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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει εκ νέου και ανεπιφύλακτα την πλήρη υποστήριξή του προς τις

δράσεις που διεξάγονται για την καταπολέµηση κάθε µορφής τροµοκρατίας στα πλαίσια τα οποία

έχουν καθοριστεί από τα Ηνωµένα Έθνη και επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του µε τις

Ηνωµένες Πολιτείες.

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης του Προέδρου του Συµβουλίου «Γενικές
Υποθέσεις». Αποδίδει δε ιδιαίτερη σηµασία στην ενηµέρωση, τη διαβούλευση και το
συντονισµό µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει κατηγορηµατικά τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις οι οποίες άρχισαν στις 7 Οκτωβρίου, και οι οποίες είναι νόµιµες σύµφωνα µε το
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και την απόφαση 1368 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, διαπιστώνει δε ότι οι στοχοθετηµένες αυτές ενέργειες συνάδουν προς το
πνεύµα των συµπερασµάτων του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου.
Οι εταίροι θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
προστατευθεί ο άµαχος πληθυσµός.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να καταπολεµήσει κάθε µορφή τροµοκρατίας
παντού στον κόσµο. Στο Αφγανιστάν ο στόχος παραµένει η εξάλειψη της τροµοκρατικής
οργάνωσης Aλ Κάιντα που προκάλεσε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου και τα ηγετικά
στελέχη της οποίας δεν έχουν παραδοθεί από το καθεστώς των Ταλιµπάν. Πρέπει πλέον, υπό
την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, να καταβληθούν προσπάθειες για να διευκολυνθεί η
σύσταση µιας σταθερής, νόµιµης και αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης για ολόκληρο τον
αφγανικό πληθυσµό, η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θα αναπτύξει καλές
σχέσεις µε όλες τις γειτονικές χώρες. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα αναλάβει, µαζί µε τη διεθνή κοινότητα, ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραµµα ενίσχυσης της
ανοικοδόµησης του Αφγανιστάν, τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό πεδίο,
προκειµένου να υπάρξει σταθεροποίηση στην περιοχή. Η Προεδρία µαζί µε τον Ύπατο
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή θα συνεχίσει τις επαφές µε όλες τις χώρες της περιοχής
προκειµένου να συµπράξουν στο εν λόγω πρόγραµµα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του
συνασπισµού της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση κάθε µορφής τροµοκρατίας.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης κατά της
τροµοκρατίας. Κατ’ εφαρµογή του Σχεδίου αυτού, έχουν αναληφθεί ήδη 79 δράσεις, οι
οποίες συνεχίζονται µε εντατικό ρυθµό και έχουν ήδη αποφέρει τα πρώτα αποτελέσµατα.
Έχοντας κατά νου το σύνολο των δράσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το
Συµβούλιο να εστιάσει τις εργασίες του σε τέσσερα σηµεία που πρέπει να υλοποιηθούν το
ταχύτερο :

− έγκριση, κατά το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 6ης και
7ης ∆εκεµβρίου µε βάση τις προόδους που έχουν ήδη επιτευχθεί, των συγκεκριµένων
διατυπώσεων του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, του κοινού ορισµού της
τροµοκρατίας και της δέσµευσης των περιουσιακών στοιχείων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισµένο να καταργήσει την αρχή του διπλού
αξιόποινου για ένα ευρύ φάσµα πράξεων, ιδιαίτερα τροµοκρατικών αξιόποινων
πράξεων, που δίδουν λαβή σε αίτηση άµεσης παράδοσης,

− ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρησιακών υπηρεσιών στις οποίες έχει
ανατεθεί η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και συγκεκριµένα της Ευρωπόλ, της
Eurojust, των υπηρεσιών πληροφοριών, των αστυνοµικών υπηρεσιών και των
δικαστικών αρχών. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει, ιδίως, την κατάρτιση καταλόγου
των τροµοκρατικών οργανώσεων πριν από το τέλος του έτους,
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− ουσιαστική καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε την τυπική
έκδοση της οδηγίας για το ξέπλυµα χρηµάτων και την ταχεία επικύρωση, από όλα τα
κράτη µέλη, της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Εξάλλου, οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της GAFI, η
εντολή της οποίας οφείλει να διευρυνθεί, πρέπει να µετατραπούν σε αντίστοιχες
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν από τα τέλη του έτους,

− αµελλητί έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής για την ασφάλεια των αεροπορικών
µεταφορών.

