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1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει το ενιαίο νόµισµά της και η διεύρυνσή της 
καθίσταται πλέον αµετάκλητη και αρχίζει µια σηµαντική για το µέλλον της συζήτηση, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001 δίνει νέα ώθηση για 
να ενισχυθεί η δυναµική για την ολοκλήρωσή της. 

 
2. Πριν από τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων 

µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Nicole Fontaine, σχετικά µε τα 
κυριότερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Ι. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
∆ήλωση του Λάκεν 
 
3. Εν συνεχεία των συµπερασµάτων της Νίκαιας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση 

που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι. Η δήλωση αυτή και οι προοπτικές που ανοίγει 
σηµατοδοτούν για τον πολίτη ένα αποφασιστικό βήµα προς µια Ένωση απλούστερη, 
ισχυρότερη στην επιδίωξη των βασικών στόχων της και µε εντονότερη παγκόσµια παρουσία. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η προετοιµασία της προσεχούς ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 
µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος και διαφάνεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να 
συγκαλέσει µια Συνέλευση, υπό την προεδρία του κ. V. Giscard d�Estaing και αντιπροέδρους 
τους κ.κ. G. Amato και J.L. Dehaene. Στη Συνέλευση θα συµµετάσχουν όλες οι υποψήφιες 
χώρες. Παράλληλα µε τις εργασίες της Συνέλευσης, θα οργανωθεί ένα Φόρουµ µε το οποίο 
θα λάβει συγκεκριµένη µορφή και θα διευρυνθεί η δηµόσια συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει 
σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης. 

 
4. Παράλληλα µε τις εργασίες της Συνέλευσης, είναι ήδη δυνατή η λήψη ορισµένων µέτρων 

χωρίς τροποποίηση των Συνθηκών. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη λευκή βίβλο της Επιτροπής σχετικά µε τη διακυβέρνηση, καθώς 
και για την πρόθεση του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου να υποβάλει, πριν από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, προτάσεις µε στόχο την προσαρµογή των δοµών και 
της λειτουργίας του Συµβουλίου στις ανάγκες της διεύρυνσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
κατά τη σύνοδό του στη Σεβίλλη, θα συναγάγει επιχειρησιακά συµπεράσµατα. Τέλος, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την τελική έκθεση της Συµβουλευτικής Οµάδας 
Υψηλού Επιπέδου (Οµάδα Mandelkern) όσον αφορά την ποιότητα των κανονιστικών 
ρυθµίσεων, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριµένο πρόγραµµα 
δράσης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002. 
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Μετάβαση στο ευρώ 
 
5. Η εισαγωγή την 1η Ιανουαρίου 2002 των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων σε ευρώ 

αποτελεί την κορύφωση µιας ιστορικής διαδικασίας µε αποφασιστική σηµασία για την 
οικοδόµηση της Ευρώπης. Έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ώστε η υλική εισαγωγή του ευρώ να 
στεφθεί από επιτυχία. Η δε χρησιµοποίηση του ευρώ στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές 
θα καταστεί ευχερέστερη. Η ζώνη του ευρώ συνιστά πλέον έναν πόλο σταθερότητας για τις 
χώρες που συµµετέχουν σ� αυτήν, καθώς τις προφυλάσσει από την κερδοσκοπία και τις 
οικονοµικές διαταραχές. Ενισχύει την εσωτερική αγορά και συµβάλλει στη διατήρηση υγιών 
θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών, ευνοώντας έτσι τη σταθερή ανάπτυξη. Από την άλλη 
πλευρά, το ευρώ συµβάλλει στη µεγαλύτερη προσέγγιση των πολιτών της Ένωσης µεταξύ 
τους, δίνοντας συγκεκριµένο χαρακτήρα και µεγαλύτερη προβολή στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα. 
Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
έκδοση από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενός κανονισµού µε στόχο την 
ουσιαστική µείωση του κόστους των διασυνοριακών πληρωµών σε ευρώ. 

 
Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας 
 
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση για την επιχειρησιακή ετοιµότητα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, καθώς 
και την έκθεση της Προεδρίας. Χάρις στη συνέχιση της ανάπτυξης της ΕΠΑΑ, την ενίσχυση 
των δυνατοτήτων της, τόσο των µη στρατιωτικών όσο και των στρατιωτικών, καθώς και τη 
δηµιουργία των κατάλληλων δοµών στο εσωτερικό της, και έπειτα από τις ∆ιασκέψεις για τις 
στρατιωτικές και αστυνοµικές δυνατότητες που πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 
19 Νοεµβρίου 2001, η Ένωση είναι πλέον ικανή να διεξάγει επιχειρήσεις διαχείρισης 
κρίσεων. Η Ένωση είναι αποφασισµένη να οριστικοποιήσει γρήγορα τις ρυθµίσεις µε το 
ΝΑΤΟ. Οι ρυθµίσεις αυτές θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων που θα καλύπτουν το σύνολο των καθηκόντων 
του Πέτερσµπεργκ. Οµοίως, η εφαρµογή των ρυθµίσεων της Νίκαιας µε τους εταίρους της θα 
ενισχύσει τα µέσα της Ένωσης για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Η 
ανάπτυξη των διαθέσιµων µέσων και δυνατοτήτων θα επιτρέψει στην Ένωση να αναλαµβάνει 
σταδιακά όλο και περισσότερο πολυσύνθετες επιχειρήσεις. 

 
∆ιεύρυνση 
 
7. Το έγγραφο της Επιτροπής µε τίτλο «Επιτυχία της διεύρυνσης», οι τακτικές εκθέσεις και οι 

αναθεωρηµένες εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση συνιστούν ένα ισχυρό πλαίσιο για την 
επιτυχία της ενταξιακής διαδικασίας, η οποία είναι πλέον αµετάκλητη. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Βερολίνου καθόρισε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που καθιστά εφικτή τη 
διεύρυνση. 
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8. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών, επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος στις 
διαπραγµατεύσεις και καλύφθηκαν ορισµένες καθυστερήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αποφασισµένη να φέρει µέχρι το τέλος του 2002 σε αίσιο πέρας τις ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες που είναι έτοιµες, ούτως ώστε αυτές οι χώρες να 
µπορέσουν να συµµετάσχουν ως µέλη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004. 
Οι υποψηφιότητες θα εξακολουθήσουν να κρίνονται βάσει ιδίων κριτηρίων, σύµφωνα µε 
την αρχή της διαφοροποίησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι συµφωνεί µε την 
έκθεση της Επιτροπής η οποία εκτιµά ότι εάν διατηρηθεί ο σηµερινός ρυθµός των 
διαπραγµατεύσεων και των µεταρρυθµίσεων στις υποψήφιες χώρες, η Κύπρος, η Εσθονία, η 
Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία, η 
Τσεχική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία θα είναι ενδεχοµένως έτοιµες. Εκτιµά τις προσπάθειες 
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση 
αυτή. Προκειµένου να δοθεί µια ειδική υποστήριξη στις χώρες αυτές, απαιτείται ένα 
συγκεκριµένο πλαίσιο που θα περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα και προσαρµοσµένο «χάρτη 
πορείας», µε στόχο την έναρξη, κατά το 2002, διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες αυτές για όλα 
τα κεφάλαια. 

