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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου. Οι εργασίες
άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Nicole
Fontaine, σχετικά µε τα κύρια θέµατα συζήτησης.

Ι. ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την από κοινού διακήρυξη, από
το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων που συγκεντρώνει, στο ίδιο κείµενο, τα ατοµικά, πολιτικά, οικονοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα, καθώς και τα δικαιώµατα της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έως
σήµερα ήταν διατυπωµένα σε διάφορες πηγές, διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιθυµεί να τύχει ο Χάρτης της ευρύτερης δυνατής διάδοσης στους πολίτες της
Ένωσης. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Κολωνίας, το ζήτηµα της εµβέλειας του Χάρτη
θα εξετασθεί αργότερα.

Λειτουργία των θεσµικών οργάνων

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία της εφαρµογής των επιχειρησιακών
συστάσεων που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι σχετικά µε τη λειτουργία
του Συµβουλίου και σηµειώνει την έκθεση σχετικά µε τη νέα διαδικασία συναπόφασης. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη δέσµευσή του να υποστηρίξει τη διοικητική
µεταρρύθµιση της Επιτροπής, σηµείωσε δε µε ικανοποίηση τα µέτρα που εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο και την Επιτροπή µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

ΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ιστορική διάσταση της διαδικασίας
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει στην
επιτυχία της. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντατικοποίηση των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες, η οποία επέτρεψε την επίτευξη σηµαντικότατης
προόδου, ιδίως κατά τους τελευταίους µήνες.
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5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι έχει φθάσει πλέον η στιγµή να δοθεί µια νέα ώθηση στη
διαδικασία αυτή. Προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Γενικών Υποθέσεων»
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τη στρατηγική που προτείνεται από την Επιτροπή.
Σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η αρχή της διαφοροποίησης ανάλογα µε τις ιδιαίτερες
επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, καθώς και η δυνατότητα «γεφύρωσης του χάσµατος»,
επιβεβαιώνονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Ο «χάρτης πορείας» για τους
επόµενους 18 µήνες θα διευκολύνει τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων, µε δεδοµένο
πάντως ότι οι καλύτερα προετοιµασµένες χώρες διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν
ταχύτερα.

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή, από κοινού µε την ολοκλήρωση της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης για τη θεσµική µεταρρύθµιση, θα επιτρέψει στην Ένωση,
σύµφωνα µε το στόχο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, να είναι
σε θέση να υποδεχθεί, από το τέλος του 2002, όσα νέα κράτη µέλη θα είναι έτοιµα, µε την
ελπίδα να µπορέσουν να συµµετάσχουν στις επόµενες εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει τον Ιούνιο του 2001 στο
Γκέτεµποργκ (Göteborg) την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση
αυτής της νέας στρατηγικής, προκειµένου να δώσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραµµές
για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υποψήφιες χώρες για
την εφαρµογή των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την υιοθέτηση, την εφαρµογή και την
ουσιαστική υλοποίηση του κεκτηµένου. Οι υποψήφιες χώρες καλούνται να συνεχίσουν και να
επιταχύνουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να προετοιµασθούν για την
προσχώρηση, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων,
προκειµένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρόγραµµα για τις παραµεθόριες
περιοχές προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική τους ανταγωνιστικότητα.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε τις
συναλλαγµατικές στρατηγικές των υποψηφίων χωρών, η οποία καθορίζει τη συναλλαγµατική
στρατηγική που είναι συµβατή µε την προσχώρηση στην Ένωση, στη συνέχεια τη συµµετοχή
στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τέλος την υιοθέτηση του ευρώ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την οργάνωση ενός διαλόγου για οικονοµικά και
χρηµατοπιστωτικά θέµατα µε τις υποψήφιες χώρες.
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9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την
εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία και επιχαίρει για τη συµφωνία
που επιτεύχθηκε κατά το Συµβούλιο της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 ως προς τον κανονισµό-
πλαίσιο και την εταιρική σχέση προσχώρησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη
σηµασία του εγγράφου αυτού για την προσέγγιση ανάµεσα στην Ένωση και την Τουρκία
µέσω της οδού που ανοίχθηκε από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Ελσίνκι. Η Τουρκία καλείται να υποβάλει ταχέως το εθνικό της πρόγραµµα υιοθέτησης του
κεκτηµένου και να το βασίσει στην εταιρική σχέση προσχώρησης.