3. Η ανθρωπιστική βοήθεια προς το Αφγανιστάν και τις όµορες χώρες συνιστά απόλυτη
προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα διαθέσουν µαζί µε άλλους
δωρητές, κάθε ανθρωπιστική βοήθεια που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του
πληθυσµού και των αφγανών προσφύγων. Η Ένωση εντάσσει τις προσπάθειες αυτές στο
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, της ∆ΕΕΣ και των λοιπών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η
Ένωση εκφράζει την εκτίµησή της για την προσφορά της Ρωσικής Οµοσπονδίας να
συνεργαστεί στενά στη µεταφορά της ενίσχυσης.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε τις οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές συνέπειες που
έχει η αφγανική κρίση για τις γειτονικές χώρες που δέχονται πρόσφυγες. Η υποδοχή
προσφύγων στις χώρες αυτές πρέπει να είναι µόνον προσωρινή, δεδοµένου ότι στόχος είναι η
επιστροφή τους στο Αφγανιστάν µόλις επιλυθεί η κρίση. Η Ένωση θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να µετριάσει τις αρνητικές συνέπειες στο οικονοµικό,
χρηµατοοικονοµικό και ανθρωπιστικό πεδίο που υφίστανται οι χώρες αυτές. Σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 17ης Οκτωβρίου 2001 η Ένωση θα
ενισχύσει τις σχέσεις της µε τις χώρες της περιοχής.

4. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε επίσης τις συγκεκριµένες προτάσεις
συνεργασίας τις οποίες διατύπωσαν οι αµερικανικές αρχές µετά από τη συνάντηση της
27ης Σεπτεµβρίου 2001 µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του
Προέδρου των ΗΠΑ. Έχει ήδη αρχίσει η τεχνική εξέταση των προτάσεων αυτών και
συζητούνται πλέον µεταξύ των αµερικανικών αρχών και της επιχειρησιακής Τρόικας στην
Ουάσινγκτον. Το µεγαλύτερο µέρος των προτάσεων αυτών καλύπτεται ήδη από το σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η Ένωση είναι έτοιµη να αναλάβει από κοινού µε
τις ΗΠΑ αµοιβαίες πρωτοβουλίες όπως :
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− τη διευκόλυνση της αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
ΗΠΑ και των κρατών µελών, καθώς και της έκδοσης στον τοµέα της τροµοκρατίας,
σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς κανόνες των κρατών µελών,

− την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών στον τοµέα της µη διάδοσης και του ελέγχου
κατά τις εξαγωγές, όσον αφορά αφενός τα όπλα και αφετέρου τις χηµικές,
βακτηριολογικές και πυρηνικές ουσίες που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για
τροµοκρατικούς σκοπούς,

− την ενίσχυση της συνεργασίας µας προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
διαβατηρίων και των θεωρήσεων, καθώς και η καταπολέµηση του φαινοµένου των
πλαστών εγγράφων.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε τις απειλές χρήσης βιολογικών και χηµικών µέσων στις
τροµοκρατικές ενέργειες, οι οποίες απαιτούν µια κατάλληλη αντίδραση τόσο κάθε κράτους
µέλους όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Καµία επίθεση αυτού του είδους
δεν έχει διαπιστωθεί στην Ευρώπη. Οι αρχές θα διατηρήσουν αυξηµένη επαγρύπνηση και θα
ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, των αστυνοµικών αρχών, της
πολιτικής προστασίας και της προστασίας της υγείας.

Εκ παραλλήλου µε τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το
Συµβούλιο και την Επιτροπή να ετοιµάσουν ένα πρόγραµµα που να αποσκοπεί στη βελτίωση
της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων, το
συναγερµό και τις επεµβάσεις, την αποθήκευση επεµβατικών µέσων και τον τοµέα της
έρευνας. Το εν λόγω πρόγραµµα θα πρέπει να αφορά τόσο την ανίχνευση και την
αναγνώριση των µολυσµατικών και τοξικών παραγόντων, όσο και την πρόληψη και την
αντιµετώπιση των συνεπειών των χηµικών ή βιολογικών επιθέσεων. Στο πρόγραµµα θα
συµπεριλαµβάνεται και ο ορισµός ενός Ευρωπαίου συντονιστή δράσεων πολιτικής
προστασίας.