 
9. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσουν δραστήρια τις προσπάθειές τους, προκειµένου 

ιδίως να φέρουν το διοικητικό και δικαστικό δυναµικό τους στο απαιτούµενο επίπεδο. 
Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002 
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή προγράµµατος δράσης για την ενίσχυση των θεσµών. 

 
10. Ο «χάρτης πορείας» που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας 

εξακολουθεί να ισχύει πλήρως. Η Επιτροπή θα προτείνει ήδη από τις αρχές του 2002 κοινές 
θέσεις για τα κεφάλαια της γεωργίας, της περιφερειακής πολιτικής και των δηµοσιονοµικών 
θεµάτων, µε βάση το σηµερινό κεκτηµένο και τις αρχές που αποφασίστηκαν στο Βερολίνο. 
Οι εργασίες για τη σύνταξη των συνθηκών προσχώρησης θα αρχίσουν κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2002. 

 
11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις πρόσφατες συναντήσεις των ηγετών της 

ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν 
τις εργασίες τους για την επίτευξη συνολικής λύσης υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, σε 
συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. 

 
12. Η Τουρκία έχει πραγµατοποιήσει προόδους προς την κατεύθυνση της πλήρωσης των 

πολιτικών κριτηρίων που έχουν καθορισθεί για την προσχώρηση, ιδίως µε την πρόσφατη 
τροποποίηση του συντάγµατός της. Κατόπιν αυτών, η προοπτική έναρξης διαπραγµατεύσεων 
για την προσχώρηση της Τουρκίας διαφαίνεται πλέον σαφέστερα. Η Τουρκία ενθαρρύνεται 
να συνεχίσει την πρόοδό της προς την κατεύθυνση της πλήρωσης τόσο των οικονοµικών όσο 
και των πολιτικών κριτηρίων, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η προενταξιακή 
στρατηγική για την Τουρκία θα πρέπει να αποτελέσει ένα νέο στάδιο στην ανάλυση του 
βαθµού προετοιµασίας της για την ευθυγράµµιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 
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II. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 

11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 
∆ράση της Ένωσης στο Αφγανιστάν 
 
13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή, στη Βόννη στις 5 

∆εκεµβρίου 2001, της συµφωνίας περί του καθορισµού των προσωρινών ρυθµίσεων στο 
Αφγανιστάν µέχρις ότου αποκατασταθούν µόνιµοι πολιτειακοί θεσµοί. Καλεί δε όλες τις 
οµάδες των Αφγανών να εφαρµόσουν αυτή τη συµφωνία.  

 
14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει δεσµευτεί να συµµετάσχει στις προσπάθειες της διεθνούς 

κοινότητας να αποκατασταθεί η σταθερότητα στο Αφγανιστάν βάσει των αποτελεσµάτων 
της ∆ιάσκεψης της Βόννης και των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διεθνούς δύναµης ασφαλείας που θα έχει ως εντολή, βάσει απόφασης του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, να συµβάλλει στην ασφάλεια των αφγανικών και διεθνών 
διοικητικών µηχανισµών που έχουν εγκατασταθεί στην Καµπούλ και τα περίχωρά της, καθώς 
και στη σύσταση και εκπαίδευση των νέων δυνάµεων ασφαλείας και ενόπλων δυνάµεων του 
Αφγανιστάν. Τα κράτη µέλη της Ένωσης εξετάζουν τη συµβολή τους στη δύναµη αυτή. 
Η συµµετοχή των κρατών µελών της Ένωσης στη διεθνή αυτή δύναµη σηµατοδοτεί έντονα 
τη βούλησή τους να αναλάβουν αποτελεσµατικότερα τις ευθύνες τους όσον αφορά τη 
διαχείριση κρίσεων, συµβάλλοντας έτσι στην σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. 

 
15. Λόγω του επιτακτικού χαρακτήρα των αναγκών του αφγανικού λαού, η ανθρωπιστική 

βοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί άκρα προτεραιότητα. Η προώθηση της βοήθειας, ιδίως 
υπέρ των προσφύγων και των εκτοπισµένων, θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε την εξέλιξη 
της κατάστασης και µε τον πλέον αποτελεσµατικό και συντονισµένο τρόπο. Η Ένωση έχει 
ήδη δεσµεύσει ή είναι έτοιµη να δεσµεύσει, για ανθρωπιστική βοήθεια, κονδύλιο 
360 εκατοµµ. ευρώ, εκ των οποίων τα 106 εκατοµµ. από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 
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16. Είκοσι και πλέον έτη πολέµου και πολιτικής αστάθειας έχουν καταστρέψει τις δοµές της 

αφγανικής κοινωνίας, έχουν αποδιοργανώσει εντελώς τη λειτουργία των θεσµών και των 
δηµόσιων αρχών και, τέλος, έχουν προξενήσει ανυπολόγιστα δεινά στο λαό. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα βοηθήσει τον αφγανικό λαό και τους νέους ηγέτες του να ανασυγκροτήσουν τη 
χώρα και να επιδιώξουν την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στη δηµοκρατία. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των γυναικών. Για την αποκατάσταση και 
ανασυγκρότηση απαιτούνται στενή συνεργασία και συντονισµός σε διεθνές επίπεδο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε τον κύριο Klaus-Peter Klaiber ως ειδικό εντεταλµένο για το 
Αφγανιστάν υπό την αιγίδα του Υπάτου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Η Ένωση θα 
συµπροεδρεύσει στην πρώτη συνάντηση, στις 21 ∆εκεµβρίου στις Βρυξέλλες, της 
διευθύνουσας οµάδας για την υποστήριξη της πολιτικής ανανέωσης στο Αφγανιστάν και τον 
καλύτερο συντονισµό των προσπαθειών των δωρητών εν όψει της υπουργικής διάσκεψης στο 
Τόκυο, τον Ιανουάριο του 2002. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, η Ένωση θα αναλάβει να 
συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών, παράλληλα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τα αραβικά 
κράτη και την Ιαπωνία. 

