
των µέσων που διαθέτουν οι αγορές, καθώς και από προσπάθειες κρατών µελών. Ο ρόλος της 
Ένωσης είναι να δράσει ως καταλύτης στη διαδικασία αυτή, θεσπίζοντας αποτελεσµατικό 
πλαίσιο για την κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων για τη µετάβαση προς την 
οικονοµία µε βάση τη γνώση και προσθέτοντας τη δική της συµβολή στην προσπάθεια αυτή 
δυνάµει των υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών, τηρώντας παράλληλα την Ατζέντα 2000.  
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Εκτός αυτού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη συµβολή την οποία 
προτίθεται να κάνει η ΕΤΕπ όσον αφορά τη δηµιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, τις ΜΜΕ και 
το επιχειρηµατικό πνεύµα, την Ε&Α, τα δίκτυα στους τοµείς της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών και την καινοτοµία. Με την «Πρωτοβουλία 
Καινοτοµία 2000», η ΕΤΕπ πρέπει να προωθήσει τα σχέδιά της να διαθέσει ακόµα ένα 
δισεκατοµµύριο ευρώ για πράξεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου υπέρ των ΜΜΕ, καθώς και το 
ειδικό δανειοδοτικό πρόγραµµά της, ύψους 12 έως 15 δισ. ευρώ, κατά τα επόµενα 3 έτη για 
τους τοµείς προτεραιότητας." 

 
ΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 
 
42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για την προκαταρκτική έκθεση 

της Προεδρίας µε τίτλο «Ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άµυνας», η οποία αντικατοπτρίζει το έργο που επετέλεσε η Προεδρία, µαζί µε τον Γενικό 
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σύµφωνα 
µε την εντολή του Ελσίνκι.  

 
43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση ειδικότερα για το γεγονός ότι οι προσωρινοί 

φορείς που είχαν προβλεφθεί στο Ελσίνκι έχουν τώρα εγκαθιδρυθεί και αρχίζουν να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά και για το ότι το Συµβούλιο έχει καθορίσει διαδικασία για την 
επεξεργασία του πρωταρχικού στόχου και τον προσδιορισµό των εθνικών συνεισφορών, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος στρατιωτικής ικανότητας που τέθηκε στο Ελσίνκι. 

 
44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στις περαιτέρω εργασίες τις οποίες θα διεξαγάγει η 

Προεδρία, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο του Συµβουλίου, 
και στην συνολική έκθεση της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, όπως 
ζητήθηκε στο Ελσίνκι, όπου θα συµπεριλαµβάνονται προτάσεις για τη σύµπραξη τρίτων 
χωρών στην ενωσιακή διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ελσίνκι.  

 
45. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εκφράζει την εκτίµησή του για τα µέχρι σήµερα 

επιτεύγµατα όσον αφορά τη µη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων, καλεί δε το Συµβούλιο 
να συστήσει, µέχρι ή κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, Επιτροπή Πολιτικής 
∆ιαχείρισης Κρίσεων. 
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ΙΙΙ. ∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 
46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει ότι η ειρήνη, η ευηµερία και η σταθερότητα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά το τελευταίο έτος, 
αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις που αντιµετωπίζει ακόµη η διεθνής κοινότητα στα ∆υτικά 
Βαλκάνια. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση που 
υπέβαλε ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος, από κοινού µε την Επιτροπή, σχετικά 
µε τα Βαλκάνια. 

 
47. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι ο συνολικός του στόχος είναι η κατά το δυνατόν 

πληρέστερη ενσωµάτωση των χωρών της περιοχής στον κύριο πολιτικό και οικονοµικό 
κορµό της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι το κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του στα Βαλκάνια. Οι 
συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα περιλαµβάνουν την παροχή οικονοµικής και 
χρηµατοδοτικής βοήθειας και τη συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο, την προσέγγιση µε τη 
νοµοθεσία της ΕΕ, τη συνεργασία σε άλλους τοµείς πολιτικής και το ελεύθερο εµπόριο. Των 
συµφωνιών αυτών πρέπει να προηγηθεί ασύµµετρη φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακινεί τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν µεταξύ τους και 
µε την Ένωση µε σκοπό την επιτυχία της διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