Έναντι των ανευθύνων οι οποίοι επωφελούνται του επικρατούντος κλίµατος για να
διαδώσουν ψευδείς φήµες που προκαλούν τον πανικό, τα κράτη µέλη θα αντιδράσουν µε
αυστηρότητα, κυρίως µε την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων για τα αδικήµατα αυτά.
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6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι είναι ζωτικής σηµασίας η εκ νέου άνευ όρων
προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Οι αποφάσεις 242 και 338 θα
πρέπει να παραµείνουν το θεµέλιο ενός πολιτικού διακανονισµού, που θα βασίζεται στην
εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους και στο δικαίωµα του Ισραήλ να ζήσει ειρηνικά
και σε συνθήκες ασφάλειας. Ένας τέτοιος διακανονισµός προϋποθέτει αναγκαστικά τον
τερµατισµό των βιαιοτήτων και την αναγνώριση της αρχής των δύο κρατών. Η Προεδρία τού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου επιφορτίζεται, µαζί µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή, να
µεταβεί στις άµεσα ενδιαφερόµενες χώρες προκειµένου να εξετάσουν µε ποιους τρόπους
µπορεί να ευνοήσει η Ένωση την επανέναρξη της διαδικασίας αυτής. Η Ένωση θα αποδώσει
ιδιαίτερη σηµασία στην ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας και των επενδύσεων στα
παλαιστινιακά εδάφη.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τις προσπάθειές της σε άλλες περιοχές του κόσµου
προκειµένου να ευνοήσει τη δηµιουργία ενός δίκαιου παγκόσµιου συστήµατος ασφαλείας,
ευηµερίας, δηµοκρατίας και ανάπτυξης. Το δίκαιο θα πρέπει να αποκατασταθεί στις περιοχές
όπου δεν υφίσταται πλέον. Η επιστροφή της σταθερότητας στα Βαλκάνια παραµένει
αυτονόητη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8. Προκειµένου να αποφευχθεί η ταύτιση µεταξύ τροµοκρατίας και αραβικού και
µουσουλµανικού κόσµου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο να ευνοήσει το διάλογο
επί ίσοις όροις µεταξύ των πολιτισµών µας, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της
Βαρκελώνης αλλά και µέσω µιας δραστήριας πολιτικής πολιτιστικών ανταλλαγών. Η Ένωση
καλεί τους υπευθύνους στα κράτη µέλη να δώσουν απτή προτεραιότητα στο διάλογο µεταξύ
των πολιτισµών, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των κοινωνιών τους.

__________________
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε την οικονοµική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µετά τα

γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου. Σηµείωσε ότι η επιβράδυνση της οικονοµίας έχει γίνει εντονότερη

µετά τα γεγονότα αυτά αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι χάρις στις υγιείς οικονοµικές βάσεις της

Ένωσης και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση που έχει ήδη επιτευχθεί οι επιπτώσεις θα είναι

περιορισµένες και προσωρινές. Επιβεβαίωσε την προσήλωσή του στο Σύµφωνο Σταθερότητας και

Ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της διαδικασίας της Λισσαβώνας ώστε να βελτιωθούν οι

µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές δυνατότητες της Ένωσης.

Έλαβε υπό σηµείωση την έκθεση της Επιτροπής στην οποία εκτίθενται οι εκτιµήσεις της για τις

επιπτώσεις των γεγονότων της 11ης Σεπτεµβρίου και αναλύονται οι ενδεδειγµένες πολιτικές που θα

πρέπει να εφαρµοστούν υπό το φως των οικονοµικών εξελίξεων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να

τονιστεί ότι οι προοπτικές παραµένουν θετικές και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµία παρέκκλιση

από τη στρατηγική της ΕΕ σε θέµατα οικονοµικής πολιτικής. Σηµείωσε ότι ενδεχόµενη περαιτέρω

βελτίωση των προοπτικών όσον αφορά τον πληθωρισµό και τη διατήρηση συγκρατηµένων

µισθολογικών εξελίξεων θα δώσει µεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στη νοµισµατική πολιτική.
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Με δεδοµένη αυτή τη δέσµευση, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τις ενέργειες

στις οποίες πρέπει να προβούν και, µε βάση τις συστάσεις της Επιτροπής, να δώσουν ιδιαίτερη

βαρύτητα :

− στις θετικές επιπτώσεις των φορολογικών µεταρρυθµίσεων στην ευρωπαϊκή οικονοµία,

ορισµένες από τις οποίες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή,

− στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης και των ιδιωτικών επενδύσεων και, όπου απαιτείται, των

δηµόσιων επενδύσεων σε υποδοµές ώστε να διατηρηθεί µε τον τρόπο αυτό η αναπτυξιακή

δυναµική της οικονοµίας,

− στην παροχή της δυνατότητας στους αυτόµατους σταθεροποιητές να διαδραµατίσουν τον

ρόλο τους σύµφωνα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

− στην επιτάχυνση της εφαρµογής διαρθρωτικών προσαρµογών στις αγορές εργασίας,

προϊόντων και υπηρεσιών και στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