 
Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
 
17. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την απόλυτη αλληλεγγύη της προς τον αµερικανικό λαό 

και τη διεθνή κοινότητα στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε πλήρη σεβασµό των 
ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αποφασίστηκε 
στις 21 Σεπτεµβρίου διεξάγεται σύµφωνα µε το καθορισθέν χρονοδιάγραµµα. Η µέχρι τώρα 
πρόοδος δείχνει ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. Η συµφωνία για το ευρωπαϊκό ένταλµα 
συλλήψεως αποτελεί αποφασιστική πρόοδο. Ο κοινός ορισµός των τροµοκρατικών πράξεων, 
η κατάρτιση καταλόγων τροµοκρατών και τροµοκρατικών οργανώσεων, οµάδων και 
οντοτήτων, η συνεργασία µεταξύ ειδικευµένων υπηρεσιών καθώς και οι κανόνες που 
εγκρίθηκαν για τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων κατόπιν της απόφασης 1373 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, συνιστούν συγκεκριµένες απαντήσεις για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να προβούν τάχιστα στην εκπόνηση προγράµµατος για τη βελτίωση της 
συνεργασίας των κρατών µελών όσον αφορά την επαπειλούµενη χρήση βιολογικών και 
χηµικών όπλων· η συνεργασία αυτή θα ενταχθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πολιτικής Προστασίας. 

 
18. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών των 

τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου στον τοµέα της αεροπορίας, προκειµένου 
να δοθεί ταχεία και συντονισµένη απάντηση όλων των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίηση του για τον καθορισµό κοινής θέσης του Συµβουλίου 
σχετικά µε τον κανονισµό για την αεροπορική ασφάλεια. 
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Γενική οικονοµική κατάσταση και προοπτικές 
 
19. Η οικονοµία της Ένωσης διανύει µια περίοδο βραδείας οικονοµικής ανάπτυξης και 

αβεβαιότητας εξαιτίας των συνδυασµένων επιπτώσεων της γενικής επιβράδυνσης και της 
µείωσης της ζήτησης. Αναµένεται, ωστόσο, σταδιακή ανάκαµψη κατά τη διάρκεια του 2002. 
Το διαθέσιµο εισόδηµα αυξάνεται λόγω της πτώσης του πληθωρισµού και των φορολογικών 
ελαφρύνσεων σε διάφορες χώρες. Η δηµοσιονοµική πολιτική αποσκοπεί στη διατήρηση 
υγιών δηµόσιων οικονοµικών. Όλα αυτά προκαλούν µια µακροπρόθεσµη πτώση των 
επιτοκίων, η οποία θα συµβάλει στη στήριξη της ζήτησης. Η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί 
προς την κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας στο πλαίσιο του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα επιτρέψει στη δηµοσιονοµική πολιτική να διαδραµατίσει 
θετικό ρόλο για την καταπολέµηση της επιβράδυνσης χάρη στους αυτόµατους 
σταθεροποιητές, χωρίς να αποµακρύνεται από το στόχο της µεσοπρόθεσµης ισορροπίας. 
Η εµπιστοσύνη πρέπει να στηριχθεί στη συνεπή εφαρµογή της στρατηγικής για την 
οικονοµική πολιτική, όπως ορίζεται στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών (ΓΠΟΠ), βασικοί άξονες των οποίων είναι η µακροοικονοµική σταθερότητα και οι 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο να ενισχυθεί η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και 
το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την 
έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN για την φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. 

 
20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση της Υπουργικής 

∆ιάσκεψης στη Ντόχα, η οποία σηµατοδότησε την έναρξη ενός νέου κύκλου συνολικών 
εµπορικών διαπραγµατεύσεων, βασισµένου σε µια ισόρροπη προσέγγιση µεταξύ ελεύθερων 
συναλλαγών και κανονιστικών ρυθµίσεων, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των 
αναπτυσσόµενων χωρών και ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναπτυχθούν. Η Ένωση 
είναι αποφασισµένη να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση του κύκλου 
των διαπραγµατεύσεων. 
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Η στρατηγική της Λισσαβώνας 
 
21. Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002 θα προβούµε 

σε ανασκόπηση της προόδου που θα έχουµε σηµειώσει στην επίτευξη του στρατηγικού 
στόχου της Λισσαβώνας να γίνουµε, έως το 2010, η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης 
παγκοσµίως, µε πλήρη απασχόληση και αυξηµένα επίπεδα κοινωνικής συνοχής, και θα 
συµφωνήσουµε για συγκεκριµένα βήµατα ως προς τις δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει 
να αναλάβουµε για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Η επιβράδυνση των ρυθµών 
ανάπτυξης καθιστά σηµαντικότερη παρά ποτέ την ανάγκη να πραγµατοποιηθούν οι 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα και τη Στοκχόλµη και να 
καταδειχθεί ότι το πρόγραµµα των εργασιών µας για τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα 
και την αειφόρο ανάπτυξη διατηρεί τη σπουδαιότητά του για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
της Ευρώπης. Για την αξιολόγηση της προόδου µας και την εστίαση της δράσης µας θα 
πρέπει να χρησιµοποιούµε τους διαρθρωτικούς δείκτες που συµφωνήσαµε. Προκειµένου να 
δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πλήρης εικόνα της κατάστασης και να εξασφαλιστεί η 
συνοχή των αποφάσεών του, οι διάφορες προπαρασκευαστικές διαδικασίες θα πρέπει να 
έχουν ως κατάληξη το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  

 
22. Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, έχει σηµειωθεί πρόοδος στις διάφορες 

πτυχές της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Ύστερα από τριάντα χρόνια συζητήσεων, 
επιτεύχθηκε συµφωνία σχετικά µε την ευρωπαϊκή εταιρία. Συµφωνίες επιτεύχθηκαν επίσης 
όσον αφορά την ελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και τη δέσµη οδηγιών για 
τις τηλεπικοινωνίες. Η θέσπιση σειράς οικονοµικών και κοινωνικών διαρθρωτικών δεικτών, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται δείκτες για την ποιότητα της απασχόλησης και την 
καταπολέµηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και βασικών δεικτών για 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα δώσει µια πιο σαφή εικόνα των επιδόσεων κάθε κράτους µέλους. 
Η Επιτροπή θα τους χρησιµοποιήσει ως βάση για την εκπόνηση της συγκεφαλαιωτικής της 
έκθεσης που θα υποβληθεί τον Ιανουάριο του 2002. 