10. Η σύνοδος της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης σε επίπεδο αρχηγών κράτους ή κυβερνήσεως της 7ης
∆εκεµβρίου επέτρεψε τη διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των
θεσµικών οργάνων και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο µακροπρόθεσµα. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη αντιπροσωπεύει χρήσιµο πλαίσιο
διαλόγου µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης και των χωρών που επιδιώκουν την
προσχώρηση, πρότεινε δε να προσκληθούν ως «υποδειχθέντα µέλη» οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας καθώς και τα παραρτήµατά
της σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας.

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την ερχόµενη Προεδρία να φροντίσει, από κοινού µε τον
Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες στους κόλπους
του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις εντολές καθηκόντων στις οποίες
αναφέρεται η έκθεση της Προεδρίας. Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ν� αποκτήσει
γρήγορα επιχειρησιακή ικανότητα στον τοµέα αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα λάβει
απόφαση προς το σκοπό αυτό το συντοµότερο δυνατόν εντός του 2001, και πάντως το
αργότερο κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν. Η σουηδική Προεδρία καλείται να
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ σχετικά µε το σύνολο αυτών
των θεµάτων.
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IV. ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Α. Κοινωνική Ευρώπη

Ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα (πρβ. Παράρτηµα) η
οποία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας και
βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, θέτει προτεραιότητες για συγκεκριµένες δράσεις που
θα αναληφθούν κατά την προσεχή πενταετία γύρω από έξι στρατηγικούς προσανατολισµούς
σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής. Η ατζέντα αυτή συνιστά µείζονα σταθµό για
την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, το οποίο
χαρακτηρίζεται από τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ οικονοµικών επιδόσεων και κοινωνικής
προόδου.

14. Βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και του Συµβουλίου και ενός τακτικά ενηµερωµένου πίνακα
παρακολούθησης της προόδου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάζει κάθε χρόνο κατά την
εαρινή σύνοδό του, αρχίζοντας από τη σύνοδο της Στοκχόλµης τον Μάρτιο του 2001, την
εφαρµογή της εν λόγω Ατζέντας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί ιδίως τους κοινωνικούς
εταίρους να λάβουν πλήρως το µέρος που τους αναλογεί στην εφαρµογή και την
παρακολούθησή της, ιδίως επί τη ευκαιρία ετήσιας συνάντησης πριν από το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

15. Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα ο ευνοϊκότερος εδώ
και 10 έτη· εφέτος αναµένεται να ανέλθει σε 3,5%. Η ανεργία µειώθηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά από το 1997, το δε ποσοστό της ανήρχετο σε 8,7% στα µέσα του 2000, ενώ για το
2001 προβλέπεται ποσοστό χαµηλότερο από 8%. Κατά το ίδιο διάστηµα, το ποσοστό
απασχόλησης αυξήθηκε από 60,7% σε 62,1%.

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001, η οποία επιβεβαιώνει τη µεσοπρόθεσµη
τακτική που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου. Αυτές οι
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κατευθυντήριες γραµµές επιφέρουν βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την αύξηση των
εκφρασµένων σε αριθµούς στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές πτυχές που
προσιδιάζουν στις επί µέρους χώρες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να
επιτρέπουν το συνυπολογισµό της ποιότητας της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης
επιχειρηµατικού πνεύµατος και τον συνυπολογισµό του εγκάρσιου στόχου της δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τη συµφωνία που επετεύχθη στους κόλπους του
Συµβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές, τις συστάσεις που απευθύνονται
σε ένα έκαστο κράτος µέλος και την κοινή έκθεση. Χαιρετίζει την εποικοδοµητική
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και την
ολοκληρωµένη προσέγγιση, την περικλείουσα και τις πτυχές "οικονοµία" και "παιδεία", που
πρυτάνευσε κατά τις σχετικές εργασίες.

Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού και των κάθε µορφής διακρίσεων

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού που υιοθέτησε ως στόχους του το Συµβούλιο, καλεί δε τα κράτη µέλη να
αναπτύξουν τις προτεραιότητές τους στο πλαίσιο των στόχων αυτών, να υποβάλουν µέχρι τον
Ιούνιο του 2001 ένα εθνικό διετές πρόγραµµα δράσης και να καθορίσουν δείκτες και τρόπους
εποπτείας προς αξιολόγηση της προόδου που θα επιτελεσθεί.

19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα των προσφάτως εκδοθέντων
κειµένων που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των πάσης φύσεως διακρίσεων σύµφωνα
προς το άρθρο 13 της Συνθήκης.

Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας

20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου της Οµάδας Υψηλού
Επιπέδου για την Κοινωνική Προστασία σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής
προστασίας στον τοµέα των συντάξεων, και της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής σχετικά
µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού.
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21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την προσέγγιση του Συµβουλίου για συνολική εκτίµηση
του ζητήµατος της µακροχρόνιας βιωσιµότητας και της ποιότητας των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους παρουσιάζοντας τις εθνικές στρατηγικές τους
σε αυτόν τον τοµέα. Τα αποτελέσµατα αυτής της πρώτης µελέτης συνόλου σχετικά µε τη
βιωσιµότητα, µακροπρόθεσµα, των συντάξεων, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα έως το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης.

Ρόλος των εργαζοµένων

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία που εξευρέθη
σχετικά µε την κοινωνική πτυχή της ευρωπαϊκής εταιρείας. H συµφωνία αυτή, η οποία
λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη µέλη όσον
αφορά τις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, αφήνει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να
µεταφέρουν ή όχι στις εθνικές τους νοµοθεσίες τις διατάξεις αναφοράς περί συµµετοχής που
εφαρµόζονται στις ευρωπαϊκές εταιρείες τις συγκροτούµενες µε συγχώνευση. Για να µπορεί
µια ευρωπαϊκή εταιρεία να καταχωρηθεί σε µητρώο κράτους µέλους που δεν έχει µεταφέρει
στο εθνικό του δίκαιο τις εν λόγω διατάξεις αναφοράς, πρέπει είτε να έχει συναφθεί
συµφωνία σχετικά µε τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τους, είτε, πριν από την καταχώρηση της ευρωπαϊκής
εταιρείας, καµία από τις συµµετέχουσες εταιρείες να µην τελούσε υπό καθεστώς κανόνων
συµµετοχής. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να
ολοκληρώσει πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους τα κείµενα που επιτρέπουν τη
θεσµοθέτηση της ευρωπαϊκής εταιρείας.

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις σηµαντικές προόδους που επιτεύχθηκαν στη
διαπραγµάτευση σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε
τους εργαζοµένους και καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει την εξέταση της εν λόγω οδηγίας.
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Β. Η Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης

Κινητικότητα των σπουδαστών και των διδασκόντων

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το ψήφισµα που εξέδωσε το Συµβούλιο σχετικά µε το
σχέδιο δράσης για την κινητικότητα (πρβ. παράρτηµα). Καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν
τον εσωτερικό τους συντονισµό προκειµένου να θέσουν σε εφαρµογή τα 42 συγκεκριµένα
µέτρα διοικητικού, κανονιστικού, οικονοµικού ή κοινωνικού περιεχοµένου, τα οποία
αποσκοπούν στον ορισµό, την αύξηση και τον εκδηµοκρατισµό της κινητικότητας στην
Ευρώπη, και να προωθήσουν κατάλληλες µορφές χρηµατοδότησης. Ανά διετία θα γίνεται
αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου.

Σχέδιο δράσης e-Europe

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και του
Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης e-Europe, στις οποίες γίνεται
απολογισµός της επιτευχθείσας προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη
Στοκχόλµη, θα προβεί στην εξέταση µιας πρώτης έκθεσης σχετικά µε τη συµβολή αυτού του
σχεδίου στην ανάπτυξη µιας κοινωνίας βασιζόµενης στη γνώση, καθώς και των
προτεραιοτήτων που πρέπει να καθοριστούν για τη συνέχιση της εφαρµογής του. Σ�αυτό το
πλαίσιο, θα εξετασθεί επίσης η συµβολή αυτού του σχεδίου στον εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης στα κράτη µέλη, βάσει της συνόδου των υπουργών δηµοσίας διοίκησης
που πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Έρευνα και καινοτοµία

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τοµέα της
δηµιουργίας του «Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας». Εκφράζει την
επιθυµία να συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν για την ενίσχυση της διαφάνειας
των αποτελεσµάτων στον τοµέα της έρευνας και της ελκυστικότητας των επιστηµονικών
επαγγελµάτων. Σηµειώνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τα κοινοτικά
χρηµατοδοτικά µέσα που απευθύνονται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τα πρώτα
αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας «Καινοτοµία 2000» της ΕΤΕπ.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.362

18

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει µια πρώτη έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης σχετικά µε την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί όσον
αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας.

