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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Ιουνίου 2003.
Της συνόδου προηγήθηκε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
κ. Pat Cox, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα κυριότερα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

Ι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ / ∆Κ∆

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης που παρουσίασε
ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, Valéry Giscard d�Estaing. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα
ιστορικό βήµα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω προώθησης των στόχων της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης :

− στενότερη προσέγγιση της Ένωσής µας προς τους πολίτες της,
− ενδυνάµωση του δηµοκρατικού χαρακτήρα της Ένωσής µας,
− διευκόλυνση της ικανότητας της Ένωσής µας να λαµβάνει αποφάσεις, ιδίως µετά τη

διεύρυνσή της,
− ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσής µας να δρα ως συνεκτική και ενιαία δύναµη στο

διεθνές σύστηµα, και
− αποτελεσµατική ανταπόκριση στις προκλήσεις που δηµιουργούν η παγκοσµιοποίηση

και η αλληλεξάρτηση.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του προς τον Πρόεδρο της
Συνέλευσης, κ. Valéry Giscard d�Estaing, Αντιπροέδρους κκ. Jean Luc Dehaene και
Giuliano Amato, και τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Συνέλευσης για το έργο που
επετέλεσαν. Η Συνέλευση απέδειξε τη χρησιµότητά της ως βήµα δηµοκρατικού διαλόγου
µεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η παρουσίαση του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης,
όπως το παρέλαβε, σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση των καθηκόντων της Συνέλευσης όπως
αυτά καθορίστηκαν στο Λάκεν και, κατά συνέπεια, το τέλος του έργου της. Ωστόσο,
απαιτούνται ακόµη ορισµένες καθαρά τεχνικές εργασίες για τη σύνταξη του Μέρους ΙΙΙ, το
έργο δε αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου το αργότερο.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι το κείµενο του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης
αποτελεί µία καλή βάση εκκίνησης για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Ζητά από την προσεχή
ιταλική Προεδρία να κινήσει, κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου τον Ιούλιο, τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης προκειµένου η ∆ιάσκεψη αυτή να συγκληθεί τον
Οκτώβριο του 2003. Η ∆ιάσκεψη θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της και να καταλήξει σε
συµφωνία για τη Συνταγµατική Συνθήκη το ταχύτερο δυνατό, και έγκαιρα ούτως ώστε να
γίνει γνωστή στους Ευρωπαίους πολίτες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Ιουνίου 2004. Τα προσχωρούντα κράτη θα συµµετάσχουν πλήρως και ισότιµα µε τα
σηµερινά κράτη µέλη στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. H Συνταγµατική Συνθήκη θα
υπογραφεί από τα κράτη µέλη της διευρυµένης Ένωσης το ταχύτερο δυνατό µετά την
1η Μαΐου του 2004.
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6. Τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θα διευθύνουν οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως,
επικουρούµενοι από τα µέλη του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων.
Στη ∆ιάσκεψη θα συµµετέχει και αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Η Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου θα παρέχει τη γραµµατειακή υποστήριξη για τη ∆ιάσκεψη. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα έχει στενή συµµετοχή και σύµπραξη στο έργο της ∆ιάσκεψης.

7. Οι τρεις υποψήφιες χώρες - Βουλγαρία και Ρουµανία, µε τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει
διαπραγµατεύσεις, και Τουρκία - θα συµµετάσχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της ∆ιάσκεψης
ως παρατηρητές.

ΙΙ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης έδωσε έµφαση στην ανάγκη να επιταχυνθεί η
εφαρµογή όλων των πτυχών του προγράµµατος που συµφωνήθηκε στο Τάµπερε, ιδίως σε
θέµατα που άπτονται της διαµόρφωσης µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και
τη µετανάστευση.

9. ∆εδοµένης της ύψιστης πολιτικής προτεραιότητας που αποδίδεται στη µετανάστευση,
υπάρχει σαφής ανάγκη για πιο συγκροτηµένη πολιτική της ΕΕ, η οποία να καλύπτει όλο το
φάσµα των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες και στην οποία να συµπεριλαµβάνεται η ταχεία
σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής µε βασικές τρίτες χώρες καταγωγής καθώς και η
προώθηση µιας µεγαλύτερης συνεργασίας µε αυτές, θεωρούµενης ως αµφίδροµης
διαδικασίας για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και τη διερεύνηση
νόµιµων µεταναστευτικών οδών, µε συγκεκριµένη εντολή καθηκόντων. Στα πλαίσια αυτά, θα
πρέπει να εξεταστεί και να τύχει µεγαλύτερης επιµέλειας και το ζήτηµα της οµαλής ένταξης
των νοµίµων µεταναστών στις κοινωνίες της ΕΕ. Επίσης, τα χρηµατοδοτικά µέσα που έχουµε
στη διάθεσή µας για τα έτη 2004-2006 θα πρέπει να επανεξεταστούν προσεκτικά,
λαµβανοµένων δε υπόψη του γενικού πλαισίου και της ανάγκης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας,
οι µετά το 2006 δηµοσιονοµικές προοπτικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την
πολιτική προτεραιότητα της Κοινότητας.

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε σε συµπεράσµατα όσον αφορά τα ακόλουθα :

∆ιαµόρφωση κοινής πολιτικής για την παράνοµη µετανάστευση, τα εξωτερικά σύνορα,
την επιστροφή των παράνοµων µεταναστών και τη συνεργασία µε τρίτες χώρες

Θεωρήσεις

11. Αναφερόµενο στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την
ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
θεωρεί αναγκαίο, µετά τη µελέτη σκοπιµότητας της Επιτροπής για το VIS, να καθοριστούν
κατευθύνσεις το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να εκπληρωθούν οι όροι των
προτιµώµενων επιλογών όσον αφορά το σχεδιασµό για την ανάπτυξη του συστήµατος, την
ενδεδειγµένη νοµική βάση που θα επιτρέψει τη δηµιουργία του και τη διάθεση των
αναγκαίων χρηµατοδοτικών µέσων µε παράλληλη τήρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Σ� αυτό το πλαίσιο, απαιτείται µια συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα βιοµετρικά
αναγνωριστικά στοιχεία ή τα βιοµετρικά δεδοµένα, που θα δίδει εναρµονισµένες λύσεις για
τα έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και τα
συστήµατα πληροφοριών (VIS και SIS II). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να
εκπονήσει τις ενδεδειγµένες προτάσεις, µε πρώτο αντικείµενο τις θεωρήσεις, σεβόµενη
πλήρως το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή του Συστήµατος Πληροφοριών
του Σένγκεν ΙΙ.

∆ιαχείριση των εξωτερικών συνόρων

12. Λαµβάνοντας υπόψη το κοινό συµφέρον όλων των κρατών µελών της ΕΕ για την καθιέρωση
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της ΕΕ και
σηµειώνοντας τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µε την εφαρµογή των διαφόρων
επιχειρησιακών προγραµµάτων, πιλοτικών σχεδίων, ανάλυσης κινδύνων, εκπαίδευσης του
προσωπικού των συνόρων κλπ., καθώς και τα συµπεράσµατα που πρέπει να συναχθούν από
τη µελέτη που ανέλαβε η Επιτροπή, µετά από αίτηµα του Συµβουλίου, σχετικά µε το σύνθετο
και ευαίσθητο ζήτηµα των ελέγχων των θαλάσσιων συνόρων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπογραµµίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνέχεια και η συνοχή της
κοινοτικής δράσης σ� αυτόν τον τοµέα µε τον καθορισµό προτεραιοτήτων και την εκπόνηση
πιο συγκροτηµένου πλαισίου και µεθόδων.

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί ως προς την πλήρη
ενεργοποίηση του επιχειρησιακού κλάδου της SCIFA σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
Σεβίλλης και, ειδικότερα, το γεγονός ότι η κοινή οµάδα ειδικών της φύλαξης των εξωτερικών
συνόρων επιφορτίστηκε µε την επιχειρησιακή εφαρµογή και το συντονισµό των µέτρων που
περιλαµβάνονται στο σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, το οποίο
περιλαµβάνει το συντονισµό και την παρακολούθηση των «Κέντρων» και των
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων καθώς και την προετοιµασία στρατηγικών αποφάσεων για
την αποτελεσµατικότερη και ενοποιηµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών
µελών της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
5ης Ιουνίου 2003, η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου θα διασφαλίζει την προπαρασκευή
και την παρακολούθηση των συνεδριάσεων της κοινής οµάδας και, στο αρχικό στάδιο,
µπορεί να επικουρείται στο έργο της από αποσπασµένους εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών.

14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε εύθετο χρόνο, και βασιζόµενη
στην πείρα που αποκτήθηκε από τις δραστηριότητες της κοινής οµάδας, την ανάγκη
δηµιουργίας νέων θεσµικών µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένης και της πιθανής δηµιουργίας
µιας κοινοτικής επιχειρησιακής δοµής, προκειµένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή
συνεργασία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επισπευσθούν οι εργασίες για τη
θέσπιση της ενδεδειγµένης νοµικής πράξης για την τυπική σύσταση του δικτύου αξιωµατικών
συνδέσµων µετανάστευσης (ILO) στις τρίτες χώρες το ταχύτερο δυνατόν και πριν από το
τέλος του 2003.
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16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν προτάσεις
για την αναδιατύπωση του κοινού εγχειριδίου, συµπεριλαµβανόµενης και της σφράγισης των
ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών.

Επιστροφή των παράνοµων µεταναστών

17. Η εφαρµογή κοινής πολιτικής για την επιστροφή των προσώπων που διαµένουν παράνοµα
στην ΕΕ εµπίπτει στην ευθύνη των κρατών µελών. Ωστόσο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα µε την ενίσχυση της υφιστάµενης συνεργασίας και τη
θέσπιση σχετικών µηχανισµών, µεταξύ άλλων και ενός ειδικού χρηµατοδοτικού στοιχείου.

18. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις πτυχές
τις σχετικές µε τη θέσπιση ενός ειδικού κοινοτικού χρηµατοδοτικού µέσου για να
υποστηριχθούν, ειδικότερα, όλες οι προτεραιότητες που θέτει το Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Επιστροφή που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο και να του υποβάλει σχετική έκθεση µέχρι το
τέλος του 2003.