 
Απασχόληση 
 
23. Στόχος της στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι να µπορέσει η Ένωση να ανακτήσει τις 

προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση. Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να 
επιτευχθεί έως το 2010 το ποσοστό απασχόλησης του 70% που συµφωνήθηκε στη 
Λισσαβώνα. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση. Οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν, κατά την κοινωνική ∆ιάσκεψη Κορυφής της 
13ης ∆εκεµβρίου 2001, την προθυµία τους για ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου µε την 
από κοινού εκπόνηση ενός πολυετούς προγράµµατος εργασίας, πριν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του τέλους 2002. Έδωσαν επίσης έµφαση στην ανάγκη ανάπτυξης και καλύτερης 
διάρθρωσης της τριµερών διαβουλεύσεων επί των διαφόρων πτυχών της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας. Συµφωνήθηκε ότι µια τέτοια κοινωνική ∆ιάσκεψη Κορυφής θα 
πραγµατοποιείται του λοιπού πριν από κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
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24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο 
σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση το 2002, τις συστάσεις που 
απευθύνονται σε ένα έκαστο κράτος µέλος και την κοινή έκθεση για την κατάσταση της 
απασχόλησης. Οι αποφάσεις αυτές µαρτυρούν τη βούληση της Ένωσης, παρά την παγκόσµια 
οικονοµική επιβράδυνση, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση 
της αγοράς εργασίας καθώς και την επιδίωξη των στόχων της για την πλήρη απασχόληση και 
την ποιότητα της απασχόλησης. 

 
Συγκεκριµενοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου 
 
25. Στον τοµέα της κοινωνικής νοµοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση 

την πολιτική συµφωνία µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
µε την οδηγία «ενηµέρωση/διαβούλευση µε τους εργαζόµενους» και την πολιτική συµφωνία 
του Συµβουλίου για µια κοινή θέση σχετικά µε την οδηγία «προστασία των εργαζοµένων σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη». Επιµένει δε στη σηµασία που έχει η πρόληψη και 
επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων και ιδιαίτερα όσων εκτείνονται πέραν των εθνικών 
ορίων, µε µηχανισµούς εκούσιας διαµεσολάβησης για τους οποίους καλείται η Επιτροπή να 
υποβάλει έγγραφο προβληµατισµού. 

 
26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

καθώς και την κοινή έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τις υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο αξιολόγησης σε κοινοτικό επίπεδο 
όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις συνέπειές τους για τον ανταγωνισµό. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις 
προς τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιφορτιστεί µε την παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας. 

 
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ενδιαφέρον το γεγονός ότι λαµβάνεται υπόψη η αρχή 

της ισότητας ανδρών και γυναικών στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών και στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση, καθώς επίσης και τον κατάλογο των 
δεικτών σχετικά µε τις µισθολογικές ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 
28. Η πρώτη κοινή έκθεση για την κοινωνική ένταξη και τον προσδιορισµό ενός συνόλου κοινών 

δεικτών αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της πολιτικής της Λισσαβώνας για την εξάλειψη της 
φτώχιας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην οποία συµπεριλαµβάνονται η υγεία 
και η στέγη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιµένει για την ανάγκη ενίσχυσης του στατιστικού 
µηχανισµού και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σταδιακή συµµετοχή των υποψήφιων 
χωρών στην εν λόγω διαδικασία. 
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29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πολιτική συµφωνία σχετικά µε την επέκταση του 
συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους πολίτες τρίτων χωρών και καλεί 
το Συµβούλιο να θεσπίσει το συντοµότερο δυνατόν τις αναγκαίες διατάξεις. 

 
30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την κοινή έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής 

Προστασίας και της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής για τις συντάξεις. Η επάρκεια των 
συντάξεων, η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και ο εκσυγχρονισµός τους και 
η βελτίωση της πρόσβασης στις επικουρικές συντάξεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
αντιµετώπιση των αναγκών όπως εξελίσσονται. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το 
Συµβούλιο να υιοθετήσει µια παρόµοια προσέγγιση για την προετοιµασία της έκθεσης 
σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη και τη µέριµνα προς τους ηλικιωµένους, υπό το 
πρίσµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης των 
κρατών µελών. 

 
Έρευνα και ανάπτυξη 
 
31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας υπενθύµισε τη σηµασία της ενθάρρυνσης της 

καινοτοµίας, ιδίως µε τη δηµιουργία κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα 
έπρεπε να υφίσταται από το τέλος του 2001. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο 
«Εσωτερική Αγορά» να συνεδριάσει στις 20 ∆εκεµβρίου προκειµένου να καταλήξει - 
λαµβάνοντας κυρίως υπόψη το έγγραφο της Προεδρίας και τις άλλες συµβολές των κρατών 
µελών - σε συµφωνία για ένα µέσο ευέλικτο, όσο το δυνατόν λιγότερο δαπανηρό, τηρώντας 
την αρχή της µη διάκρισης µεταξύ των επιχειρήσεων των κρατών µελών και εξασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο ποιότητας. 

 
32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον καθορισµό εκ µέρους του 

Συµβουλίου κοινής θέσης για το 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης που 
αποβλέπει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. 

 
33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι αποδίδει στρατηγική σηµασία στο πρόγραµµα 

GALILEO και εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση που έλαβε στο Εδιµβούργο ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος να το χρηµατοδοτήσει µε ποσόν έως 550 εκατοµµ. 
ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του 
προκειµένου να µπορέσει να λάβει απόφαση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής 
φάσης µέχρι τον Μάρτιο του 2002 και να θεσπίσει κανονισµό µέχρι τον Ιούνιο του 2002, 
λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου της εταιρίας Price Waterhouse & Coopers. 
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Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
 
34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση την εκ µέρους του Συµβουλίου θέσπιση 

των βασικών περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι συµπληρώνουν τους κοινωνικούς και 
οικονοµικούς διαρθρωτικούς δείκτες ενόψει της επόµενης συγκεφαλαιωτικής έκθεσης της 
Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει, επί αυτής της βάσεως και για πρώτη 
φορά, την εφαρµογή της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη κατά την προσεχή εαρινή 
σύνοδό του στη Βαρκελώνη. 

 
35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα της 

∆ιάσκεψης του Μαρακές σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές. Η Ένωση είναι αποφασισµένη 
να τηρήσει τις δεσµεύσεις της που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο και 
επιβεβαιώνει την επιθυµία της να τεθεί το πρωτόκολλο αυτό σε ισχύ πριν από την Παγκόσµια 
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ, όπου η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σκοπεύει να εκπροσωπηθεί στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. 

 
36. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε προσπάθειες προκειµένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

των πολιτών της όσον αφορά την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια και 
την ποιότητα ζωής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει ιδιαίτερα τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Ασφάλειας των Αεροµεταφορών και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα. Η Επιτροπή θα υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν πρόταση για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόµων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
σηµειώνει την έγκριση διαφόρων κειµένων για την αύξηση της προστασίας των 
καταναλωτών στους τοµείς της ασφάλειας των προϊόντων, της υπερχρέωσης, των 
προδιαγραφών για τα προϊόντα αίµατος και της συνετής χρήσης των αντιµικροβιακών 
παραγόντων στην ιατρική. 