28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά µε το
σχέδιο GALILEO. Για το στάδιο της επικύρωσης, η χρηµατοδότηση θα εξασφαλίζεται από
πόρους της Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος. Για την υλοποίηση
του σχεδίου και για τη διαχείρισή του στη συνέχεια, θα είναι απαραίτητη η εταιρική σχέση
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της
συνόδου του της Κολωνίας σχετικά µε το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει η ιδιωτική
χρηµατοδότηση. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να καθορίσει τις
λεπτοµέρειες του σχεδίου GALILEO στη σύνοδό του της 20ής ∆εκεµβρίου 2000,
συµπεριλαµβανοµένης της µέριµνας να παρασχεθούν εγγυήσεις για την καλή οικονοµική του
διαχείριση, καθώς και ισόρροπη συµµετοχή όλων των κρατών µελών.

Γ. Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών

∆ιαρθρωτικοί δείκτες

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κατάλογο διαρθρωτικών
δεικτών, συµβατών µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών, που καθορίστηκε µε βάση τις
εργασίες της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Αυτοί οι δείκτες, που εκφράζουν επίσης τη
σηµειωθείσα πρόοδο, θα χρησιµεύσουν για τη σύνταξη της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης. Το
Συµβούλιο θα επιλέξει περιορισµένο αριθµό δεικτών πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης.

Ρύθµιση των χρηµαταγορών

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµερίζεται, σε γενικές γραµµές, τις πρώτες διαπιστώσεις της
ενδιάµεσης έκθεσης της υπό την Προεδρία του κ. Lamfalussy επιτροπής σχετικά µε τη
ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και την τρίτη έκθεση της Επιτροπής
σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Καλεί το Συµβούλιο και
την Επιτροπή να του υποβάλουν έκθεση σχετικά µε το εν λόγω θέµα στη Στοκχόλµη, τον
Μάρτιο του 2001, µε βάση την οριστική έκθεση της επιτροπής.
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Ευρώ

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στη
λειτουργία της Ευρω-οµάδας και στην «ορατότητά» της. Εκφράζει επίσης ικανοποίηση για
την πρόθεση διεύρυνσης του φάσµατος των διαρθρωτικών κυρίως θεµάτων που θίγονται
στους κόλπους της, τηρουµένων των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Λουξεµβούργου. Οι βελτιώσεις αυτές, οι οποίες στοχεύουν στον µεγαλύτερο συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών, θα συµβάλουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού της
ζώνης ευρώ.

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην προετοιµασία της
εισαγωγής των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ. Ο πίνακας πορείας της Επιτροπής, που
παρουσιάζεται τακτικά στο πλαίσιο της Ευρω-οµάδας, επιτρέπει την παρακολούθηση της
πορείας των διάφορων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την επιθυµία να
επιταχυνθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και προτείνει να τεθούν ορισµένες
ηµεροµηνίες ως κοινά χρονικά ορόσηµα της σχετικής πληροφόρησης στην ευρωζώνη µέσα
στο 2001 : η εβδοµάδα της 9ης Μαΐου, στα πλαίσια των Ηµερών της Ευρώπης· η παρουσίαση
των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ, τον Σεπτέµβριο· η θέση κερµάτων ευρώ στη
διάθεση των ιδιωτών, τον ∆εκέµβριο, σε όσα κράτη µέλη έχουν αποφασίσει να το πράξουν· η
εισαγωγή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ, τα µεσάνυχτα της 31ης ∆εκεµβρίου. Το
συντοµότερο δυνατό κατά το 2001 θα πρέπει να θεσπιστεί αποτελεσµατικός µηχανισµός
προστασίας του ευρώ κατά της κιβδηλίας/παραχάραξης.

Φορολογικό πακέτο

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συµφωνία που επιτεύχθηκε ως προς
το «φορολογικό πακέτο» σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τους όρους που είχε
καθρορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, ιδίως µάλιστα ως προς το βασικό
περιεχόµενο της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ζητεί από την Επιτροπή και την Προεδρία να προσέλθουν το ταχύτερο σε συζητήσεις µε τις
ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες, µε στόχο να προωθηθεί η λήψη ισοδύναµων µέτρων για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανέλαβαν
την υποχρέωση να φροντίσουν για τη λήψη των ίδιων µέτρων µε εκείνα που εφαρµόζονται
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη που αναφέρονται στα
συµπεράσµατα της Φέιρα. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες για τον
Κώδικα Συµπεριφοράς (φορολογία των επιχειρήσεων) ώστε αυτός ο κώδικας και η οδηγία για
τη φορολογία των αποταµιεύσεων να µπορέσουν να εγκριθούν ταυτόχρονα. Η Προεδρία και
η Επιτροπή θα υποβάλουν έκθεση σχετικά µε όλα τα στοιχεία του φορολογικού πακέτου στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.