Εταιρική σχέση µε τις τρίτες χώρες

19. Στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των µεταναστευτικών ζητηµάτων στις σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις τρίτες χώρες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαβεβαιώνει και πάλι ότι
ο διάλογος και οι δράσεις της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης θα
πρέπει να αποτελέσουν τµήµα µιας ολοκληρωµένης, συνολικής και ισορροπηµένης
προσέγγισης, η οποία θα διαφοροποιείται ανάλογα µε την υφιστάµενη κατάσταση στις
διάφορες περιοχές και στην κάθε επί µέρους χώρα εταίρο. Σ� αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία της ανάπτυξης µηχανισµού αξιολόγησης για τον έλεγχο
των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται µε την ΕΕ για την καταπολέµηση
της παράνοµης µετανάστευσης και θεωρεί ότι τα ακόλουθα θέµατα έχουν πρωταρχική
σηµασία :

− συµµετοχή στις διεθνείς πράξεις που σχετίζονται µε αυτό το ζήτηµα (π.χ. Συµβάσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, Σύµβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά
µε το καθεστώς των προσφύγων όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, κ.λπ.),

− συνεργασία µε τις τρίτες χώρες όσον αφορά την επανεισδοχή/επιστροφή των υπηκόων
τους και των υπηκόων τρίτων χωρών,

− προσπάθειες για τον έλεγχο των συνόρων και τον εντοπισµό των παράνοµων
µεταναστών,

− καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, µεταξύ άλλων και µε τη θέσπιση
νοµοθετικών και άλλων µέτρων,

− συνεργασία σχετικά µε την πολιτική θεωρήσεων και την πιθανή προσαρµογή των
συστηµάτων θεωρήσεων,

− δηµιουργία συστηµάτων ασύλου µε ειδική αναφορά στην παροχή αποτελεσµατικής
προστασίας, και

− προσπάθειες για τη χορήγηση νέων εγγράφων στους υπηκόους τους.
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20. Κατά την αξιολόγηση αυτή, το Συµβούλιο θα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται
από το δίκτυο αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης για οποιοδήποτε από τα
προαναφερόµενα θέµατα εµπίπτει στις αρµοδιότητές τους και µέσω εντατικότερης και
αποτελεσµατικότερης προξενικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών σε τρίτες χώρες.

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση για τα
αποτελέσµατα του προαναφερόµενου ελέγχου της συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες και να
υποβάλει προτάσεις ή συστάσεις που κρίνονται σκόπιµες κατά περίπτωση.

Κοινοτικοί χρηµατοδοτικοί πόροι και µηχανισµός κατανοµής των βαρών

22. Παρακολουθώντας την ανάπτυξη της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών για
την προαγωγή ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που αποτελεί πρωταρχικό
στόχο της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η αρχή της αλληλεγγύης
πρέπει να εδραιωθεί και να συγκεκριµενοποιηθεί, ιδίως όσον αφορά την ενισχυµένη
επιχειρησιακή συνεργασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κρίνει ότι, λαµβανοµένου υπόψη του
γενικού πλαισίου και της ανάγκης να υπάρξει δηµοσιονοµική πειθαρχία, οι µετά το 2006
δηµοσιονοµικές προοπτικές θα πρέπει να αντανακλούν αυτήν την πολιτική προτεραιότητα
της Κοινότητας.

23. Εν τω µεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, τηρώντας τις αρχές
που καθορίζουν τη χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων, τη δυνατότητα εξεύρεσης των
αναγκαίων κεφαλαίων δυνάµει του τοµέα 3 των δηµοσιονοµικών προοπτικών, λαµβάνοντας
υπόψη την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα απαραίτητα περιθώρια εντός των ανωτάτων ποσών
του τοµέα αυτού, προκειµένου να αντιµετωπιστούν, µέσα στην περίοδο 2004-2006, οι πιο
επιτακτικές διαρθρωτικές ανάγκες σ� αυτόν τον τοµέα και να καλυφθεί, λαµβανοµένης υπόψη
της ανακοίνωσης της Επιτροπής, ένας ευρύτερος ορισµός της αλληλεγγύης, ο οποίος θα
µπορούσε να συµπεριλάβει µεταξύ άλλων και κοινοτική υποστήριξη για τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων, την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης για την Επιστροφή, και την
ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Σχετικά µε το σηµείο
αυτό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη σχετική ανάλυση της Επιτροπής και την
εκτίµηση των αναγκών σε 140 εκατοµµύρια ευρώ.

Άσυλο

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει τονίσει επανειληµµένα την εδραιωµένη του απόφαση να
θεσµοθετήσει Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου, πράγµα που ζητήθηκε κατά τη σύνοδό
του στο Τάµπερε τον Οκτώβριο του 1999 και διευκρινίστηκε τον Ιούνιο του 2002 στη
Σεβίλλη. Στη συνάρτηση αυτή είναι ζωτικό να εξασφαλίσει το Συµβούλιο την έκδοση της
βασικής νοµοθεσίας που εκκρεµεί πριν τα τέλη του 2003, ήτοι της πρότασης οδηγίας περί
ελαχίστων προδιαγραφών για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών και
ανιθαγενών ως προσφύγων ή προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους
λόγους και την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί ελαχίστων προδιαγραφών όσον αφορά
τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν και ανακαλούν το καθεστώς του
πρόσφυγα.
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25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη σηµασία της θεσµοθέτησης
αποτελεσµατικότερου συστήµατος ασύλου εντός της ΕΕ ούτως ώστε να αναγνωρίζονται
γρήγορα όλα τα άτοµα που χρήζουν προστασίας, στα πλαίσια ευρύτερων µεταναστευτικών
κινήσεων, και της εκπόνησης σχετικών προγραµµάτων της ΕΕ.

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία επικεντρώνεται
σε πιο προσιτά, πιο δίκαια και καλύτερα οργανωµένα συστήµατα ασύλου, και καλεί την
Επιτροπή να διερευνήσει όλες τις παραµέτρους προκειµένου να εξασφαλίζεται πιο εύτακτη
και οργανωµένη είσοδος στην ΕΕ ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, και να εξετάσει
τρόπους και µέσα για την ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας των περιοχών καταγωγής,
µε σκοπό να υποβάλει στο Συµβούλιο, πριν από τον Ιούνιο του 2004, γενική έκθεση µε
προτάσεις περί ληπτέων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προεκτάσεων. Ως
µέρος της διαδικασίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι ορισµένα κράτη µέλη
προτίθενται να διερευνήσουν τρόπους παροχής καλύτερης προστασίας των προσφύγων στην
περιοχή καταγωγής τους, σε συνδυασµό µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί σε πλήρη σύµπραξη µε τις ενδιαφερόµενες
χώρες µε βάση τις συστάσεις της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες.

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, πριν από τα
τέλη του 2003, τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου, ούτως
ώστε να καταστούν αποτελεσµατικότερες προκειµένου να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η διεκπεραίωση των αιτήσεων που δεν σχετίζονται µε τη διεθνή προστασία.

∆ιαµόρφωση πολιτικής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

28. Για να υλοποιηθούν τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, σύµφωνα
µε τα οποία οι νοµίµως διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν δικαιώµατα
και υποχρεώσεις ανάλογα προς εκείνα των πολιτών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κρίνει
απαραίτητο να χαραχθεί µια σφαιρική και πολυδιάστατη πολιτική µε αντικείµενο την ένταξη
των ατόµων αυτών. ∆εδοµένου ότι η επιτυχής ένταξη συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή και
την οικονοµική ευηµερία, η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει παράγοντες όπως η
απασχόληση, η οικονοµική συµµετοχή, η παιδεία και η εκµάθηση γλωσσών, η υγεία και οι
κοινωνικές υπηρεσίες, τα ζητήµατα στέγασης και οικισµού, καθώς και ο πολιτισµός και η
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Από την άποψη αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί το
γεγονός ότι επετεύχθη συµφωνία επί των οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το
καθεστώς των κατοίκων µακράς διαρκείας, οι οποίες αποτελούν ουσιώδες εργαλείο για την
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

29. Η πολιτική ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρει όσο το δυνατόν
αποτελεσµατικότερα στην αντιµετώπιση των νέων δηµογραφικών και οικονοµικών
προκλήσεων που αντιµετωπίζει πλέον η ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των
διαφόρων οµάδων-στόχων των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι
ηλικιωµένοι, οι πρόσφυγες και οι απολαύοντες διεθνούς προστασίας, όσον αφορά κυρίως τη
διάρκεια, µονιµότητα και σταθερότητα της διαµονής τους.
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30. Για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι
ανάγκη να διερευνηθούν νόµιµα µέσα µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση,
ανάλογα µε τις ικανότητες υποδοχής των κρατών µελών, µέσα στα πλαίσια µιας ενισχυµένης
συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής, η οποία θα αποδειχθεί επωφελής και για τις δύο
πλευρές.

31. Οι πολιτικές ένταξης θα πρέπει να νοούνται ως συνεχής και αµφοτεροβαρής διαδικασία,
βασιζόµενη σε αµοιβαία δικαιώµατα και αντίστοιχες υποχρεώσεις των νοµίµως διαµενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών και των κοινωνιών υποδοχής. Αν και η πρωταρχική ευθύνη για την
εκπόνηση και την εφαρµογή τους εναπόκειται στα κράτη µέλη, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει
να αναπτυχθούν εντός συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου, που να συνεκτιµά τη νοµική,
πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ποικιλοµορφία των κρατών µελών. Για να
επισπευσθεί η διαµόρφωση του πλαισίου αυτού, θα πρέπει να µελετηθεί ο προσδιορισµός
κοινών βασικών αρχών.

32. Έχοντας κατά νου ότι η ένταξη των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών είναι
πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ανταλλαγή εµπειριών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει
τη σηµασία της ανάπτυξης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια της
νεοπαγούς οµάδας εθνικών σηµείων επαφής για την ένταξη, µε σκοπό ειδικότερα να
ενισχυθεί ο συντονισµός των σχετικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

33. Το Συµβούλιο καλεί εν προκειµένω την Επιτροπή να υποβάλλει µια ετήσια έκθεση για τη
µετανάστευση και την ένταξη στην Ευρώπη, ώστε να χαρτογραφηθούν για ολόκληρη την ΕΕ
τα δεδοµένα των µεταναστευτικών κινήσεων και των πολιτικών και πρακτικών
µετανάστευσης και ένταξης. Η έκθεση αυτή, η οποία θα πρέπει να περιέχει ακριβή και
αντικειµενική ανάλυση των προαναφεροµένων θεµάτων, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και
προώθηση πρωτοβουλιών πολιτικής για αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
µεταναστευτικών κινήσεων στην Ευρώπη.

34. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της παρακολούθησης και ανάλυσης του
πολυδιάστατου φαινοµένου της µετανάστευσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης και θα εξετάσει τη δυνατότητα
εγκατάστασης ενός µονιµότερου µηχανισµού στο µέλλον.

35. Η επιτυχία µιας τέτοιας πολιτικής ένταξης εξαρτάται από την αποτελεσµατική σύµπραξη
όλων των ενδεχοµένων συντελεστών. Τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
εθνικές και τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, οι ενώσεις εργοδοτών, οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις, οι οργανώσεις µεταναστών και οι οργανώσεις µε πολιτιστικούς, κοινωνικούς και
αθλητικούς σκοπούς θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν στην κοινή προσπάθεια
τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και στο εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρετίζει την πρώτη Σύνοδο Ευρωπαίων της ∆ιασποράς η οποία θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παράλληλα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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ΙΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

36. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα, όπου
διακηρύξαµε ότι «η προσχώρηση δεν είναι απλώς και µόνον µία συνθήκη µεταξύ κρατών,
είναι ένα νέο συµβόλαιο µεταξύ των πολιτών µας», τα αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων
στη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και την
Τσεχική ∆ηµοκρατία έχουν προσδώσει επιπλέον δυναµική στη διαδικασία επικύρωσης.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε τα νέα κράτη µέλη να ενταχθούν
στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004. Τους ερχόµενους µήνες, τα δέκα προσχωρούντα κράτη
προτρέπονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να είναι έτοιµα να αναλάβουν τις
υποχρεώσεις τους ως µέλη από την ηµέρα της προσχώρησης. Αυτό περιλαµβάνει επίσης και
την απαραίτητη µετάφραση του κοινοτικού κεκτηµένου. Για να στεφθεί η διεύρυνση από
επιτυχία, έχει ενταθεί η παρακολούθηση των προετοιµασιών αυτών βάσει εκθέσεων που
υποβάλλει τακτικά η Επιτροπή.

37. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία αποτελούν µέρος της ίδιας περιεκτικής και αµετάκλητης
διαδικασίας διεύρυνσης. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Κοπεγχάγης και µε γνώµονα την περαιτέρω πρόοδο στη συµµόρφωση προς τα κριτήρια της
ένταξης, στόχος είναι η Βουλγαρία και η Ρουµανία να γίνουν δεκτές ως µέλη το 2007. Προς
τούτο, θα συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις µε αδιάπτωτο ρυθµό, στην ίδια βάση και µε τις
ίδιες αρχές που εφαρµόστηκαν για τα δέκα ήδη προσχωρούντα κράτη, ενώ κάθε υποψήφια
χώρα θα κρίνεται αυτοτελώς. Η Ένωση, βασιζόµενη στις σηµαντικές προόδους που
επετεύχθησαν µέχρι τώρα, υποστηρίζει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία στις προσπάθειές τους
να επιτύχουν το στόχο της ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων το 2004, και τις καλεί να
εντείνουν τις επί τόπου προετοιµασίες τους. Οι συζητήσεις ή η συµφωνία σχετικά µε
µελλοντικές µεταρρυθµίσεις πολιτικών, ή η νέα δηµοσιονοµική προοπτική, δεν θα
εµποδίσουν τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης ούτε θα
προδικάζονται από το αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων. Το ∆εκέµβριο 2003, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, βάσει των τακτικών εκθέσεων της Επιτροπής και του εγγράφου
στρατηγικής, θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί προκειµένου να καθορίσει το
πλαίσιο για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.

38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δέσµευση της τουρκικής κυβέρνησης να προωθήσει
περαιτέρω τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων, και ιδίως το εναποµένον νοµοθετικό έργο, έως τα
τέλη του 2003, και υποστηρίζει τις συνεχιζόµενες προσπάθειές της για την πλήρωση των
πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης για την έναρξη διαπραγµατεύσεων προσχώρησης στην
Ένωση. Λαµβανοµένης πάντως υπόψη της προόδου που έχει σηµειώσει η Τουρκία,
χρειάζεται ακόµα να καταβάλει ουσιαστικές περαιτέρω προσπάθειες για το σκοπό αυτόν.
Προκειµένου να βοηθήσει την Τουρκία να επιτύχει το στόχο αυτό, το Συµβούλιο ενέκρινε
προσφάτως µια αναθεωρηµένη Εταιρική Σχέση για την προσχώρηση, στην οποία
καθορίζονται οι προτεραιότητες που θα πρέπει να επιδιώξει η Τουρκία. Η εν λόγω εταιρική
σχέση συνοδεύεται από αισθητά αυξηµένη προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια. Σύµφωνα
µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι, η τήρηση των προτεραιοτήτων αυτών θα βοηθήσει την
Τουρκία στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ. Η Εταιρική Σχέση για την
προσχώρηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΕΕ�Τουρκίας, και µάλιστα εν όψει
της απόφασης που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2004.
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IV. ΚΥΠΡΟΣ

39. Η προσχώρηση της Κύπρου στην Ένωσή µας δηµιουργεί ήδη ευνοϊκές προϋποθέσεις
προκειµένου οι δύο κοινότητες να καταλήξουν σε συνολική διευθέτηση του κυπριακού
προβλήµατος. Για το σκοπό αυτό, η Ένωσή µας υποστηρίζει σθεναρά τη συνέχιση της
αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, µεταξύ των οποίων και η απόφαση
1475/2003. Η πρόσφατη χαλάρωση των περιορισµών στις επαφές και την επικοινωνία µεταξύ
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αποτέλεσε θετικό βήµα και κατέδειξε ότι οι δύο
κοινότητες µπορούν να ζήσουν µαζί σε ένα επανενωµένο νησί εντός της Ένωσης.
Ταυτόχρονα, ωστόσο, η Ένωσή µας δεν τη θεωρεί υποκατάστατο ενός συνολικού
διακανονισµού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεπώς καλεί µετ� επιτάσεως όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία, να
υποστηρίξουν σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, και, σε αυτό το
πλαίσιο, ζητεί να ξαναρχίσουν σύντοµα οι συνοµιλίες µε βάση τις προτάσεις του. Προς το
σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συµβάλει περαιτέρω στην επίτευξη ενός
δίκαιου, βιώσιµου και λειτουργικού διακανονισµού του κυπριακού προβλήµατος σύµφωνα µε
τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η Ένωσή µας
υπενθυµίζει την προθυµία της να λάβει υπόψη της τους όρους ενός διακανονισµού σύµφωνα
µε τις αρχές που αποτελούν τα θεµέλια της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυµία της Επιτροπής να προσφέρει συνδροµή για
µια ταχεία λύση µέσα στο πλαίσιο του κεκτηµένου. Επίσης εκφράζει ικανοποίηση για την
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης στο βόρειο
τµήµα της Κύπρου και προσβλέπει στην εφαρµογή των µέτρων αυτών σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης και σε συνεννόηση µε την
Κυβέρνηση της Κύπρου.

V. ∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατά του της Κοπεγχάγης
(∆εκέµβριος 2002) και των Βρυξελλών (Μάρτιος 2003), επαναλαµβάνει ότι είναι
αποφασισµένο να υποστηρίξει πλήρως και µε αποτελεσµατικότητα την ευρωπαϊκή προοπτική
των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων, οι οποίες θα γίνουν αναπόσπαστο µέρος της ΕΕ από τη
στιγµή που θα πληρούν τα καθορισµένα κριτήρια.

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
16ης Ιουνίου για τα ∆υτικά Βαλκάνια συµπεριλαµβανοµένου του παραρτήµατος
«Το Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια : Πορεία προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση», το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προνοµιακών σχέσεων
µεταξύ της ΕΕ και των ∆υτικών Βαλκανίων αξιοποιώντας µεταξύ άλλων την πείρα από τη
διεύρυνση. Η µε τον τρόπο αυτόν εµπλουτισµένη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
που έχει διαµορφώσει η Ένωση θα παραµείνει το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πορεία των
χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων µέχρι τη στιγµή της προσχώρησής τους.
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42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αντιµετωπίζει την επικείµενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-∆υτικών
Βαλκανίων της 21ης Ιουνίου ως µια µείζονος σηµασίας ευκαιρία για τα δύο µέρη να
προωθήσουν τους κοινούς στόχους τους. Η ∆ήλωση που θα εγκριθεί εκεί, µαζί µε το
Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης, αναµένεται ότι θα παράσχει µια στέρεη βάση για την
καθοδήγηση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων ώστε
να προσεγγίσουν την Ένωση, και για την ενισχυµένη υποστήριξη των προσπαθειών τους από
την ΕΕ.

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει επίσης τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου ως προς
την ετήσια επισκόπηση του 2003 για τη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

VI. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ / ΝΕΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

44. Η διεύρυνση επεκτείνει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής µας Ένωσης και µας φέρνει πλησιέστερα
σε νέους γείτονες. Στην Αθήνα διακηρύξαµε ότι «έχουµε επίσης την εδραιωµένη απόφαση να
αναπτύξουµε ολοένα στενότερους δεσµούς και γέφυρες συνεργασίας µε τους γείτονές µας και
να µοιραστούµε το µέλλον αυτής της κοινότητας αξιών και µε άλλους, πέρα από τη
θάλασσα». Η σταθερότητα και η ευηµερία τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη δική µας.
Για την ενίσχυση των κοινών αξιών µας και την προαγωγή των κοινών µας συµφερόντων,
αναπτύσσουµε νέες πολιτικές για µία Ευρύτερη Ευρώπη, τη Νέα Γειτονιά µας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε στην Κοπεγχάγη τη σηµασία που αποδίδει στις πολιτικές
αυτές. Οι συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν εν τω µεταξύ µε τους σχετικούς εταίρους στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης στην Αθήνα στις 17 Απριλίου και της ενδιάµεσης
Ευρωµεσογειακής Υπουργικής Συνόδου στην Κρήτη στις 26-27 Μαΐου έχουν προσδώσει νέα
δυναµική στην ανάπτυξη αυτών των πολιτικών. Με το σκεπτικό αυτό, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και
Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης Ιουνίου και προσβλέπει στο έργο που έχουν αναλάβει τόσο το
Συµβούλιο όσο και η Επιτροπή, να συνδέσουν τα διάφορα στοιχεία αυτών των πολιτικών.

VII. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ 2003

Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών και Προσανατολισµοί για την
Απασχόληση

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στις βασικές προτεραιότητες
πολιτικής στις οποίες εδράζονται οι Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών
και οι αναθεωρηµένοι προσανατολισµοί για την απασχόληση :

•  δηµιουργία των βέλτιστων οικονοµικών συνθηκών για την προώθηση της οικονοµικής
µεγέθυνσης, παρέχοντας κατά πρώτον ένα µακροοικονοµικό πλαίσιο
προσανατολισµένο προς τη σταθερότητα το οποίο θα µπορέσει να προσφέρει µια
βάση για την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, και επιδιώκοντας, κατά δεύτερο λόγο, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και του δυναµισµού, µέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο και υλικό
κεφάλαιο καθώς και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, µέσω της βελτίωσης της εφαρµογής
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της τεχνολογίας και της εκµετάλλευσης της έρευνας σε όλη την οικονοµία, µέσω
πλήρως ενοποιηµένων κεφαλαιαγορών σε όλη την Ένωση και µέσω της ενθάρρυνσης
του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της βελτίωσης των πλαισιακών συνθηκών για την
οικονοµική δραστηριότητα,

•  µεταρρυθµίσεις για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, µε
σκοπό την προώθηση της πλήρους απασχόλησης µέσω της αύξησης της
αποτελεσµατικότητας, της ευρύτητας και της προσαρµοστικότητας των αγορών
εργασίας, µέσω της προσαρµογής των συστηµάτων φορολόγησης και κοινωνικών
παροχών ώστε η εργασία να αποδίδει, µέσω της αύξησης της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας σύµφωνα µε τους στόχους της Λισσαβώνας, µέσω της προώθησης µιας νέας
ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, µέσω της διευκόλυνσης της
κινητικότητας των εργαζοµένων και µέσω της βελτίωσης και του εκσυγχρονισµού
των προσόντων των εργαζοµένων προκειµένου να επιτυγχάνεται υψηλότερη
παραγωγικότητα και καλύτερης ποιότητας θέσεις απασχόλησης, και

•  ενίσχυση της βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών, ιδίως µε την περαιτέρω
µείωση των ποσοστών του δηµοσίου χρέους και µε τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων
συνταξιοδότησης και υγείας τώρα που οι δηµογραφικές εξελίξεις µας παρέχουν ακόµη
την ευκαιρία, ώστε να µην κληρονοµήσουν τεράστιο φορτίο οι µέλλουσες γενεές,
καθώς και µε την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης.