 
IV. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στις πολιτικές κατευθύνσεις 

και τους στόχους του Τάµπερε και σηµειώνει ότι, παρόλο που σηµειώθηκε κάποια πρόοδος, 
πρέπει ωστόσο να δοθούν νέες ωθήσεις και προσανατολισµοί προκειµένου να καλυφθεί η 
καθυστέρηση σε ορισµένους τοµείς. Η συχνότερη σύγκληση του Συµβουλίου «∆ικαιοσύνη 
και Εσωτερικές Υποθέσεις» θα συµβάλει στην επιτάχυνση των εργασιών. Είναι επίσης 
σηµαντικό αφενός οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την Ένωση να µεταφέρονται ταχέως 
στο εθνικό δίκαιο και αφετέρου οι συµβάσεις που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ να επικυρώνονται χωρίς καθυστέρηση. 
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Μια γνήσια κοινή πολιτική για το άσυλο και τη µετανάστευση 
 
38. Παρά ορισµένα επιτεύγµατα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες, ο κανονισµός 

Eurodac και η οδηγία περί προσωρινής προστασίας, η πρόοδος που σηµειώθηκε δεν ήταν 
τόσο ταχεία και ουσιαστική όσο προβλεπόταν. Εποµένως, πρέπει να αναπτυχθεί µια νέα 
προσέγγιση. 

 
39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται να υιοθετήσει, βάσει των συµπερασµάτων του 

Τάµπερε και το συντοµότερο δυνατόν, κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της 
µετανάστευσης, η οποία θα τηρεί την απαραίτητη ισορροπία µεταξύ της προστασίας των 
προσφύγων, σύµφωνα µε τις αρχές της Σύµβασης της Γενεύης του 1951, της θεµιτής 
προσδοκίας για καλύτερη ζωή και της ικανότητας υποδοχής της Ένωσης και των κρατών 
µελών της. 

 
40. Μια πραγµατική κοινή πολιτική για το άσυλο και τη µετανάστευση προϋποθέτει τη λήψη των 

ακόλουθων µέτρων: 
− Ενσωµάτωση της πολιτικής των µεταναστευτικών ροών στην εξωτερική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να συναφθούν µε τις συγκεκριµένες χώρες 
ευρωπαϊκές συµφωνίες επανεισδοχής, µε βάση νέο κατάλογο προτεραιοτήτων και 
σαφές σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο 
δράσης βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την παράνοµη µετανάστευση 
και την εµπορία ανθρώπων, 

− Ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο, τη 
µετανάστευση και τις χώρες καταγωγής. Εφαρµογή του Eurodac καθώς και κανονισµού 
για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου, µε ταχείες και 
αποτελεσµατικές διαδικασίες, 

− Θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της διαδικασίας περί ασύλου, υποδοχής και 
οικογενειακής επανένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών διαδικασιών όπου 
αυτό δικαιολογείται. Στους εν λόγω κανόνες πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να παρέχεται βοήθεια προς τους αιτούντες άσυλο, 

− Κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων και 
του ρατσισµού. 

 
41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο στις 30 Απριλίου 

2002, τροποποιηµένες προτάσεις σχετικά µε τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή 
επανένωση και τον κανονισµό «∆ουβλίνο ΙΙ». Εξάλλου, το Συµβούλιο καλείται να επισπεύσει 
τις εργασίες του για τα άλλα σχέδια που αφορούν τους κανόνες υποδοχής, τον ορισµό της 
έννοιας του «πρόσφυγα» και τις µορφές επικουρικής προστασίας. 



Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001 
 

 
SN 300/1/01 REV 1   12 
   EL 

 
Αποτελεσµατικότερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων 
 
42. Η καλύτερη διαχείριση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης θα συµβάλει στην 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, των παράνοµων µεταναστευτικών δικτύων και της 
εµπορίας ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 
καθορίσουν τους µηχανισµούς συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες 
µε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να µελετήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 
µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ή κοινές υπηρεσίες ελέγχου των εξωτερικών 
συνόρων. Ζητεί από το Συµβούλιο και από τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για τη δηµιουργία 
ενός κοινού συστήµατος αναγνώρισης των θεωρήσεων και να εξετάσουν τη δυνατότητα 
σύστασης κοινών προξενικών γραφείων. 

 
Eurojust και δικαστική και αστυνοµική συνεργασία σε ποινικά θέµατα 
 
43. Η απόφαση για την ίδρυση της Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας) 

καθώς και η δηµιουργία των απαιτούµενων µέσων για την αστυνοµική συνεργασία, όπως 
η Ευρωπόλ, της οποίας οι αρµοδιότητες ενισχύθηκαν, η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία 
και η ειδική οµάδα (Task force) των Αρχηγών Αστυνοµίας, συνιστούν σηµαντική πρόοδο. Το 
Συµβούλιο καλείται να εξετάσει σύντοµα την πράσινη βίβλο της Επιτροπής για µια 
ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά νοµικά συστήµατα και τις 
διαφορετικές νοµικές παραδόσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχεία συγκρότηση 
ευρωπαϊκού δικτύου για την προώθηση της επιµόρφωσης των δικαστών, το οποίο θα 
χρησιµεύσει στην ανάπτυξη της εµπιστοσύνης µεταξύ των φορέων της δικαστικής 
συνεργασίας. 

 
Καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών 
 
44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να ενταθεί η καταπολέµηση της 

παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και ότι επείγει η έγκριση της σχετικής πρότασης της 
Επιτροπής πριν τα τέλη Μαΐου του 2002. Επιφυλάσσεται να λάβει νέες πρωτοβουλίες µε 
βάση την ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης της 
Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. 
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Εναρµόνιση των νοµοθεσιών, αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και 
ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως 
 
45. Η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, το ευρωπαϊκό ένταλµα 

συλλήψεως καθώς και ο κοινός ορισµός της τροµοκρατίας και των ελάχιστων ποινών 
αποτελούν σηµαντική πρόοδο. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση των 
δυσκολιών που συνδέονται µε τις διαφορές των νοµικών συστηµάτων, ενθαρρύνοντας ιδίως 
την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις. 
Η εναρµόνιση ιδίως του οικογενειακού δικαίου αποτέλεσε σηµαντική πρόοδο για την 
κατάργηση των ενδιάµεσων διαδικασιών για την αναγνώριση ορισµένων δικαστικών 
αποφάσεων και, ειδικότερα, για τα δικαιώµατα διασυνοριακών επισκέψεων των παιδιών. 