∆. Προετοιµασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα πραγµατοποιήσει στις 23 και 24 Μαρτίου 2001 στη Στοκχόλµη
την πρώτη τακτική εαρινή του σύνοδο, αφιερωµένη ειδικά στην εξέταση των οικονοµικών
και κοινωνικών ζητηµάτων, µε βάση τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα έχει ετοιµάσει η
Επιτροπή και τις συναφείς εκθέσεις του Συµβουλίου, µεταξύ άλλων εν όψει των
δηµογραφικών προκλήσεων τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσει η Ένωση. Η σύνοδος αυτή
θ�αποτελέσει ευκαιρία να γίνει ανασκόπηση και απολογισµός της πορείας της εφαρµογής της
σφαιρικής στρατηγικής που είχε συµφωνηθεί στη Λισσαβόνα. Η πρώτη αυτή συνάντηση έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την περαιτέρω πορεία του όλου εγχειρήµατος, το δε Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί όλα τα ενεχόµενα µέρη να συνεχίσουν µε ζέση την προετοιµασία της,
λαµβάνοντας υπόψη τις πρώτες εργασίες που ξεκίνησε η παρούσα Προεδρία.

V. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών

35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει την ανάγκη να υλοποιηθούν γρήγορα και στο ακέραιο
οι αρχές που εισήγαγε η Συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία προβλέπει ότι κατά τov
καθoρισµό και τηv εφαρµoγή όλωv τωv πoλιτικώv και δράσεωv της Κoιvότητας,
εξασφαλίζεται υψηλoύ επιπέδoυ πρoστασία της υγείας τoυ αvθρώπoυ. Στην ίδια συνάρτηση,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε αρχή της
προφύλαξης (βλ. παράρτηµα).

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την εκ µέρους της Επιτροπής παρουσίαση πρότασης
κανονισµού µε αντικείµενο αφενός µεν  τον καθορισµό των γενικών αρχών και των
θεµελιωδών απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, αφετέρου δε την ίδρυση
«Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων». Η πολιτική της ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να έχει
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εφαρµογή σ�ολόκληρο το κύκλωµα των τροφίµων και ζωοτροφών. Η νέα «Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Τροφίµων» θα πρέπει να λειτουργεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιστηµονικής
αριστείας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και να συµβάλλει τοιουτοτρόπως στην πρόληψη των
κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
επιταχύνουν τις εργασίες τους ώστε η µελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων ν�αρχίσει
να λειτουργεί ήδη από τις αρχές του 2002.

Β. Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών

37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τα µέτρα που έλαβε το Συµβούλιο στο
θέµα του αγώνα κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών : ανάπτυξη
προγραµµάτων δοκιµών, αναστολή της χρησιµοποίησης κρεατοστεαλεύρων στη διατροφή
των προσοδοφόρων ζώων και απόσυρση συγκεκριµένων επικίνδυνων υλικών, ο κατάλογος
των οποίων θα είναι δυνατόν, ενδεχοµένως, να συµπληρωθεί. Όλα αυτά τα µέτρα θα πρέπει
να εφαρµοστούν µε ταχύτητα και αυστηρότητα, ώστε να δοθούν διαρκείς εγγυήσεις στους
καταναλωτές ως προς την ασφάλεια του βοείου κρέατος. Για την εξασφάλιση της πρόληψης,
της διάγνωσης και της θεραπείας αυτής της ασθένειας, απαιτούνται αυξηµένες προσπάθειες
στον τοµέα της ιατρικής και της κτηνιατρικής έρευνας

38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει µέτρα για τη
βελτίωση της κατάστασης της αγοράς του βοείου κρέατος και τη µελέτη της κατάστασης των
εκτροφέων και να προχωρήσει σε βάθος την ανάλυσή της σχετικά µε την προσφορά και
ζήτηση ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών, τηρώντας αυστηρά τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές.

Γ. Ασφάλεια της ναυτιλίας

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να φέρουν σε
αίσιο πέρας το συντοµότερο δυνατόν την έκδοση των διατάξεων σχετικά µε τον έλεγχο από
το κράτος του λιµένα και µε τους νηογνώµονες, προβλέποντας ιδίως σύστηµα αυστηρότερων
ελέγχων για τα πλοία που δηµιουργούν τους µεγαλύτερους κινδύνους, καθώς και των



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.362

22

διατάξεων σχετικά µε την ταχύτερη απόσυρση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους,
επιδιώκοντας, κατά το δυνατόν, την επίτευξη συµφωνίας στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού.