του Τάµπερε, υπενθυµίζει την µελλοντική ∆ιάσκεψη της Αδριατικής η οποία διοργανώνεται 
στην Αγκώνα στις 19 και 20 Μαΐου από την Ιταλία σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η διάσκεψη αυτή θα ενισχύσει τη συνεργασία στο χώρο της Αδριατικής για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, του λαθρεµπορίου, της λαθροµετανάστευσης 
και θα προαγάγει την διασυνοριακή συνεργασία. 

 
49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να 

εξασφαλισθούν ταχείες διαδικασίες και ταχεία και αποτελεσµατική βοήθεια. 
 
50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι, στην Ο∆Γ, µια δηµοκρατική, συνεργάσιµη Σερβία, η 

οποία να ζει ειρηνικά µε τους γείτονές της, θα είναι ευπρόσδεκτη να εισέλθει στην 
Ευρωπαϊκή οικογένεια. Με αυτή την προοπτική, η Ένωση θα διατηρήσει τη δράση της για 
µια δηµοκρατική αλλαγή στη Σερβία. Οι στρεφόµενες κατά του καθεστώτος κυρώσεις θα 
παραµείνουν αναγκαίο στοιχείο της πολιτικής τής ΕΕ όσο καιρό ο Πρόεδρος Μιλόσεβιτς  
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παραµένει στην εξουσία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον σερβικό λαό να πάρει το 
µέλλον του στα χέρια του και να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του στην οικογένεια των 
δηµοκρατικών χωρών. Η ΕΕ, από την πλευρά της, όχι µόνο θα συνεχίσει να στηρίζει τη 
δηµοκρατική αντιπολίτευση, αλλά θα αναπτύξει και εκτεταµένο διάλογο µε την κοινωνία των 
πολιτών. Οι σερβικές ΜΚΟ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν σχέσεις µε άλλες 
ΜΚΟ σε περιφερειακή βάση στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας. 

 
51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει την Επιτροπή και όλα τα ενεχόµενα µέρη, 

συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής του ∆ούναβη, να ξεκινήσουν αµέσως τις αναγκαίες 
ενέργειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη µέχρι το καλοκαίρι. 

 
52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στηρίζει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου να επιτύχει 

δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις και οικονοµική ευηµερία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη ουσιαστικής βοήθειας προς το Μαυροβούνιο ώστε να 
εξασφαλισθεί η επιβίωση της δηµοκρατίας και να αποφευχθεί µία ακόµη σοβαρή κρίση στην 
περιοχή. Πέραν της µελέτης της ΕΤΕπ για την ενδεχόµενη επέκταση των δραστηριοτήτων της 
στο Μαυροβούνιο, την οποία ζήτησε το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα 
αρµόδια όργανα να λάβουν χωρίς χρονοτριβές τις αναγκαίες αποφάσεις για τη 
χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο των πιστώσεων που είναι διαθέσιµες για το 2000, σχεδίων, 
προγραµµάτων και άλλων µορφών βοήθειας που θα βοηθούσαν στην ανακούφιση των 
άµεσων χρηµατοδοτικών αναγκών του Μαυροβουνίου, εν ανάγκη προσφεύγοντας στα 
αποθεµατικά του προϋπολογισµού της ΕΕ και σε µακροοικονοµική βοήθεια. Εν προκειµένω 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επίσηµα εγκαίνια σήµερα της 
Υπηρεσίας Ανοικοδόµησης στη Θεσσαλονίκη. 