 
V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Μέση Ανατολή 
 
46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε τη δήλωση που εκτίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 
∆υτικά Βαλκάνια 
 
47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες της προκειµένου να ενθαρρύνει και να 

βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η προοπτική της προσχώρησης και της βοήθειας 
που παρέχει η Ένωση αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την προώθηση της 
διαδικασίας αυτής, µε πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών 
αρχών και των διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το διορισµό του δόκτορα Εrhard Busek ως Ειδικού Συντονιστή του 
Συµφώνου Σταθερότητας και ευχαριστεί τον προκάτοχό του κ. Bodo Hombach για τη 
σηµαντικότατη συµβολή του στη σταθερότητα της περιοχής. 

 
48. Η Ένωση θα συνεχίσει να συµβάλει στην ανασυγκρότηση και τη σταθερότητα της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, εµµένοντας ιδίως στην εφαρµογή της 
Συµφωνίας της Οχρίδας στο σύνολό της. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις εκλογές της 17ης Νοεµβρίου στο Κοσσυφοπέδιο, οι οποίες 
σηµατοδότησαν την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής αυτονοµίας προς όφελος όλων των 
κοινοτήτων και της σταθερότητας, σύµφωνα µε την απόφαση 1244 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας. ∆ίνει εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να ενθαρρύνει το διάλογο 
µεταξύ Βελιγραδίου και Ποντγκόριτσας µε στόχο την εξεύρεση λύσης κατόπιν 
διαπραγµατεύσεων για το καθεστώς ενός δηµοκρατικού Μαυροβουνίου στο πλαίσιο µιας 
δηµοκρατικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. 
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Αφρική 
 
49. Η υπουργική σύνοδος Ευρώπης-Αφρικής του Οκτωβρίου επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη 

της Ένωσης προς την αφρικανική ήπειρο καθώς και την προσήλωσή της στη διαδικασία 
διαλόγου που εγκαινιάστηκε στο Κάιρο το Μάιο του 2000. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υποδέχεται µε µεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής, 
την οποία εξήγγειλαν τον Ιούλιο αρκετοί Αφρικανοί αρχηγοί κρατών, γεγονός το οποίο 
µαρτυρεί την αποφασιστικότητά τους να ενσωµατώσουν τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, της ιδίας ευθύνης των αφρικανικών χωρών και των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές των αφρικανικών κυβερνήσεων. Σχετικά µε 
το θέµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα 
της ∆ιάσκεψης. 

 
50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του στις συµφωνίες της 

Λουσάκα και της Αρούσα, οι οποίες είναι οι µόνες που µπορούν να οδηγήσουν τις χώρες της 
περιοχής σε διαρκή συνεννόηση και πραγµατική σταθεροποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την εκτίµησή του για τη δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή να υπογράψει στις Βρυξέλλες τον 
Ιανουάριο του 2002, µε την προοπτική της επανάληψης του εσωτερικού διαλόγου στο 
Κονγκό, το εθνικό ενδεικτικό πρόγραµµα για τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, πράγµα που 
αποτελεί ισχυρό µήνυµα όσον αφορά τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του 
συνόλου των πολιτών του Κονγκό. 

 
51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει εκ νέου τη µεγάλη του ανησυχία σχετικά µε την 

επιδείνωση της κατάστασης στη Ζιµπάµπουε και απευθύνει έντονη έκκληση στην κυβέρνηση 
της Ζιµπάµπουε να λάβει αµέσως κάθε µέτρο που θα µπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση, 
ιδίως ενόψει των διαβουλεύσεων που θα πραγµατοποιηθούν εντός των ερχόµενων ηµερών µε 
βάση το άρθρο 96 της Σύµβασης του Κοτονού.  

 
Ρωσία 
 
52. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής των Βρυξελλών της 3ης Οκτωβρίου 2001 καθόρισε σηµαντικούς 

προσανατολισµούς για την ουσιαστική εφαρµογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ 
της Ένωσης και της Ρωσίας : καθορισµός της έννοιας του κοινού ευρωπαϊκού οικονοµικού 
χώρου, ενίσχυση του διαλόγου για την ενέργεια, ειδική θέση του Καλίνινγκραντ (ιδίως 
θέµατα σχετικά µε την κυκλοφορία και διέλευση προσώπων), εµπορικά θέµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσχώρησης της Ρωσίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται να συσφίξει τις σχέσεις της µε τη Ρωσία και αναµένει 
ουσιαστική πρόοδο σε όλα τα ανωτέρω θέµατα. Ο διάλογος για τα θέµατα πολιτικής και 
ασφάλειας πρέπει να γίνει ουσιαστικός και να καταλήξει σε απτά αποτελέσµατα. Αυτό θα 
πρέπει να συνεπάγεται την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος 
(∆υτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή). Θα πρέπει επίσης να διαρθρωθεί η συνεργασία µεταξύ 
της Ένωσης και της Ρωσίας, βάσει της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, στους 
τοµείς της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης 
ναρκωτικών, της τροµοκρατίας και της λαθροµετανάστευσης. 
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Αναπτυξιακή συνεργασία 
 
53. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ύπαρξη καλύτερων οικονοµικών και αναπτυξιακών 

προοπτικών µπορεί να προσφέρει µια σταθερότερη βάση για την ειρήνη και την ασφάλεια. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εκπονήσουν έκθεση για 
τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να βελτιωθεί ο συντονισµός των ευρωπαϊκών και 
διεθνών πολιτικών για την προώθηση της ανάπτυξης, ως συµβολή στη ∆ιάσκεψη του 
Μοnterrey και στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. 

 
54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται µε ικανοποίηση τη δέσµευση του Συµβουλίου να 

εξετάσει τα µέσα και το χρονοδιάγραµµα που θα επιτρέψουν σε κάθε κράτος µέλος να 
επιτύχει το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ υπέρ της ∆ηµόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας που έχουν 
καθορίσει τα Ηνωµένα Έθνη, καθώς και τη δέσµευσή του να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
βελτίωση των µέσων συνεργασίας για την ανάπτυξη ιδίως στις χώρες που πλήττονται από 
κρίσεις ή συγκρούσεις.  

 
55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι ανάγκη να πραγµατοποιείται ταχύτερα η 

εκταµίευση των χρηµατοδοτικών µέσων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, καλεί το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόµενο δηµιουργίας µιας 
ευρωµεσογειακής αναπτυξιακής τράπεζας. 

 
56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή, στις 

30 Οκτωβρίου 2001, της ∆ιάσκεψης για τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης καθώς και για 
την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή να αναλύσει τις σχετικές δηµοσιονοµικές πτυχές, και 
ειδικότερα τη µείωση του χρέους και τις εναλλακτικές µεθόδους χρηµατοδότησης της 
ανάπτυξης. 