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση του ευρωπαϊκού
συστήµατος σήµανσης και πληροφοριών σχετικά µε τη θαλάσσια κυκλοφορία, στη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και στην κάλυψη των κενών του
συστήµατος του ισχύοντος διεθνούς καθεστώτος όσον αφορά την ευθύνη και την
αποζηµίωση.

41. Αυτό το σύνολο προτάσεων αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη στρατηγική της Ένωσης
στο θέµα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τη χάραξη της οποίας είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία τα µέτρα που θα εγκριθούν από τους 15, εφόσον αυτά δεν
απαιτούν διεθνή πλαισίωση.

∆. Περιβάλλον

Κλιµατικές µεταβολές

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη
συµφωνίας κατά το πέρας της ∆ιάσκεψης της Χάγης. Υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη του Παραρτήµατος Β του Πρωτοκόλλου να αναλάβουν χωρίς
καθυστέρηση τις δράσεις που τους επιτρέπουν να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους και
επαναλαµβάνει τη δέσµευση της Ένωσης να επιδιώξει µε αποφασιστικότητα την επικύρωση
του Πρωτόκολλου του Κυότο προκειµένου να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος του το
αργότερο το 2002. Κατά τις διαπραγµατεύσεις αυτές σηµειώθηκε πρόοδος για το σύνολο των
υπό συζήτηση σηµείων, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες, πρόοδος που
πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε το σύνολο των µερών,
συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυσσοµένων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει
την πρόταση διεξαγωγής ανεπίσηµων συζητήσεων στο Όσλο πριν από το τέλος του έτους. Η
6η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών πρέπει να επαναλάβει αµέσως τις εργασίες της. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη να καταβάλουν τις µεγαλύτερες
δυνατές προσπάθειες προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία το συντοµότερο δυνατό.
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Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε µε ενδιαφέρον γνώση των εκθέσεων του Συµβουλίου
σχετικά µε την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων στις οικονοµικές πολιτικές.
Σηµειώνει τη σύσταση που αποσκοπεί στην απόδοση προτεραιότητας στα προτρεπτικά
κίνητρα, ιδίως στο φορολογικό τοµέα. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σηµαντική συµβολή στη
χάραξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να
εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ενδιαφέρον το έργο που επιτελέσθηκε για το θέµα
της διεθνούς περιβαλλοντικής διαχείρισης και όσον αφορά τις ενδεχόµενες λύσεις για τη
θεραπεία των σηµερινών του αδυναµιών, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα,
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης δηµιουργίας ενός παγκόσµιου οργανισµού
περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει τους
προβληµατισµούς του στον τοµέα αυτόν και να του υποβάλει, για τη σύνοδό του στο
Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001, λεπτοµερείς προτάσεις, µεταξύ άλλων εκτός της
προοπτικής του Ρίο +10.

Ε. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις υπηρεσίες
κοινής ωφελείας και επιδοκιµάζει τη δήλωση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο (πρβ.
Παράρτηµα). Καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες τους στα
πλαίσια των προσανατολισµών αυτών, ως και των διατάξεων του άρθρου 16 της Συνθήκης.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει, σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα µέσα για την εξασφάλιση µεγαλύτερης προβλεψιµότητας
και µεγαλύτερης νοµικής ασφάλειας κατά την εφαρµογή του δικαίου περί ανταγωνισµού
σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλουν
έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των προσανατολισµών αυτών στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του ∆εκεµβρίου 2001.
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ΣΤ. Ασφάλεια του εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένα προϊόντα

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να µελετήσει εις βάθος, σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, τα της ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης, και
να εξετάσει τις υπάρχουσες δυνατότητες συνεργασίας σ' αυτόν τον τοµέα.

Ζ. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων

47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συµµετάσχει πλήρως στη διεθνή προσπάθεια
καταπολέµησης αυτού του φαινοµένου. Έχει επιτευχθεί συµφωνία για σχετικά κείµενα
µείζονος σηµασίας, όπως η οδηγία και η απόφαση-πλαίσιο για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο
να θέσουν το ταχύτερο σε εφαρµογή τους προσανατολισµούς των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης της 17ης Οκτωβρίου 2000, και δη όσους αποσκοπούν στο να
ληφθούν, ήδη από τον Ιούνιο του 2001, αντίµετρα κατά των προσδιοριζοµένων από την
FATF (Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για το Ξέπλυµα των Χρηµάτων)
εδαφών που δεν επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας.