 
53. To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην απόφαση 1244 του 

Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, η οποία αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγονται οι 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο. Συγχαίρει την Αποστολή των ΗΕ 
στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και την ∆ιεθνή ∆ύναµη Ασφαλείας (KFOR) για το έργο τους 
προς επίτευξη των στόχων της απόφασης καθώς και τον ΟΑΣΕ για το δικό του έργο. 
 Η επίτευξη σερβικής συµµετοχής στην προσωρινή διοίκηση και στις δηµοτικές εκλογές το 
φθινόπωρο του 2000 αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο 
Κοσσυφοπέδιο. Σταθερότητα διαρκείας στην περιοχή µπορεί να διασφαλισθεί µόνο εάν 
ληφθούν υπόψη τα νόµιµα συµφέροντα των γειτονικών χωρών της Ο∆Γ µε πλήρη σεβασµό 
της εδαφικής ακεραιότητας και των υφιστάµενων συνόρων. 
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54. Η ευθύνη που έχει ειδικά η Ένωση για την περιοχή σηµαίνει ότι πρέπει να διαδραµατίσει τον 

κεντρικό ρόλο στην παροχή διεθνούς στήριξης στο Κοσσυφοπέδιο. Η Ένωση είναι 
αποφασισµένη να διασφαλίσει την επιτυχία της διεθνούς προσπάθειας στο Κοσσυφοπέδιο. 
Για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζει ότι η βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί µε πολύ πιο 
συντονισµένο και συγκροτηµένο τρόπο και ότι πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι προσπάθειες 
της Ένωσης και των κρατών µελών της θα λάβουν την κατάλληλη αναγνώριση. Η ΕΕ έχει 
ήδη αναλάβει τον κύριο ρόλο στην ανασυγκρότηση του Κοσσυφοπεδίου, παρέχοντας 30.000 
στρατιώτες στην KFOR, 800 αστυνοµικούς και χρηµατοδότηση 505 εκατοµµ. ευρώ, όπως 
επίσης έχοντας την ευθύνη για το σκέλος της οικονοµικής ανασυγκρότησης της UNMIK. 

 
55. Η διεθνής κοινότητα χρειάζεται πιο συγκροτηµένη και ενεργητική στρατηγική για την 

παροχή οικονοµικής και πολιτικής στήριξης στο Κοσσυφοπέδιο και την γύρω περιοχή. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη ζωτική συµβολή του Συµφώνου Σταθερότητας, 
υπό την ηγεσία του Ειδικού Συντονιστή του και του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ, προς αυτή 
τη κατεύθυνση. Για να ενισχύσει τον κεντρικό ρόλο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 
τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, υπό την ευθύνη της Προεδρίας και του 
Συµβουλίου και σε πλήρη σύµπραξη µε την Επιτροπή, να διασφαλίσει τη συνοχή των 
πολιτικών της ΕΕ για τα ∆υτικά Βαλκάνια, να ενισχύσει τις επιπτώσεις της συµµετοχής της 
και να βελτιώσει το συντονισµό µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και τις υπόλοιπες προσπάθειες 
της διεθνούς κοινότητας. Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές προτάσεις δράσης κατά την 
επόµενη σύνοδο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Η επερχόµενη ∆ιάσκεψη 
Περιφερειακής Χρηµατοδότησης είναι η κατάλληλη στιγµή για τις κοινές προσπάθειες της 
διεθνούς κοινότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 
IV. ΡΩΣΙΑ 
 
56. Τις παραµονές των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει : 
 

ότι, είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί µια πραγµατικά αποτελεσµατική και λειτουργική 
στρατηγική εταιρική σχέση σύµφωνα µε τη ΣΕΣΣ, την κοινή στρατηγική της Ένωσης 
και τα διαδοχικά σχέδια δράσης της Προεδρίας, έτσι ώστε να µπορούν να 
συνεργάζονται σε πολλούς τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, για να επιτύχουν την ειρήνη, 
τη σταθερότητα και την ευηµερία στην Ευρώπη βάσει κοινών αξιών και στόχων, 

��
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ότι, προς το σκοπό αυτό η Ρωσία, όσον αφορά την Τσετσενία, πρέπει να τηρήσει τις 
δεσµεύσεις της, ιδίως δε : 

��

 
�� να παύσει την αδιάκριτη χρήση στρατιωτικής βίας, 

 
�� να επιτρέψει ανεξάρτητες διερευνήσεις των παραβιάσεων των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, 
 