 
57. Έως ότου υπάρξει συνολική συµφωνία για την έδρα των κοινοτικών οργανισµών, η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων και η Eurojust µπορούν να αρχίσουν τις 
εργασίες τους στις Βρυξέλλες και στη Χάγη αντίστοιχα. Στην περίπτωση δηµιουργίας 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, η έδρα της θα ορισθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
απόφαση της 8ης Απριλίου 1965. 

 
VI. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
58. Το τραγικό δυστύχηµα της σήραγγας του St Gothard, µετά από εκείνο της σήραγγας του 

Λευκού Όρους, υπενθυµίζει επιτακτικά ότι επείγει η λήψη µέτρων για τη µετάθεση των ροών 
µεταφοράς εµπορευµάτων από το οδικό στο σιδηροδροµικό δίκτυο. Η Επιτροπή θα υποβάλει 
το συντοµότερο πρόταση-πλαίσιο για την τιµολόγηση της χρήσης των υποδοµών και 
πρόταση για την ασφάλεια των σηράγγων. Ως προσωρινή λύση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση παράτασης του συστήµατος των οικοσηµείων, 
το οποίο προβλέπεται από το πρωτόκολλο αριθ. 9 της Πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, 
προκειµένου να καταστεί δυνατόν να κλείσει το κεφάλαιο «Μεταφορές» των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων πριν από το τέλος του έτους. 
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59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου πυρηνικής 

ασφάλειας στην Ένωση. Υπογραµµίζει την ανάγκη επιτήρησης της ασφάλειας και της 
προστασίας των πυρηνικών σταθµών. Ζητεί την υποβολή τακτικών εκθέσεων από τους 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών σε θέµατα πυρηνικής ενέργειας, οι οποίοι θα πρέπει να 
βρίσκονται σε στενή επαφή µε την Επιτροπή. 

 
Επικύρωση της νέας απόφασης για τους ίδιους πόρους 
 
60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενηµερώθηκε για το γεγονός, το οποίο του προκάλεσε ανησυχία, 

ότι σε ορισµένα κράτη µέλη δεν έχει ακόµη επικυρωθεί η νέα απόφαση για τους ίδιους 
πόρους. Υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η τήρηση των προθεσµιών των αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου και ζητεί από τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν τις 
διαδικασίες επικύρωσης το συντοµότερο δυνατό, ούτως ώστε να µπορέσει η νέα οδηγία για 
τους ίδιους πόρους να τεθεί σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση. 

 
61. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση τα έγγραφα και τις εκθέσεις που του 

υποβλήθηκαν, καθώς και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου που περιλαµβάνονται σε αυτά 
(πρβ. Παράρτηµα ΙV). Καλεί τα θεσµικά όργανα να µεριµνήσουν χωρίς καθυστέρηση για τη 
συνέχεια που θα δοθεί σε αυτά, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη, ενδεχοµένως, τις πολιτικές 
κατευθύνσεις των ανά χείρας συµπερασµάτων. 

 
 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
 

Ι. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ 
 
Επί αιώνες ολόκληρους λαοί και κράτη προσπαθούσαν µε τον πόλεµο και τα όπλα να αποκτήσουν 
τον έλεγχο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η εξασθενηµένη από δύο αιµατηρούς πολέµους και από την 
αποδυνάµωση της θέσης της στον κόσµο ήπειρος είδε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι µόνο µε την 
ειρήνη και τη συνεργασία µπορεί να γίνει πραγµατικότητα το όνειρο µιας ισχυρής και ενιαίας 
Ευρώπης. Για να εξορκιστούν οριστικά οι δαίµονες του παρελθόντος, η αρχή έγινε µε τη 
δηµιουργία της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Αργότερα προστέθηκαν και άλλες οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως η γεωργία. Τέλος, συστάθηκε µια µεγάλη και ενιαία αγορά αγαθών, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, στην οποία προστέθηκε το 1999 το ενιαίο νόµισµα. Την 
1η Ιανουαρίου 2002 το ευρώ θα γίνει καθηµερινή πραγµατικότητα για 300 εκατοµµύρια 
Ευρωπαίους πολίτες. 
 
∆ηµιουργήθηκε, έτσι, βήµα-βήµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή, επρόκειτο περισσότερο για 
ένα σχήµα συνεργασίας οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα. Πριν από µια εικοσαετία, µε τις 
πρώτες άµεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενισχύθηκε σηµαντικά η δηµοκρατική 
νοµιµοποίηση, η οποία µέχρι τότε βασιζόταν αποκλειστικά στο Συµβούλιο. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, τέθηκαν οι βάσεις και για µια πολιτική ένωση και ξεκίνησε η συνεργασία στους τοµείς 
της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης, του ασύλου, της µετανάστευσης, της αστυνοµίας, της 
δικαιοσύνης, της εξωτερικής πολιτικής και µιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. 
 
Το εγχείρηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει. Εδώ και περισσότερο από µισό αιώνα η 
Ευρώπη ζει ειρηνικά. Μαζί µε τη Βόρειο Αµερική και την Ιαπωνία, η Ένωση ανήκει στις τρεις 
πλέον ευηµερούσες περιοχές του πλανήτη. Μέσω δε της αµοιβαίας αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανοµής των καρπών της οικονοµικής ανάπτυξης, ανέβηκε θεαµατικά το επίπεδο της ευηµερίας 
στις ασθενέστερες περιοχές της Ένωσης, οι οποίες κάλυψαν µεγάλο µέρος της καθυστέρησής τους. 
 
Τώρα όµως, πενήντα χρόνια µετά τη σύστασή της, η Ένωση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι, σε µια 
καθοριστική στιγµή της ύπαρξής της. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι προ των πυλών. Η Ένωση 
πρόκειται να διευρυνθεί µε περισσότερα από δέκα νέα, κυρίως κεντροευρωπαϊκά και 
ανατολικοευρωπαϊκά κράτη µέλη, κλείνοντας έτσι οριστικά ένα από τα µελανότερα κεφάλαια της 
ευρωπαϊκής ιστορίας: τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και τον µετέπειτα τεχνητό διαχωρισµό της 
ηπείρου. Η Ευρώπη βρίσκεται, επιτέλους, καθοδόν για να γίνει, χωρίς αιµατοχυσίες, µια µεγάλη 
οικογένεια. Η αληθινή αυτή µετάλλαξη απαιτεί, όπως είναι ευνόητο, µια διαφορετική προσέγγιση 
από εκείνη που ακολούθησαν προ πεντηκονταετίας τα έξι ιδρυτικά κράτη. 
 