∆ικαστική και αστυνοµική συνεργασία

48. Το Συµβούλιο καλείται να θεσπίσει γρήγορα τα µέτρα τα υποδεικνυόµενα στα προγράµµατα
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η διαβίβαση των
δικαστικών αποφάσεων εντός της Ένωσης.

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη να προαχθεί η επιχειρησιακή συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την επιτήρηση των
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ειδικότερα δε των θαλασσίων συνόρων, µε σκοπό ιδίως
τον καλύτερο έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης. Σηµειώνει µε ενδιαφέρον τη σχετική
επιστολή του Ισπανού και του Ιταλού Πρωθυπουργού. Καλεί το Συµβούλιο να αναλάβει
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, µε συµµετοχή ενδεχοµένως και των υποψηφίων
χωρών.
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Άσυλο και µετανάστευση

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει προόδους σε όλο το φάσµα της πολιτικής που
ορίστηκε στο Τάµπερε : εταιρική σχέση µε τις χώρες καταγωγής, κοινωνική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών και έλεγχος των µεταναστευτικών ροών. Ζητεί να διευθετηθούν το
ταχύτερο οι εναποµένουσες δυσκολίες σχετικά µε τα κείµενα που αφορούν την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και τη λαθροµετανάστευση, σύµφωνα µε τη ρητή
εντολή που είχε δοθεί στη Φέιρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης την εκ µέρους
της Επιτροπής διαβίβαση δύο ανακοινώσεων σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική και
σχετικά µε µια κοινή διαδικασία στον τοµέα του ασύλου, καλεί δε το Συµβούλιο να
προχωρήσει σύντοµα στη διερεύνηση των εν λόγω θεµάτων.

Η. Ευρώπη του πολιτισµού

Πολιτισµός και οπτικοακουστικά µέσα

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµφωνία την επιτευχθείσα
στους κόλπους του Συµβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα ενίσχυσης της οπτικοακουστικής
βιοµηχανίας MEDIA +, και για την έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τα συστήµατα εθνικών
ενισχύσεων προς τον τοµέα αυτόν.

Αθλητισµός

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη δήλωση που ενέκρινε το Συµβούλιο (βλ. παράρτηµα)
για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υποδέχεται µε ικανοποίηση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό καταπολέµησης της φαρµακοδιέγερσης και συµφωνεί να εντείνει την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τοµέα αυτόν. Σηµειώνει επίσης την επ' ευκαιρία της χιλιετίας ∆ιακήρυξη
του Ο.Η.Ε. σχετικά µε την προαγωγή της ειρήνης και της αµοιβαίας κατανόησης µέσω του
αθλητισµού και της Ολυµπιακής Εκεχειρίας.
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Θ. Εξόχως απόκεντρες περιοχές

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε το ενηµερωµένο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής µε
σκοπό την πλήρη εφαρµογή των σχετικών µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατάξεων της
Συνθήκης, καθώς και τις προτάσεις υπέρ των περιοχών αυτών. Καλεί το Συµβούλιο να
εξετάσει ταχέως τις προτάσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί σε ανασκόπηση
των εργασιών εφ�όλης της ύλης κατά τη σύνοδό του στο Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001.

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα
POSEIMA και τα αναγγελθέντα µέτρα που σκοπό έχουν να επιτρέψουν την ανάπτυξη της
οικονοµίας στα αρχιπελάγη των Αζορών και της Μαδέρας. Λαµβανοµένης υπόψη της
οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας του γαλακτοκοµικού τοµέα γι�αυτές τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή πρότεινε να αφαιρεθεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, η
κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων των Αζορών από τον εθνικό υπολογισµό της
συµπληρωµατικής εισφοράς επί µία τετραετία, αρχής γινοµένης από το 1999/2000.

Ι. Νησιωτικές περιοχές

55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, βασιζόµενο στην υπ' αριθ. 30 ∆ήλωση που προσαρτάται στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, επιβεβαιώνει την ανάγκη ειδικών δράσεων υπέρ των νησιωτικών
περιοχών εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών διαθεσίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 της
ΣΕΚ, λόγω των διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που επιβραδύνουν την οικονοµική και
κοινωνική τους ανάπτυξη.