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει κατόπιν τούτων το σχέδιο Γενικών
Προσανατολισµών των Οικονοµικών Πολιτικών και το σχέδιο Προσανατολισµών για την
Απασχόληση. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο δέσµες προσανατολισµών υποβάλλονται µε
νέες εξορθολογισµένες διαδικασίες: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το
γεγονός ότι αµφότερες οι δέσµες προσανατολισµών καλύπτουν τώρα τριετή περίοδο και
παρουσιάζονται υπό νέα, συνοπτική µορφή, µε σαφείς συστάσεις για τα µέτρα πολιτικής. Η
µεσοπρόθεσµη προοπτική και οι ειδικές συστάσεις προς τους επιµέρους αρµόδιους για την
άσκηση πολιτικής συνιστούν ένα συµπεφωνηµένο συνολικό πλαίσιο µέτρων οικονοµικής
πολιτικής, η επί των οποίων πρόοδος θα µπορεί να επανεξετάζεται συστηµατικά κατά τα
επόµενα έτη. Κατά την εφαρµογή και των δύο αυτών δεσµών προσανατολισµών, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την απαιτούµενη συνέπεια και συνοχή.

ΕΚΤ

47. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν την υποψηφιότητα του κ. Jean-Claude
Trichet για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καλούν το Συµβούλιο
(ECOFIN) να αρχίσει, στην προσεχή του σύνοδο, τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 112 της Συνθήκης.

Πρόοδος ως προς τη µεταρρυθµιστική ατζέντα της Λισσαβώνας

48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρόοδο της υλοποίησης των διαφόρων επιµέρους
θεµάτων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2003 µε βάση µια έκθεση που υπέβαλε η
Προεδρία και αναγνώρισε ότι, αν και έχει σηµειωθεί πρόοδος, αποµένουν να γίνουν πολλά.
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49. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ιδιαίτερα ικανοποίηση για την τελική
έγκριση της φορολογικής δέσµης και της ενεργειακής δέσµης στα πλαίσια της εσωτερικής
αγοράς και για τις επιτευχθείσες συµφωνίες σχετικά µε τη βελτίωση των ρυθµίσεων, υπό τη
µορφή διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής, καθώς επίσης για τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους, για την
απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, για την περαιτέρω χρήση
εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια των ∆ικτύων και των Πληροφοριών, για τα προγράµµατα «Erasmus Mundus» και
«ηλεκτρονική µάθηση», για το πρόγραµµα Ευφυούς Ενέργειας για την Ευρώπη και την
απόφαση σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και για την οδηγία περί
περιβαλλοντικής ευθύνης.

50. Επιδοκιµαστέα πρόοδο συνιστά επίσης η συµφωνία σχετικά µε τον περιορισµό της
µεταφοράς βαρέως πετρελαίου µε δεξαµενόπλοια µονού κύτους και την επίσπευση του
χρονοδιαγράµµατος για την απόσυρση αυτών των δεξαµενοπλοίων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τόνισε τη σηµασία που έχει να συµπεριληφθεί η Ρωσία στη διαδικασία αυτή.

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρµογή
του Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (συνταξιοδοτικά ταµεία,
ενηµερωτικό δελτίο και επενδυτικές υπηρεσίες) και ως προς τον εκσυγχρονισµό του
κανονισµού αριθ. 1408/71, που διευκολύνει τις διασυνοριακές µετακινήσεις πολιτών της ΕΕ.

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε τα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του 2003 όσον αφορά την τιµολόγηση της υποδοµής των µεταφορών και
σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για ευρωπαϊκό
σήµα τέλους κυκλοφορίας εντός των προσεχών ηµερών.

53. Τέλος το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής, να αναλάβει
πρωτοβουλία σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε σκοπό την
υποστήριξη της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης µέσω της αύξησης των συνολικών
επενδύσεων και της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και σε µεγάλα
σχέδια Έρευνας και Ανάπτυξης και καλεί την ιταλική Προεδρία να συνεχίσει τις σχετικές
προσπάθειες.

VIII. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΑ

Στρατηγική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

54. Η Ένωσή µας ανταποκρίνεται πάντοτε στις ευθύνες της στο πλαίσιο της επιδίωξης µιας
ασφαλούς Ευρώπης και ενός καλύτερου κόσµου. Προς το σκοπό αυτό, θα συµβάλουµε
ακαταπόνητα στην ενίσχυση και την αναµόρφωση των θεσµών παγκόσµιας διακυβέρνησης
και περιφερειακής συνεργασίας και στην επέκταση της εµβέλειας του διεθνούς δικαίου. Θα
υποστηρίξουµε την πρόληψη των συγκρούσεων, θα προαγάγουµε τη δικαιοσύνη και τη
βιώσιµη ανάπτυξη, θα βοηθήσουµε να διασφαλισθεί η ειρήνη και να προστατευθεί η
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σταθερότητα τόσο στην περιοχή µας όσο και παγκοσµίως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις που υπέβαλε ο ΓΓ/ΥΕ κύριος Javier Solana
για µια σφαιρική στρατηγική στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,
µια πρωτοβουλία που σχεδιάσθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στο
Καστελλόριζο. Ζητεί από τον ΓΓ/ΥΕ να συνεχίσει το έργο του, σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή, προκειµένου να υποβάλει στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
και Εξωτερικών Σχέσεων έγγραφο για τη στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ, το οποίο θα εγκριθεί
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να
λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα των κρατών µελών και τις προτεραιότητες των πολιτών και
να συνιστά «ζωντανό έγγραφο», που θα µπορεί να αποτελεί το αντικείµενο δηµόσιας
συζήτησης και να αναθεωρείται κατά τις ανάγκες.

ΕΠΑΑ

55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί την έκθεση της Προεδρίας για την πρόοδο στην ΕΠΑΑ.

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων
και Εξωτερικών Σχέσεων της 19ης Μαΐου και σηµειώνει µε ικανοποίηση τα πρόοδο που έχει
επιτελεστεί στον τοµέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η ΕΕ διαθέτει σήµερα
επιχειρησιακές δυνατότητες για όλο το φάσµα των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ, έστω και
αν περιορίζονται λόγω εγνωσµένων ελλείψεων, οι οποίες είναι δυνατόν να ελαφρυνθούν µε
την περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, µεταξύ άλλων µε τη
σύσταση Οµάδων Σχεδίου ECAP.

57. Σηµειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των εννοιολογικών πτυχών των
τεσσάρων τοµέων προτεραιότητας της µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, δηλαδή της
αστυνόµευσης, του κράτους δικαίου, της πολιτικής διοίκησης και της πολιτικής προστασίας.

58. Η επιχειρησιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώθηκε και πάλι µέσω της
έναρξης τριών επιχειρήσεων ΕΠΑΑ : της Αστυνοµικής Αποστολής (EUPM) στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, της CONCORDIA στην ΠΓ∆Μ και της ARTEMIS στη Bunia της Λ.∆. του
Κονγκό.

59. Οι υπό ενωσιακή ηγεσία επιχειρήσεις EUPM και ARTEMIS έδωσαν ισχυρή ώθηση στη
συνεργασία µεταξύ ΕΕ και ΟΗΕ.

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και την
εφαρµογή των µόνιµων ρυθµίσεων ΕΕ - ΝΑΤΟ, και ιδίως της ρύθµισης Βερολίνο +, η οποία
ενίσχυσε την επιχειρησιακή ικανότητα της Ένωσης και προσέφερε το πλαίσιο της
στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ των δύο οργανισµών για τη διαχείριση των κρίσεων.

61. Εν συνεχεία της εντολής που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, η Προεδρία
υπέβαλε την ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του Προγράµµατος της ΕΕ για την Πρόληψη
των Βιαίων Συγκρούσεων, την οποία και προσυπογράφει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Ακόµη,
κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, η ελληνική Προεδρία έδωσε έµφαση στην
περιφερειακή προσέγγιση, εστιάζοντάς το κυρίως στα ∆υτικά Βαλκάνια.
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62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον
αφορά τη συµβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (περιλαµβανοµένης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ)
στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, όπως αντικατοπτρίζεται στη σχετική έκθεση
(Παράρτηµα Ι), την οποία και προσυπογράφει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δια των παρόντων.

63. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση έκθεση του Πρωθυπουργού κ. Verhofstadt
σχετικά µε τη σύνοδο της 29ης Απριλίου 2003 για την ΕΠΑΑ.

Όπλα µαζικής καταστροφής

64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τη συνηµµένη δήλωση (Παράρτηµα ΙΙ) σχετικά µε τη µη
διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 16 Ιουνίου 2003.

Οργανισµός αµυντικών δυνατοτήτων

65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έπειτα από τα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του 2003, αναθέτει στα κατάλληλα όργανα του Συµβουλίου να αναλάβουν τις
αναγκαίες ενέργειες για τη δηµιουργία κατά τη διάρκεια του 2004 ενός διακυβερνητικού
οργανισµού στον τοµέα της ανάπτυξης αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των
προµηθειών και εξοπλισµών. Ο οργανισµός αυτός, ο οποίος θα τελεί υπό την εξουσία του
Συµβουλίου και στον οποίο θα µπορούν να συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη, θα έχει ως
σκοπό την ανάπτυξη των αµυντικών δυνατοτήτων στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων, την
προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα των εξοπλισµών, την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τοµέα της άµυνας και
τη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα του αµυντικού
εξοπλισµού. Ακόµη, θα αποβλέπει στην προαγωγή, σε σύνδεση µε τις ερευνητικές
δραστηριότητες της Κοινότητας εφόσον χρειάζεται, της έρευνας µε στόχο την απόκτηση
ηγετικού ρόλου στον τοµέα των στρατηγικών τεχνολογιών για µελλοντικές δυνατότητες
άµυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό το ευρωπαϊκό βιοµηχανικό δυναµικό
στον τοµέα αυτό.

Σχέσεις µε τον αραβικό κόσµο

66. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι πρέπει να ενισχύσει την εταιρική σχέση της µε τον
αραβικό κόσµο. Προτίθεται δε να προαγάγει έναν στενότερο πολιτικό διάλογο, την
πολυφωνία και τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, και την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη. Θα πρέπει να ενταθεί ο διάλογος µεταξύ θρησκειών και πολιτισµών.