�� να επιτρέψει την ελεύθερη εκτέλεση της αποστολής των αρµόδιων διεθνών 
οργανισµών και παρατηρητών,  

 
�� να επιδιώξει αµελλητί την αναζήτηση πολιτικής λύσης 

 
57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι το Συµβούλιο Συνεργασίας µε τη Ρωσία στις 

11 Απριλίου και η προγραµµατισµένη ∆ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, αποτελούν 
σηµαντικές ευκαιρίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τον ίδιο λόγο, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο δίνει εντολή στην Τρόικα να επισκεφθεί την Μόσχα το ταχύτερο δυνατόν µετά 
την εκλογή του νέου Ρώσου Προέδρου, για να υπενθυµίσει στον ίδιο και στην κυβέρνησή του 
τη θέση της ΕΕ καθώς και τους προβληµατισµούς της για µια σχέση που είναι τόσο 
σηµαντική και για τις δύο πλευρές. 

 
V. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 
 
58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο των εργασιών της ∆ιάσκεψης καθώς και 

την πρόθεση της Προεδρίας να υποβάλει υπό ιδία ευθύνη ανακεφαλαιωτική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. 

 
VΙ. ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση που υπέβαλε πρόσφατα η Επιτροπή σχετικά 

µε τα µέτρα υλοποίησης του άρθρου 299 παράγραφος 2 περί εξόχως απόκεντρων περιοχών 
και την καλεί να υποβάλει στο Συµβούλιο τις αρχικές της προτάσεις. 

 
 

* * * * * 
 

 
 
 
 

∆ελτίο 27.03.2000 - EL - PE 289.667 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 33

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ 

 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

 
 
 

23 και 24 Μαρτίου 2000 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Παράρτηµα 
 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 1 
 
�� Σηµείωµα της Προεδρίας για την Απασχόληση, τις Οικονοµικές Μεταρρυθµίσεις και την 

Κοινωνική Συνοχή 
Για µια Ευρώπη της Καινοτοµίας και των Γνώσεων 
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en)) 

 
�� Έκθεση της Επιτροπής 

eEurope – Μια Κοινωνία των Πληροφοριών για Όλους 
(6978/00) 

 
�� Συµβολή της Επιτροπής 

Μια ηµερήσια διάταξη οικονοµικής και κοινωνικής ανανέωσης για την Ευρώπη 
(6602/00) 

 
�� Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της 

απασχόλησης 
(6714/00) 

 
�� Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη χωρίς αποκλεισµούς» 

(6715/00) 
 
�� Ανακοίνωση της Επιτροπής : Κοινωνικές τάσεις : προοπτικές και προκλήσεις 

(6716/00) 
 
�� Ανακοίνωση της Επιτροπής : Στρατηγικές για τις θέσεις εργασίας στην κοινωνία της 

πληροφορίας 
(6193/00) 

 
�� Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την οικονοµική µεταρρύθµιση :  

Έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαιαγορών 
(5795/00) 

 
�� Συµβολή του Συµβουλίου (ECOFIN) 

(6631/1/00 REV 1) 
 
�� Συµβολή του Συµβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) 

(6966/00) 
 
�� Συµβολή του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά) : ∆ιαδικασία Οικονοµικής Μεταρρύθµισης του 

Κάρντιφ : πτυχές εσωτερικής αγοράς 
(7130/00) 

 
�� Γνώµη της Επιτροπής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 

(6557/00) 
 
�� Έκθεση της Προεδρίας µε τίτλο «Ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άµυνας» 
(6933/00) 
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1 Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα σχετικά µε την απασχόληση, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την 
κοινωνική συνοχή παρατίθενται στις ιστοσελίδες της Προεδρίας : http://www.portugal.ue-2000.pt/ 
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�� Έκθεση σχετικά µε τα ∆υτικά Βαλκάνια, υποβληθείσα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον 

Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο µαζί µε την Επιτροπή 
(SN 2032/2/00 REV 2) 

 
�� Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε 

την πρόοδο που σηµείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 1999 
          (6648/00 + COR 1 (gr)) 
 

ooOoo 
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