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Α. Κύπρος

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχθηκε ευνοϊκά και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες του
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής συµφωνίας επί του
Κυπριακού, τηρουµένων των ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών, και µε σκοπό την ευόδωση της διαδικασίας που άρχισε το ∆εκέµβριο του 1999.
Απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµβάλουν στις προσπάθειες αυτές.
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Β. Mεσόγειος

57. Η ∆' Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Μασσαλίας επιβεβαίωσε την ορθότητα της διαδικασίας
που εγκαινιάσθηκε στη Βαρκελώνη εδώ και πέντε χρόνια, και χάραξε σηµαντικούς
προσανατολισµούς για την αναθέρµανση της εταιρικής σχέσης.

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευση της ΄Ενωσης να εµβαθύνει αυτή την
εταιρική σχέση σε όλους τους τοµείς. Το πρόγραµµα MEDA, το οποίο αναµορφώθηκε
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγµατα των πρώτων ετών, θα προικισθεί µε ποσό
5,35 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006, πράγµα που αντανακλά τη σηµασία
που αποδίδει η ΄Ενωση στην εταιρική σχέση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την
αναγγελθείσα εκ µέρους της ΕΤΕπ υποστήριξη µε συµπληρωµατικό ποσό ενός
δισεκατοµµυρίου ευρώ για τις χώρες της ζώνης.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πορεία των διαπραγµατεύσεων για µια µελλοντική
αλιευτική συµφωνία µε το Βασίλειο του Μαρόκου και ελπίζει ότι θα καταστεί δυνατή η
εξεύρεση λύσης πριν από το τέλος του έτους. Εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εντός του πλαισίου των δηµοσιονοµικών
προοπτικών, ένα ειδικό πρόγραµµα δράσης για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού στόλου
που ασκούσε τις αλιευτικές του δραστηριότητες στα πλαίσια της παλαιάς συµφωνίας, και να
παρατείνει το ισχύον σύστηµα ενισχύσεων για την ακινητοποίηση του στόλου αυτού.

Γ. ∆υτικά Βαλκάνια

60. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ζάγκρεµπ της 24ης Νοεµβρίου, που συγκέντρωσε για πρώτη φορά
τις χώρες της περιοχής στις οποίες αποκαταστάθηκε η δηµοκρατία, χαιρέτισε τις ιστορικές
αλλαγές που έγιναν στα ∆υτικά Βαλκάνια, πρώτα στην Κροατία και κατόπιν στην Ο.∆.Γ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τεράστια σηµασία στα τεκταινόµενα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των δυτικοβαλκανικών
χωρών για τον εκδηµοκρατισµό, το κράτος δικαίου, τη συµφιλίωση και τη συνεργασία τη
βασιζόµενη στο σεβασµό των υφιστάµενων συνόρων και των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων,
που θα συµβάλουν στην προσέγγιση έκαστης χώρας µε την Ένωση και θ' αποτελέσουν ενιαίο
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σύνολο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξαίρει τη συµβολή του Συµφώνου Σταθερότητας και
υπενθυµίζει το ενδιαφέρον άλλων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση της
συνεργασίας µε τις χώρες της περιοχής. Επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των πέντε αυτών
χωρών, έκαστη των οποίων αποτελεί αντικείµενο ειδικής προσέγγισης. Τους προσφέρεται
σαφής προοπτική προσχώρησης, άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πρόοδό τους στην
περιφερειακή συνεργασία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Κολωνίας και της Φέιρα. Η
χρηµατοδότηση του προγράµµατος CARDS που αφορά αυτές τις χώρες ανέρχεται σε
4,65 δισεκατοµµύρια ευρώ για το διάστηµα 2000-2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής
του ∆ούναβη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον ποταµό αυτόν, πράγµα
ουσιαστικής σηµασίας για την οικονοµία της περιοχής και την ανάπτυξη της περιφερειακής
συνεργασίας.

∆. Ανάπτυξη

61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση δήλωσης του
Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της Κοινότητας. Το
Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης την έκδοση ψηφίσµατος για τις µεταδοτικές ασθένειες και την
ένδεια. Το ψήφισµα ορίζει, µέσα από µία συνολική θεώρηση, τα της αντιµετώπισης της
µάστιγας του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας στις αναπτυσσόµενες χώρες,
ενσωµατώνοντας ιδίως µια ουσιαστική παράµετρο, την πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή.

_____________________