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί εποµένως την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να
συνεχίσουν τις εργασίες και να διατυπώσουν λεπτοµερές σχέδιο εργασιών που θα υποβληθεί
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου 2003, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολιτικές
και τα προγράµµατα που υπάρχουν και ιδίως τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και την
Πρωτοβουλία των Νέων Γειτόνων. Με βάση τα ανωτέρω το Συµβούλιο θα λάβει τις
κατάλληλες αποφάσεις.
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Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε το πνεύµα συνεργασίας που επέδειξαν όλοι οι
συµµετέχοντες στην Ενδιάµεση Ευρωµεσογειακή Υπουργική Σύνοδο η οποία έλαβε χώρα
στην Κρήτη. Τόνισε ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρωµεσογειακής
Εταιρικής Σχέσης θα συµβάλει ιδιαίτερα στη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Το Συµβούλιο
αναγνώρισε επίσης ότι η έγκριση των Κατευθυντήριων Αρχών του διαλόγου µεταξύ
πολιτισµών θα διευκόλυνε τη σύσταση ενός Ευρωµεσογειακού Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο της
προσπάθειας για την µετατροπή της Μεσογείου σε ένα χώρο διαλόγου, συνεργασίας, ειρήνης
και σταθερότητας, η κοινωνία των πολιτών των χωρών της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων
και των γυναικών, αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο κατά την προώθηση των
δηµοκρατικών αξιών, της κοινωνικής συνειδητοποίησης, της παιδείας και της ανάπτυξης.

ΗΠΑ

69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανεξέτασε την κατάσταση της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ και εξέφρασε
την πεποίθησή του ότι η εξέλιξη των διατλαντικών σχέσεων επί βάσεως ισοτιµίας
εξακολουθεί να είναι άκρως σηµαντική σε κάθε τοµέα, όχι µόνον για τα δύο µέρη αλλά και
για τη διεθνή κοινότητα.

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον στις
25 Ιουνίου 2003 προκειµένου να θέσει προτεραιότητες στις σχέσεις τους, µε στόχο την
ενισχυµένη συνεργασία προκειµένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσµατα, βάσει της ήδη
επιτευχθείσας προόδου σε πολλούς τοµείς και της ανάπτυξης νέων τοµέων συνεργασίας.
Επιπλέον, η ΕΕ είναι αποφασισµένη να αναπτύξει τον διατλαντικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα
µεταξύ θεσµικών φορέων και των δύο κοινωνιών και να συνεχίσει τις συζητήσεις µε τις ΗΠΑ
όσον αφορά τις προτάσεις για την ενδυνάµωση των σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
ιδεών που µπορούν να προκύψουν από τη χάραξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας.

Κοινές στρατηγικές

71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις τακτικές εκθέσεις για την υλοποίηση των κοινών
στρατηγικών της ΕΕ για τη Ρωσία και την περιοχή της Μεσογείου και συµφωνεί για την
παράταση της περιόδου εφαρµογής της κοινής στρατηγικής για τη Ρωσία µέχρι τις 24 Ιουνίου
2004.

Καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας

72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευσή του για την καταπολέµηση του
HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας µε στόχο την εξάλειψή τους. Εκφράζει την
ικανοποίησή του για την ταχεία εκκίνηση των δραστηριοτήτων του ∆ιεθνούς Ταµείου για την
καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας και διαδηλώνει την
αποφασιστικότητα του να δώσει στο διεθνές αυτό µέσο τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής
ποιότητας και οικονοµικά προσιτή πρόληψη, φροντίδα και θεραπευτική αγωγή στους
φτωχούς πληθυσµούς των αναπτυσσόµενων χωρών.
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73. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί κάθε κράτος µέλος και την Επιτροπή να συµβάλουν
ουσιαστικά, και σε µακροπρόθεσµη βάση, στη χρηµατοδότηση του Ταµείου. Εκφράζει την
υποστήριξή του προς τη διεθνή διάσκεψη δωρητών και εταίρων που θα συνέλθει στο Παρίσι
στις 16 Ιουλίου 2003, όταν θα έχει καθοριστεί η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Ταµείο.

∆ιεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

74. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία που έχει η εκ µέρους των εθνικών ενόπλων
δυνάµεων τήρηση του εφαρµοστέου ανθρωπιστικού δικαίου. Τονίζει επίσης τη σηµασία που
αποδίδει στο διάλογο µε τη ∆ΕΕΣ για το θέµα αυτό.

∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

75. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενθέρµως το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο ως σηµαντικό
βήµα προόδου προς την επιβολή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Θα εξακολουθήσουµε να καταβάλλουµε προσπάθειες για την οικουµενικότητα
του ∆ικαστηρίου και να συµβάλλουµε στην ουσιαστική του λειτουργία.

Πράσινη διπλωµατία

76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσµευσή του να ενσωµατώσει την
περιβαλλοντική διάσταση στις εξωτερικές σχέσεις µέσω της προώθησης µιας ευρωπαϊκής
διπλωµατίας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την
ικανοποίησή του για τη σύσταση δικτύου εµπειρογνωµόνων υπό την αιγίδα της Προεδρίας,
σε πλήρη συνεργασία µε την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στη στρατηγική για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις εξωτερικές πολιτικές του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων, η οποία υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη.

77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να παρακολουθήσει την πρωτοβουλία αυτή εκ
του σύνεγγυς και, από κοινού µε την Επιτροπή, να του υποβάλει έκθεση για τα επιτευχθέντα
αποτελέσµατα στη σύνοδό του τού Ιουνίου 2005.

Μέση Ανατολή

78. Παρουσιάζεται µία ιστορική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής να αποδεχθεί
τον Οδικό Χάρτη της Τετραµερούς, µε πλήρη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

79. Χαιρετίζει επίσης τα αποτελέσµατα της Συνόδου κορυφής της Άκαµπα, την προσωπική
δέσµευση του Προέδρου Μπους, τις δεσµεύσεις των Πρωθυπουργών Σαρόν και Αµπού
Μαζέν και τη δέσµευση για την επίτευξη ειρήνης που ανέλαβαν οι άραβες ηγέτες στο Σάρµ
ελ Σεΐκ.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 23.06.2003 - EL - PE 333.583

29

80. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι η παρούσα ευκαιρία για ειρήνη δεν πρέπει να
χαθεί. Εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τη βία που συνεχίζεται επιτόπου έχοντας φτάσει
σε νέα επίπεδα. ∆εν πρέπει να της επιτραπεί να θέσει σε κίνδυνο την εφαρµογή του Οδικού
Χάρτη. ∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ταχεία εφαρµογή, καλή τη πίστει και από τα δύο
µέρη, του Οδικού Χάρτη της Τετραµερούς, ο οποίος περιλαµβάνει σαφή χρονικά όρια για την
ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους µέχρι το 2005, που θα συνυπάρχει πλάι στο Ισραήλ µε
ειρήνη και ασφάλεια.

81. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία του ρόλου της Τετραµερούς και την
ετοιµότητα της ΕΕ να συµβάλει σε όλες τις πτυχές της εφαρµογής του Οδικού Χάρτη
προκειµένου να επιτευχθεί διαρκής, δίκαιη και ειρηνική διευθέτηση της διένεξης,
συµπεριλαµβανοµένης της συγκρότησης αξιόπιστου και αποτελεσµατικού µηχανισµού
παρακολούθησης. Η προσεχής σύνοδος των ηγετών της Τετραµερούς στο Αµµάν αποτελεί
καλή ευκαιρία προκειµένου να τονισθεί αυτό.

82. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την τροµοκρατία και θα συµβάλει στις
προσπάθειες που καταβάλλονται προκειµένου να σταµατήσει η ενίσχυση,
συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης σε όπλα και της χρηµατοδότησης, προς τις
τροµοκρατικές οµάδες. Είναι επίσης πρόθυµη να βοηθήσει την Παλαιστινιακή αρχή στις
προσπάθειές της για πάταξη της τροµοκρατίας, µε την ενίσχυση της δυνατότητάς της να
εµποδίζει τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

83. Η Ένωση απαιτεί να κηρύξουν αµέσως η Χαµάς και οι λοιπές οµάδες παύση πυρός και να
σταµατήσουν κάθε τροµοκρατική δραστηριότητα, και υπενθυµίζει ότι το Συµβούλιο εξετάζει
επειγόντως το ενδεχόµενο να διευρύνει τις δράσεις του κατά της συλλογής χρηµάτων από την
Χαµάς. Είναι σηµαντικό όλα τα ενεχόµενα µέρη, ειδικότερα οι χώρες της περιοχής, να
καταδικάσουν την τροµοκρατία και να συµµετάσχουν στις προσπάθειες για την εξάλειψή της.

84. Η Ένωση χαιρετίζει την επανέναρξη των συνοµιλιών για την ασφάλεια και τον ενεργό ρόλο
της Αιγύπτου στον τοµέα αυτό.

85. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ισραήλ να αναλάβει δράση για την επαναφορά της
εµπιστοσύνης και να απέχει από αντίποινα, συµπεριλαµβανοµένων των παράνοµων
εκτελέσεων, και να ενεργεί σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.

86. Καλεί εξάλλου το Ισραήλ να αναστρέψει την πολιτική και τις δραστηριότητες εποικισµού και
να σταµατήσει τις δηµεύσεις γαιών και τη δηµιουργία του λεγόµενου περιβόλου ασφαλείας,
που απειλούν όλες τους να καταστήσουν ανέφικτη την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών.

87. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν θα είναι συνολική εάν δεν περιλαµβάνει και τη Συρία µε το
Λίβανο.
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88. Η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί ποτέ εάν δεν υποστηρίζεται από τους λαούς. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πρόθυµη να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία των απαραίτητων
δεσµών µεταξύ των εκπροσώπων των πολιτικών αρχών των δύο πλευρών. Θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται ο ρόλος των γυναικών, η συµβολή των οποίων έχει συχνά αποδειχθεί ότι
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την οικοδόµηση της ειρήνης στις περιοχές που
πλήττονται από τον πόλεµο.

89. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του προς τον κ. Miguel Angel
Moratinos για το αξιόλογο έργο που επιτέλεσε κατά τα επτά προηγούµενα έτη υπό την
ιδιότητά του ως Ειδικός Απεσταλµένος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

90. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη σηµασία που προσδίδει στην περιφερειακή διάσταση
µέσω της Ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης και επικροτεί το πνεύµα συνεργασίας που
επέδειξαν όλοι οι συµµετέχοντες κατά την πρόσφατη ενδιάµεση υπουργική σύνοδο στην
Κρήτη.

Ιράκ

91. Η πτώση της κυβέρνησης του Σαντάµ Χουσεΐν άνοιξε το δρόµο στο λαό του Ιράκ για ένα
µέλλον µε ειρήνη, ασφάλεια και ευηµερία.

92. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της απόφασης 1483
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία εκφράζει νέο πνεύµα
συνεργασίας στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Πιστεύουµε ότι το ψήφισµα αυτό παρέχει
τη βάση για την αποτελεσµατική διεθνή στήριξη των αρχικών σταδίων της πολιτικής
µετάβασης στο Ιράκ, ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζει επαρκή έσοδα για την ανθρωπιστική
βοήθεια και την ανασυγκρότηση.

93. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση το διορισµό του Σέρζιου Βιέιρα ντε
Μέλου ως Ειδικού Εντεταλµένου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για το Ιράκ.
Προσδοκά από τα Ηνωµένα Έθνη να συµβάλουν ιδιαίτερα στη διαδικασία για τον ταχύτερο
δυνατό σχηµατισµό µιας αντιπροσωπευτικής ιρακινής κυβέρνησης, αξιοποιώντας τις
µοναδικές δυνατότητες και πείρα που διαθέτουν όσον αφορά την εθνική ανασυγκρότηση
έπειτα από συγκρούσεις. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν τον Ειδικό
Εντεταλµένο των Ηνωµένων Εθνών κατά την εκτέλεση της εντολής του.

94. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της για την ανάπτυξη ενός ευηµερούντος
και σταθερού Ιράκ µε αντιπροσωπευτική κυβέρνηση και ακµαία κοινωνία των πολιτών, µε το
οποίο θα µπορεί να αναπτύξει αµοιβαία επωφελείς σχέσεις. Ο διορισµός προσωρινής
ιρακινής διοίκησης θα αποτελέσει σηµαντικό πρώτο βήµα προς την επίτευξη του στόχου
αυτού.

95. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής
κατάστασης, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για την πρόκληση την οποία συνιστά ακόµη η
παροχή ασφάλειας στον άµαχο πληθυσµό. Η αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης συνιστά
προϋπόθεση της βιώσιµης ανασυγκρότησης της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει
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ότι ορισµένα κράτη µέλη και προσχωρούντα κράτη συµβάλλουν στη δηµιουργία συνθηκών
σταθερότητας και ασφάλειας στο Ιράκ, σύµφωνα µε την απόφαση 1483 Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

96. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συµµετάσχει στην ανασυγκρότηση του Ιράκ στο
πλαίσιο της απόφασης 1483 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να υποβάλουν
προτάσεις για σχετική συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

97. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεισφέρει ενεργά και ουσιαστικά στην
ανθρωπιστική βοήθεια. Αναµένει µε ενδιαφέρον τη Συµβουλευτική ∆ιάσκεψη των ∆ωρητών,
που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών στις
24 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη.

98. Επαναλαµβάνουµε την έκκλησή µας προς τους γείτονες του Ιράκ να υποστηρίξουν τη
σταθερότητα στη χώρα αυτή και στην περιοχή καθώς και την πρόθεσή µας να συµβάλουµε σε
αυτή µέσω της εµβάθυνσης του διαλόγου και της συνεργασίας σε όλους τους τοµείς µε τον
αραβικό και τον ισλαµικό κόσµο.

Ιράν

99. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση µε το Ιράν. Όσον αφορά το
πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, έλαβε υπό σηµείωση τη δήλωση που εξέδωσε χθες ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας
(∆ΟΑΕ). Επαναλαµβάνει την πλήρη του υποστήριξη στις προσπάθειες του ∆ΟΑΕ να
διενεργήσει διεξοδική εξέταση του πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν. Εκφράζει τη σοβαρή
του ανησυχία για ορισµένες πτυχές του ιρανικού προγράµµατος, ειδικότερα όσον αφορά το
κλείσιµο του κύκλου πυρηνικού καυσίµου, ιδίως δε τον φυγοκεντρητή ουρανίου, που
ανήγγειλε ο Πρόεδρος κ. Χατάµι. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει από το Ιράν να
εκπληρώσει τη δέσµευσή του για πλήρη διαφάνεια, την οποία επαναβεβαίωσε κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση του ∆ΟΑΕ. Καλεί το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως µε το ∆ΟΑΕ στα
πλαίσια όλων των πυρηνικών του δραστηριοτήτων και να υπογράψει, να επικυρώσει και να
εφαρµόσει επειγόντως και άνευ όρων Πρόσθετο Πρωτόκολλο της σχετικής Συµφωνίας για τα
Μέτρα ∆ιασφάλισης. Αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για τη δηµιουργία της
πολυπόθητης εµπιστοσύνης.

100. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο
θέµα αυτό, καθώς και σε όλους τους άλλους τοµείς που προκαλούν ανησυχία στις σχέσεις της
µε το Ιράν. Τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να σηµειωθούν σηµαντικές θετικές εξελίξεις όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης των πρόσφατων
διαδηλώσεων, της τροµοκρατίας και της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.
Επαναλαµβάνει ότι η πρόοδος στα θέµατα αυτά και η ενίσχυση του διαλόγου και της
συνεργασίας αποτελούν αλληλένδετα, θεµελιώδη και αλληλενισχυόµενα στοιχεία των
σχέσεων ΕΕ-Ιράν.
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Βόρειος Κορέα

101. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά σχετικά µε το πυρηνικό
πρόγραµµα της Βόρειας Κορέας και την αδυναµία της να συµµορφωθεί προς τη Συµφωνία
διασφαλίσεων του ∆ΟΑΕ , πράγµα που υποσκάπτει το καθεστώς περί της µη διάδοσης. Το
Συµβούλιο καλεί τη Βόρειο Κορέα να απέχει από κάθε δράση που θα επιδεινώνει περαιτέρω
το πρόβληµα. Προτρέπει επίσης τη Βόρειο Κορέα να καταργήσει το πυρηνικό της
πρόγραµµα κατά τρόπο εµφανή, εξακριβώσιµο και µη ανατρέψιµο, ως σηµαντικό βήµα για
να διευκολύνει την εξεύρεση περιεκτικής και ειρηνικής λύσης και να εφαρµόσει εκ νέου
πλήρως τις διεθνείς της δεσµεύσεις περί µη διάδοσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει
και πάλι την προθυµία της να συµβάλει σε πολυµερή διπλωµατική λύση της κρίσης και
εκφράζει την υποστήριξή της προς την Πολιτική Ειρήνης και Ευηµερίας που ακολουθεί η
∆ηµοκρατία της Κορέας.

Ανατολικό Τιµόρ

Πρόσφυγες

102. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε προσοχή την κατάσταση των προσφύγων από το
Τιµόρ που εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος της Ινδονησίας κοντά στα σύνορα µε το
Ανατολικό Τιµόρ.

103. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη, σε συνεργασία µε
την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, να υποστηρίξει τις αρχές
της Ινδονησίας στην επείγουσα εφαρµογή προγραµµάτων µονιµότερης στέγασης των
προσφύγων που δεν έχουν την πρόθεση να εγκατασταθούν οριστικά στο Ανατολικό Τιµόρ.

Παροχή βοήθειας κατά τη διεξαγωγή εκλογών

104. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στην εδραίωση του
εκδηµοκρατισµού στο Ανατολικό Τιµόρ. Ζητά από το Συµβούλιο να µελετήσει, µαζί µε την
Επιτροπή, τους κατάλληλους µηχανισµούς παροχής βοήθειας στις αρχές του Ανατολικού
Τιµόρ κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, ιδίως των προσεχών εκλογών που προβλέπονται για
το τέλος αυτού του έτους.

Βιρµανία

105. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη συνεχιζόµενη σοβαρή του ανησυχία σχετικά µε τις
εξελίξεις στη Βιρµανία και υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης Ιουνίου.

106. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τις βιρµανικές αρχές να ελευθερώσουν αµέσως την Daw
Aung San Suu Kyi και τα άλλα κρατούµενα µέλη του Εθνικού Συνδέσµου για τη ∆ηµοκρατία
και να ξανανοίξουν τα γραφεία του Συνδέσµου.

107. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Προεδρία και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να έρθουν σε
επαφή µε τους ασιάτες εταίρους για να συνεννοηθούν µαζί τους ως προς τις τηρητέες θέσεις.
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Κούβα

108. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί εντονότατα για την παραβίαση των
θεµελιωδών ελευθεριών στην Κούβα, υπενθυµίζει δε τα συµπεράσµατα για την Κούβα τα
οποία ενέκρινε το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 16 Ιουνίου.

109. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του και απορρίπτει την απολύτως απαράδεκτη
συµπεριφορά των κουβανικών αρχών έναντι της ΕΕ, των κρατών µελών της και των
προσχωρούντων κρατών.

Κεντρική Αφρική

110. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ανάγκη αποφασιστικής πολιτικής και διπλωµατικής
πλαισίωσης εκ µέρους της Ένωσης και των µελών της προς υποστήριξη της ειρηνευτικής
αποστολής στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Ituri), προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο
η εγκαθίδρυση της µεταβατικής κυβέρνησης που προβλέπεται από τις συµφωνίες της
Πραιτώριας.

________________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 23.06.2003 - EL - PE 333.583

35

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θεσσαλονίκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επί τη βάσει των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης και του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του ∆εκεµβρίου 2002, αναπτύχθηκε πολυεδρική
αντίληψη περί την καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε όλα τα πεδία της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ.

Η παρούσα έκθεση, ακολουθώντας τις συστάσεις τις περιεχόµενες στην έκθεση προς το Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 4ης ∆εκεµβρίου 2002, καταγράφει αναλυτικά τη
σηµειωθείσα πρόοδο.

Α.         ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΡΊΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Ανάλυση των απειλών

Καθ� όλο το διάστηµα κατεβλήθη προσπάθεια επέκτασης της ανάλυσης των απειλών σε παγκόσµια
κλίµακα. Η αρµόδια για την τροµοκρατία οµάδα εκπόνησε τρεις νέες αξιολογήσεις της απειλής ανά
περιφέρεια (Κεντρική και Λατινική Αµερική, Νότια Ασία και Νοτιοανατολική Ασία).
Ολοκληρώθηκαν επίσης 14 νέες αξιολογήσεις ανά χώρα. Έχουν συνολικά αξιολογηθεί 9 περιοχές
και 55 χώρες. Πρόοδος σηµειώθηκε επίσης στην ενηµέρωση και επανεξέταση των υφιστάµενων
αξιολογήσεων. Η ενηµέρωση συντελείται συνεχώς.

Οι αξιολογήσεις περιέχουν συστάσεις για µια στρατηγική της ΕΕ έναντι των εν λόγω χωρών και
περιοχών καθώς και δράση συνέχισης και παρακολούθησης. Καταβάλλεται προσπάθεια
απλούστευσης και αποσαφήνισης των συστάσεων που περιέχουν οι εκθέσεις. Μέθοδοι
απλούστευσης θα συµφωνηθούν στη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας.

2. Θεµατική αξιολόγηση

Με βάση µια θεµατική αξιολόγηση, η ΕΕ ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας σε σχέση προς τις τροµοκρατικές οµάδες.

3. Έκθεση µε αντικείµενο τις ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις και την τροµοκρατία

Κατόπιν των συζητήσεων των Υπουργών Εξωτερικών στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και
Εξωτερικών Σχέσεων του Οκτωβρίου 2002, η ∆ανική Προεδρία αποφάσισε να αναθέσει σε οµάδα
ατοµικών εκπροσώπων των υπουργών να υποβάλει ανάλυση του φαινοµένου των ακραίων
θρησκευτικών πεποιθήσεων και της τροµοκρατίας. Από το ∆εκέµβριο του 2002 έως το Μάιο του
2003 η οµάδα αυτή συνήλθε τέσσερις φορές (µία στην Κοπεγχάγη, δύο στις Βρυξέλλες και µια
στην Αθήνα), η δε τελική της έκθεση έχει υποβληθεί και θα συζητηθεί περαιτέρω στο Συµβούλιο
µε σκοπό την προώθηση των συστάσεων που περιέχει.
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4. Επανεξέταση των αντιτροµοκρατικών πλευρών των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες

Μετά τη συστηµατική αξιολόγηση που άρχισε τον Οκτώβριο του 2001 το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε διαδικασία επανεξέτασης και τροποποίησης των
σχέσεων µε τις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά την τροµοκρατία, περιλαµβάνουσα, οσάκις ενδείκνυται,
και τις συµβατικές σχέσεις. Στερεότυπες αντιτροµοκρατικές ρήτρες έχουν περιληφθεί µέχρι στιγµής
σε συµφωνίες µε τη Χιλή, την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, ενώ έχουν εισαχθεί και στις
διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνιών µε τη Συρία, το Ιράν και το Συµβούλιο
Συνεργασίας του Κόλπου.