της Βαρκελώνης θα προβεί σε αποτίµηση της προόδου που θα έχει εν προκειµένω

πραγµατοποιηθεί και θα δώσει την αναγκαία νέα ώθηση,

− στην ανάγκη δραστήριων ενεργειών για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια του

ΠΟΕ. Η παρούσα οικονοµική αβεβαιότητα σηµαίνει ότι η ελευθέρωση του εµπορίου βάσει

ενός πολυµερούς συστήµατος κανόνων, σε συνδυασµό µε µια πραγµατική αναπτυξιακή

διάσταση, έχει µεγαλύτερη σηµασία παρά ποτέ, τόσο από οικονοµική όσο και από πολιτική

άποψη.

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευση της Ένωσης στη στρατηγική της

Λισσαβώνας και ζητεί από το Συµβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες για την εφαρµογή της.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην πρόθεσή της να

διαδραµατίσει ενεργητικότερο ρόλο µε την παροχή δανείων, ιδίως για έργα υποδοµής, για την

υποστήριξη της οικονοµίας της γνώσης και για την προώθηση των µακροπρόθεσµων επενδύσεων.

=====================
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Bρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001
(OR. fr)

SN 4299/2/01
REV 2

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΄Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής

σχετικά µε τις προετοιµασίες για την τελική εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων ευρώ.

Η παρουσίαση της εν λόγω έκθεσης έγινε από τον υπουργό κ. Didier Reynders, Πρόεδρο του

Συµβουλίου ECOFIN, τον Επίτροπο κ. Solbes και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας, κ. Wim Duisenberg.

Η κυκλοφορία του ευρώ έχει ιστορική σηµασία. Ο πολίτης θα επωφεληθεί στην καθηµερινή του

ζωή από µια συγκεκριµένη και απτή συνέπεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γεγονός που θα

ενισχύσει την προβολή του ρόλου της Ευρώπης και θα την φέρει πιο κοντά στον πολίτη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαπίστωσε µε ικανοποίηση ότι :

•  οι εθνικές διοικητικές αρχές έχουν ουσιαστικά τελειώσει τις προετοιµασίες τους,

•  έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις για τον προεφοδιασµό των τραπεζών και του

λιανικού εµπορίου στη ζώνη του ευρώ,

•  έχουν υλοποιηθεί τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια, τη µεταφορά και την

αποθήκευση των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων,

•  εντείνονται οι εκστρατείες πληροφόρησης των κρατών µελών, του Ευρωσυστήµατος και της

Επιτροπής, µε ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού,

•  έχει ετοιµασθεί το πλαίσιο για τη διανοµή των τραπεζογραµµατίων στον τραπεζικό τοµέα

εκτός της ζώνης ευρώ.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί να εκφράσει την ευγνωµοσύνη του προς τους οικονοµικούς

φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως δε τις τράπεζες και τους εµπόρους, για τις προσπάθειές τους

όσον αφορά την προετοιµασία της µετάβασης στο υλικό ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση ενός δικτύου ταχείας ενηµέρωσης

σχετικά µε τη µετάβαση στο ευρώ. Το δίκτυο αυτό θα οργανωθεί από τα κράτη µέλη, σε

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστηµα,

και θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του ∆εκεµβρίου του 2001.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τον καθορισµό εκ µέρους της

Επιτροπής σαράντα ορθών πρακτικών για την επιτυχή εισαγωγή του ευρώ και θα εξετάσει

προσεκτικά την εφαρµογή τους σύµφωνα µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο ECOFIN, την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής

ζητήµατα :

•  το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει ιδίως

να επιταχυνθούν οι εργασίες της µετάβασης στις µικρότερες κοινότητες,

•  τη µεγαλύτερη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για την προετοιµασία των

µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µε λιγότερους από 50 ανθρώπους),

•  Οι οικονοµικοί φορείς έχουν δεσµευτεί όσον αφορά τη σταθερότητα των τιµών. Έχουµε

εµπιστοσύνη στην εκ µέρους τους ανάληψη των ευθυνών τους. Οι οποιεσδήποτε καταχρήσεις

θα καταγγελθούν,

•  Τη βελτίωση της λειτουργίας των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών και ειδικότερα τη

µείωση του κόστους τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να

εκδώσει πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν κανονισµό βάσει της πρότασης της

Επιτροπής, µε σκοπό την ευθυγράµµιση των δασµών των πληρωµών αυτών µε τα εθνικά

δασµολόγια.
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