5. Πολιτικός διάλογος

Μέσα από τον πολιτικό διάλογο µε τις τρίτες χώρες και τους περιφερειακούς και
υποπεριφερειακούς οργανισµούς εκφράζεται κατ� εξοχήν έναντι των χωρών αυτών η σηµασία την
οποία αποδίδει η ΕΕ στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Η ΕΕ εξέδωσε κοινές δηλώσεις και διακηρύξεις µε την Ινδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Ρωσία,
τη Λατινική Αµερική, την Ευρωασιατική συνάντηση και την Αφρικανική Ένωση. Στα σχετικά
κείµενα βασίστηκε η επέκταση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ενώ τον
Ιανουάριο εξεδόθη νέα κοινή δήλωση µε τον ΑΣΕΑΝ. Καθ� όσον αφορά ειδικότερα το διάλογο µε
τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ινδία, κατεβλήθησαν προσπάθειες για στενότερη συνεργασία που θα
εστιαστεί στη διατύπωση των κατάλληλων σχεδίων δράσης και στη διεξαγωγή εργασιών για
συγκεκριµένους τοµείς κατόπιν συµφωνίας.

6. Οι κατευθυντήριες γραµµές µιας κοινής προσέγγισης για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας

Επιτελέσθηκε εκτεταµένο έργο σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές µιας κοινής προσέγγισης
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οι
κατευθυντήριες γραµµές, ως συνοδευτικό εσωτερικό µέσο του σχεδίου δράσης της ΕΕ, θα
συµβάλει περαιτέρω στη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου αλλά και στην καλύτερη εφαρµογή της
πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Β.         ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Τεχνική βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες (βάσει της απόφασης 1373 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να επιλέξει ειδικές δράσεις που θα βοηθήσουν τις τρίτες χώρες
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της ως άνω απόφασης, κατόπιν εισηγήσεως
της Επιτροπής, ενήργησε µε ταχύτητα καθιερώνοντας µια στρατηγική για πρόσθετα και εστιασµένα
σχέδια τεχνικής βοήθειας προς ορισµένες τρίτες χώρες, ώστε να διευκολυνθούν η εφαρµογή της
απόφασης 1373 και η εκπλήρωση άλλων συναφών διεθνών υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό
εντάχθηκαν πιλοτικά σχέδια τα οποία ήδη εκτελούνται σε µικρό αριθµό χωρών. Οι χώρες αυτές
επελέγησαν κατά προτεραιότητα µε κριτήρια υποστηριζόµενα από το Συµβούλιο και σε
συνεννόηση µε την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 23.06.2003 - EL - PE 333.583

38

Η Επιτροπή της ΕΚ αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην Ινδονησία, το Πακιστάν και τις
Φιλιππίνες, οι οποίες και επωφελούνται πρώτες από τη βοήθεια βάσει των πιλοτικών σχεδίων.
Αποστολές αξιολόγησης έγιναν το Νοέµβριο του 2002 στις Φιλιππίνες και τον Ιανουάριο του 2003
στην Ινδονησία και το Πακιστάν. Σχεδιάζονται συγκεκριµένα σχέδια σε στενή συνεργασία µε τις
εν λόγω τρίτες χώρες και επί τη βάσει των πορισµάτων των αποστολών µε τη συµµετοχή της
Επιτροπής και εθνικών εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών της ΕΕ. Οι σχετικές εντολές και
αρµοδιότητες εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν µε τις αποδέκτριες χώρες. Παράλληλα η Επιτροπή
εξετάζει δυνατότητες συνεισφοράς στα προγράµµατα καταπολέµησης της τροµοκρατίας διαφόρων
περιφερειακών οργανισµών όπως ο ΟΑΣΕ και ο ΑΣΕΑΝ.

2. Απογραφή της διµερούς βοήθειας κρατών µελών προς τρίτες χώρες.

Για την προώθηση του συντονισµού µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ, εκπονήθηκε µια πρώτη
συλλογή περιέχουσα απογραφή των διµερών προγραµµάτων βοήθειας προς τρίτες χώρες µε
αντικείµενο την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Το έγγραφο αυτό θα ενηµερώνεται τακτικά κατά
τα δέοντα.

Γ.         Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας παραµένει πρωταρχικός στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόµενη αυτοτελώς και µαζί µε τρίτες χώρες, ιδίως τις ΗΠΑ, η ΕΕ
διερευνά πώς θα προχωρήσουν οι σχετικές δραστηριότητες της διεθνούς κοινότητας. Η παρούσα
έκθεση περιέχει σχετικές συστάσεις.

Προχώρησαν οι εργασίες που έχουν σχέση µε τη δέσµευση κεφαλαίων και προσόδων µε σκοπό την
πρόληψη της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η νοµοθεσία που έχει στόχο την Αλ Κάιντα και
τους Ταλιµπάν (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2002) ενηµερώθηκε επανειληµµένα, ώστε να
συµβαδίζει µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις της αρµόδιας για τις κυρώσεις επιτροπής του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Το Συµβούλιο δηµοσίευσε επίσης τροποποίηση
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2003) µεταφέρουσα στο δίκαιο της ΕΕ τις εξαιρέσεις που προβλέπει η
απόφαση 1452(2002). Επίσης το Συµβούλιο επανεξέτασε και τροποποίησε τον κατάλογο των
προσώπων, των οµάδων και φορέων κατά των οποίων στρέφονται τα µέτρα δέσµευσης της κοινής
θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, κατά τα οριζόµενα στα εν
λόγω νοµοθετήµατα.

Τα κοινά συµπεράσµατα της Συνόδου Υπουργών ΕΕ/Συµβουλίου των χωρών του Κόλπου στις
3 Μαρτίου 2003 στη Ντόχα αναφέρουν ότι «έχει τεράστια σηµασία η καταπολέµηση της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ιδίως για την πρόληψη της συγκέντρωσης κεφαλαίων εκ µέρους
των τροµοκρατών». Στο ίδιο πλαίσιο η ΕΕ πρότεινε στις χώρες του Κόλπου να αρχίσουν διάλογο
µε µορφή που θα καθορισθεί, σχετικά µε τους τρόπους κατοχύρωσης της διαφάνειας περί τη χρήση
των κεφαλαίων που συλλέγονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Η ΕΕ εξακολούθησε τις εργασίες στο πλαίσιο της FATF (Οµάδας διεθνούς χρηµατοπιστωτικής
δράσης για το ξέπλυµα χρηµάτων) για την επανεξέταση των 40 ειδικών συστάσεων και για την
εξασφάλιση πλήρους συµµόρφωσης προς τις 8 ειδικές συστάσεις για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη FATF, µεταξύ άλλων στην προσπάθεια
εντοπισµού των χωρών στις οποίες πρέπει να παρασχεθεί κατά προτεραιότητα τεχνική βοήθεια για
την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 23.06.2003 - EL - PE 333.583

39

∆.         ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. ∆ιεθνείς οργανισµοί και περιφερειακά φόρα

Η ΕΕ συµµετέσχε σε όλες τις σηµαντικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στα Ηνωµένα Έθνη
(Επιτροπή Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας, 6η Επιτροπή, Επιτροπή Ad Hoc, Γραφείο των ΗΕ
για τα ναρκωτικά και το έγκληµα και Κέντρο των Ηνωµένων Εθνών για την Πρόληψη του
∆ιεθνούς Εγκλήµατος). Ειδικότερα η ΕΕ συµµετέσχε ενεργά στην ειδική σύνοδο της
Αντιτροµοκρατικής Επιτροπής µε διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισµούς
στις 6 Μαρτίου 2003.

Η ΕΕ παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, όπου
διεξάγονται διαπραγµατεύσεις για την αναθεώρηση της Σύµβασης του 1988 και του Πρωτοκόλλου
για τη ναυτιλιακή τροµοκρατία.

Η ΕΕ συνέβαλε επίσης στις εργασίες άλλων διεθνών οργανισµών για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και εξακολούθησε να συνεργάζεται στενά µε τα περιφερειακά φόρα, όπως τα φόρα
Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής, ο ΟΑΣΕ, η Ένωση κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, το
Περιφερειακό Φόρουµ για την Ασία, η διαδικασία της Βαρκελώνης, κλπ.

2. ∆ιµερής συνεργασία

Νέες πρωτοβουλίες, πιο συγκεκριµένες ενέργειες και ανταλλαγή ουσιαστικών πληροφοριών µε τις
ΗΠΑ έλαβαν χώρα σε µια προσπάθεια εµβάθυνσης του πολιτικού διαλόγου και επέκτασης της
συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Η έναρξη συγκεκριµένων σχεδίων δράσης µε άλλους εταίρους (Ρωσία) οδήγησε σε µια πιο στέρεη
και αµοιβαία µορφή συνεργασίας. Εν τούτοις χρειάζονται περαιτέρω βήµατα για την παγίωση των
εργασιών αυτών. Μεταξύ άλλων πρέπει να εξεταστούν τα της συµµετοχής και άλλων καίριας
σηµασίας εταίρων ανά τον κόσµο.

E.         ∆ΙΑΠΥΛΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΕ αναπτύσσει µια πιο συντονισµένη και διαπυλωνική προσέγγιση της καταπολέµησης της
τροµοκρατίας. Η αρµόδια οµάδα εργασίας και η οµάδα ∆ΕΥ για την τροµοκρατία εκπόνησαν µια
συνοπτική αξιολόγηση των απειλών στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Το κοινό
αυτό έγγραφο αποτελεί συνολική παρουσίαση των κινδύνων που απειλούν τα συµφέροντα της ΕΕ
τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς. Κατά την κοινή σύνοδο ΚΕΠΠΑ/∆ΕΥ µε θέµα την τροµοκρατία
έγιναν προτάσεις για ενίσχυση της διαπυλωνικής προσέγγισης, οι οποίες και θα εξετασθούν.

ΣΤ.      ΕΠΑΑ

Έχουν προχωρήσει οι εργασίες για την υλοποίηση της δήλωσης της Σεβίλλης που είχε εγκρίνει το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2002 σχετικά µε τη συµβολή της ΕΠΑΑ στην καταπολέµηση
της τροµοκρατίας. Σύµφωνα µε τη δήλωση αυτή και µε την έκθεση της ∆ανικής Προεδρίας την
οποία σηµείωσε το Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2002 και η οποία αφορά την εξωτερική δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η Ένωση προσπαθεί κατ� αυτάς να
καθορίσει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης µεταξύ της στρατιωτικής υποδοµής στο πλαίσιο της
ΕΠΑΑ και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας.
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α. Έχει ήδη εξεταστεί πώς η στρατιωτική υποδοµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει
στην προστασία των αµάχων από τις συνέπειες τροµοκρατικών επιθέσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιθέσεων µε χηµικά, βιολογικά, ακτινολογικά και πυρηνικά
µέσα (ΧΒΑΠ).

Το Συµβούλιο σηµείωσε την κατάρτιση βάσης δεδοµένων των στρατιωτικών υποδοµών που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προστασία των αµάχων από τα αποτελέσµατα
τροµοκρατικών επιθέσεων όπως οι προαναφερόµενες, αλλά µόνον χάριν ενηµέρωσης. Το
στρατιωτικό προσωπικό της ΕΕ υπέβαλε στα κράτη µέλη ερωτηµατολόγιο προς συγκέντρωση
πληροφοριών για την κατάρτιση της εν λόγω βάσης δεδοµένων. Σκοπός των πληροφοριών
είναι η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για το ενδεχόµενο χρήσης
στρατιωτικών υποδοµών στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, ή προς υποστήριξη τέτοιων
µέτρων λαµβανόµενων από τα καθ� έκαστον κράτη µέλη εντός της ΕΕ. Στη δεύτερη
περίπτωση εννοείται ότι οι εν λόγω υποδοµές οι οποίες περιλαµβάνονται στη βάση
δεδοµένων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων κρατών µπορεί να τεθούν επί εθελοντικής
βάσεως στη διάθεσή τους.

Συµφωνήθηκε επίσης ότι οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια χρήσης των
εν λόγω υποδοµών θα αναπτυχθούν από τα αρµόδια όργανα, λαµβανοµένων υπόψη και των
λοιπών εργασιών στους κόλπους της ΕΕ, ώστε να καταρτισθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα.

β. Το Συµβούλιο σηµείωσε επίσης ότι το θέµα των στρατιωτικών υποδοµών που απαιτούνται
για την προστασία δυνάµεων τις οποίες αναπτύσσει η ΕΕ όταν αναλαµβάνει τη διαχείριση
κρίσεων από τροµοκρατικές επιθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιθέσεων µε χηµικά,
βιολογικά, ακτινολογικά και πυρηνικά µέσα, εξετάστηκε επίσης. Στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τις δυνατότητες έγινε αναλυτική εργασία για τις επιδράσεις
της τροµοκρατικής απειλής στην ανάπτυξη στρατιωτικών υποδοµών. Κατόπιν τούτου και
προς επίλυση του ζητήµατος συγκροτήθηκε σχετική οµάδα σχεδίου (Πυρηνικά, Βιολογικά,
Χηµικά).

γ. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου της ΕΕ µέσω του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων εκπόνησε
αξιολόγηση της τροµοκρατικής απειλής του παραπάνω είδους.

δ. Τέλος η ΕΕ και το ΝΑΤΟ εξακολουθούν να παρέχουν αµοιβαία πρόσβαση στις πληροφορίες
τις σχετικές µε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων στον τοµέα της καταπολέµησης της
τροµοκρατίας. Καθ� όσον αφορά την πολιτική προστασία από τροµοκρατικές απειλές από
ΧΒΑΠ, και οι δύο οργανισµοί ανέπτυξαν περαιτέρω τη διαφάνεια δια της ανταλλαγής
καταλόγων απογραφής των εκατέρωθεν δραστηριοτήτων και υποδοµών για την προστασία
των αµάχων από τροµοκρατικές απειλές αυτού του είδους. Η ΕΕ διερευνά πώς θα αναπτύξει
περαιτέρω τη συνεργασία της µε το ΝΑΤΟ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Το Συµβούλιο κάλεσε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, από κοινού µε την Επιτροπή, να
υποβάλει εισήγηση ώστε να προωθηθούν τα εν λόγω ζητήµατα σε προσεχή σύνοδο του
Συµβουλίου.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1. Η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους όπως οι βαλλιστικοί
πύραυλοι αποτελεί ολοένα αυξανόµενη απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
∆ιάφορα κράτη έχουν επιχειρήσει ή επιχειρούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους όπλα. Ο
κίνδυνος να αποκτήσουν τροµοκράτες χηµικά, βιολογικά, ακτινολογικά ή πυρηνικά υλικά
προσθέτει νέα διάσταση στην απειλή αυτή.

2. Η ΕΕ δεν µπορεί να αγνοήσει τους κινδύνους αυτούς. Η διάδοση των ΟΜΚ και των
πυραύλων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κρατών µας, των λαών µας και των
συµφερόντων µας σε ολόκληρο τον κόσµο. Η αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής πρέπει να
αποτελέσει το επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Στόχος µας είναι η αποτροπή, η ανάσχεση
και, όπου είναι εφικτό, η ανατροπή προγραµµάτων διάδοσης µε παγκόσµιο αντίκτυπο.

3. Με άξονα τις ήδη καθιερωµένες βασικές αρχές, αναλαµβάνουµε τη δέσµευση να
εκπονήσουµε, πριν από το τέλος του έτους, µια συνεκτική πολιτική ΕΕ για την αντιµετώπιση
της απειλής της διάδοσης και να συνεχίσουµε να δίνουµε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και
εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης της ΕΕ. Αφετηρία µας θα είναι µια σφαιρική ανάλυση
του κινδύνου, η οποία θα ενηµερώνεται σε τακτική βάση. Στην προσέγγισή µας θα έχουµε ως
οδηγό τη δέσµευσή µας να τηρούµε και να εφαρµόζουµε τις πολυµερείς συνθήκες και
συµφωνίες περί αφοπλισµού και µη διάδοσης· την υποστήριξή µας για τους πολυµερείς
φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, αντίστοιχα, για τον έλεγχο και την ενίσχυση της
συµµόρφωσης προς τις συνθήκες αυτές· τη δέσµευσή µας για αυστηρούς εθνικούς και
διεθνώς συντονισµένους εξαγωγικούς ελέγχους· και τη δέσµευσή µας να συνεργαζόµαστε µε
τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους µε τους οποίους έχουµε κοινούς στόχους. Αναγνωρίζουµε ότι
µε τα κατάλληλα βήµατα προς το στόχο του γενικού και πλήρους αφοπλισµού µπορούµε να
συµβάλουµε στην προώθηση στόχων περί µη διάδοσης· και είµαστε αποφασισµένοι να
διαδραµατίσουµε το ρόλο που µας αναλογεί στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
περιφερειακής αστάθειας και ανασφάλειας και των καταστάσεων σύγκρουσης που κρύβονται
πίσω από πολλά προγράµµατα όπλων, αναγνωρίζοντας ότι η αστάθεια πάντα οφείλεται σε
κάποιες αιτίες.

4. ∆ιαθέτουµε ευρύ φάσµα µέσων : πολυµερείς συνθήκες και µηχανισµούς ελέγχου· εθνικούς
και διεθνώς συντονισµένους εξαγωγικούς ελέγχους· προγράµµατα συνεργασίας για τον
περιορισµό της απειλής· πολιτικούς και οικονοµικούς µοχλούς· απαγόρευση παράνοµων
δραστηριοτήτων στον τοµέα των προµηθειών και, σε τελευταία ανάλυση, αναγκαστικά µέτρα
σύµφωνα µε το Χάρτη των ΗΕ. Ενώ όλα αυτά τα µέτρα είναι απαραίτητα, κανένα δεν
επαρκεί από µόνο του. Πρέπει να τα ενισχύσουµε όλα και να χρησιµοποιούµε το πιο
αποτελεσµατικό ανάλογα µε την περίπτωση.
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5. Η ΕΕ διαθέτει ειδικά πλεονεκτήµατα και πείρα που θα αποτελούσαν πολύτιµη συµβολή σε
αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Κατά την περαιτέρω εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης η
προσοχή µας θα εστιασθεί κυρίως στα ακόλουθα στοιχεία :

− περαιτέρω πρόσδοση οικουµενικού χαρακτήρα στις βασικές συνθήκες, συµφωνίες και
ρυθµίσεις περί αφοπλισµού και µη διάδοσης, και ενίσχυσή τους όπου ενδείκνυται, ιδίως
δε ενίσχυση των µέσων για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις τους.
Υπογραµµίζουµε ότι βασικό στοιχείο της συνεργασίας για τη συλλογική ασφάλεια είναι
η πλήρης συµµόρφωση, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση της διεθνούς σταθερότητας
και ασφάλειας,

− ενίσχυση της πολιτικής, οικονοµικής και τεχνικής στήριξης των φορέων που είναι
υπεύθυνοι του ελέγχου. Ειδικότερα, είµαστε αποφασισµένοι να θέσουµε σε ισχύ πριν
από το τέλος του 2003 τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά µας του ∆ΟΑΕ,

− ενίσχυση του ρόλου του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προβολή της γνώσης και
της πείρας του όσον αφορά την αντιµετώπιση της πρόκλησης της µη διάδοσης,

− ενίσχυση των πολιτικών και πρακτικών για τον έλεγχο των εξαγωγών εντός και εκτός
της ΕΕ, σε συντονισµό µε τους εταίρους,

− ενίσχυση του εντοπισµού, του ελέγχου και της ανάσχεσης παράνοµων αποστολών,
συµπεριλαµβανοµένων εθνικών ποινικών κυρώσεων κατ� αυτών που συµβάλλουν σε
παράνοµες ενέργειες προµήθειας,

− βελτίωση της ασφάλειας των ευαίσθητων από άποψη διάδοσης υλικών, εξοπλισµού και
εµπειρογνωµοσύνης στην ΕΕ από τους κινδύνους της παράνοµης πρόσβασης και
εκτροπής,

− ενίσχυση των προγραµµάτων συνεργασίας ΕΕ µε τρίτες χώρες για τον περιορισµό της
απειλής, τα οποία αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για τον αφοπλισµό, τον
έλεγχο και την ασφάλεια των ευαίσθητων υλικών, εγκαταστάσεων και
εµπειρογνωµοσύνης,

− τρόποι χρησιµοποίησης της πολιτικής, διπλωµατικής και οικονοµικής επιρροής της ΕΕ
κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο για την προώθηση των στόχων µας όσον αφορά
τη µη διάδοση. Κατά την οικονοµική συνεργασία ή την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ
προς τρίτες χώρες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προβληµατισµοί όσον αφορά τη
διάδοση των ΟΜΚ,

− σύσταση µονάδας στο πλαίσιο της Γραµµατείας του Συµβουλίου, η οποία θα λειτουργεί
ως κέντρο ελέγχου επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση της συνεπούς εφαρµογής του
Προγράµµατος ∆ράσης και τη συλλογή εµπιστευτικών και άλλων πληροφοριών.
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6. Ζητούµε από το Συµβούλιο να προωθήσει επειγόντως τις εργασίες αυτές, βάσει του
Προγράµµατος ∆ράσης και µε άξονα τις Βασικές Αρχές που συµφωνήθηκαν στις 16 Ιουνίου.

_____________________
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