Η ευρωπαϊκή δηµοκρατική πρόκληση 
 
Συγχρόνως, η Ένωση αντιµετωπίζει µια διπλή πρόκληση, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων 
της. 
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Εντός της Ένωσης πρέπει να επιδιωχθεί η προσέγγιση µεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών 
θεσµών. Αναµφίβολα, οι πολίτες στηρίζουν τους µεγάλους στόχους της Ένωσης, αλλά δεν τους 
είναι πάντα ορατή η σχέση µεταξύ των στόχων αυτών και της καθηµερινής δράσης της Ένωσης. 
Ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς να είναι λιγότερο δύσχρηστοι και άκαµπτοι και κυρίως να 
καταστούν αποτελεσµατικότεροι και διαφανέστεροι. Πολλοί θεωρούν, επίσης, ότι η Ένωση θα 
πρέπει να ασχολείται περισσότερο µε τα µελήµατα που τους απασχολούν, και όχι να υπεισέρχεται 
σε λεπτοµέρειες για θέµατα τα οποία από τη φύση τους θα ήταν καλύτερα να αφεθούν στους 
αιρετούς άρχοντες των κρατών µελών και των περιφερειών. Μερικοί αντιλαµβάνονται αυτό το 
γεγονός ακόµη και ως απειλή για την ταυτότητά τους. Αλλά ίσως ακόµη πιο σπουδαίο είναι το 
γεγονός ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι όλα διεξάγονται συχνά ερήµην τους και επιθυµούν 
περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο. 
 
Ο νέος ρόλος της Ευρώπης στον κόσµο της παγκοσµιοποίησης 
 
Εκτός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιµέτωπη µε τον ταχέως µεταβαλλόµενο 
κόσµο της παγκοσµιοποίησης. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου υπήρχε η εντύπωση ότι 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα ζούσαµε σε µια σταθερή παγκόσµια τάξη, χωρίς συγκρούσεις. 
Θεµέλιό της θα ήταν τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Ωστόσο, µόλις λίγα χρόνια αργότερα, η 
βεβαιότητα αυτή έχει χαθεί. Η 11η Σεπτεµβρίου µας άνοιξε απότοµα τα µάτια. Ο εχθρός δεν έχει 
εξαφανιστεί. Ο θρησκευτικός φανατισµός, ο εθνοτικός εθνικισµός, ο ρατσισµός, η τροµοκρατία 
εντείνονται, εξακολουθώντας να βρίσκουν πεδίο ανάπτυξης στις περιφερειακές συγκρούσεις, τη 
φτώχια και την υπανάπτυξη. 
 
Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στο νέο αυτό κόσµο; ∆εν πρέπει η Ευρώπη, τώρα που είναι 
επιτέλους ενωµένη, να αναλάβει ηγετική θέση στη νέα πλανητική τάξη, τη θέση µιας δύναµης που 
µπορεί και να διαδραµατίσει σταθεροποιητικό ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και να δείξει την 
κατεύθυνση για την µελλοντική πορεία πολλών χωρών και λαών; Η Ευρώπη, ως ήπειρος των 
ανθρωπιστικών αξιών, της Μάγκνα Κάρτα, της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων, της γαλλικής 
επανάστασης, της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, η ήπειρος της ελευθερίας, της αλληλεγγύης 
και πάνω από όλα της ποικιλοµορφίας, έννοιας που εγκλείει το σεβασµό των γλωσσών, των 
πολιτισµών και των παραδόσεων του άλλου. Το µοναδικό σύνορο που χαράσσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αφορά τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Η Ένωση είναι ανοικτή µόνο για 
χώρες που σέβονται ορισµένες θεµελιώδεις αξίες, όπως τις ελεύθερες εκλογές, τα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων και το κράτος δικαίου. 
 
Τώρα που ο ψυχρός πόλεµος έχει τελειώσει και ζούµε σε ένα παγκοσµιοποιηµένο αλλά και 
κατακερµατισµένο κόσµο, η Ευρώπη πρέπει να επωµισθεί τις ευθύνες της όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση της παγκοσµιοποίησης. Ο ρόλος που πρέπει να διαδραµατίσει είναι ο ρόλος µιας 
δύναµης που δρα αποφασιστικά εναντίον κάθε βίας, κάθε τροµοκρατίας, κάθε φανατισµού, αλλά 
και η οποία δεν κλείνει τα µάτια µπροστά στην αδικία που ταλανίζει τον πλανήτη. Με λίγα λόγια, 
µια δύναµη η οποία επιθυµεί να µεταβάλει τις παγκόσµιες σχέσεις κατά τρόπον ώστε να αποφέρουν 
οφέλη όχι µόνο στις πλούσιες αλλά και στις φτωχότερες χώρες. Μια δύναµη που θέλει να εντάξει 
την παγκοσµιοποίηση σε ηθικό πλαίσιο, ώστε να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αειφόρο 
ανάπτυξη. 
 
Οι προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών 
 
Η εικόνα µιας δηµοκρατικής Ευρώπης που δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο, 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις επιθυµίες των πολιτών, οι οποίοι έχουν δείξει συχνά ότι επιθυµούν 
µεγαλύτερο ρόλο της Ένωσης σε θέµατα δικαιοσύνης και ασφάλειας, καταπολέµησης της 
διασυνοριακής εγκληµατικότητας, ελέγχου των µεταναστευτικών ροών, υποδοχής των αιτούντων 
άσυλο και των προσφύγων από περιφερειακές ζώνες συγκρούσεων. Ζητούν επίσης την επίτευξη 
αποτελεσµάτων στο πεδίο της απασχόλησης και στον αγώνα κατά της φτώχιας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, καθώς και στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Απαιτούν συνολική 
αντιµετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, των κλιµατικών µεταβολών, της ασφάλειας των 
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τροφίµων. ∆ιεθνών προβληµάτων, δηλαδή, για τα οποία γνωρίζουν ενστικτωδώς ότι δεν είναι 
δυνατόν να επιλυθούν παρά µόνο µε αµοιβαία συνεργασία. Και παροµοίως, επιθυµούν περισσότερη 
Ευρώπη σε θέµατα εξωτερικών υποθέσεων, ασφάλειας και άµυνας, µε άλλα λόγια, καλύτερα 
συντονισµένη δράση για την καταπολέµηση των εστιών ανάφλεξης µέσα και γύρω από την 
Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. 
 
Συγχρόνως, οι πολίτες πιστεύουν ότι η Ένωση είναι υπερβολικά γραφειοκρατική σε διάφορους 
άλλους τοµείς. Κατά το συντονισµό του οικονοµικού, χρηµατοπιστωτικού ή δηµοσιονοµικού 
περιβάλλοντος, πρέπει να παραµείνει ως ακρογωνιαίος λίθος η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και του ενιαίου νοµίσµατος, χωρίς να θιγεί η ιδιαιτερότητα των κρατών µελών. Οι εθνικές 
και περιφερειακές διαφορές είναι συχνά αποτέλεσµα της ιστορίας ή της παράδοσης και αποτελούν 
στοιχείο εµπλουτισµού. Με άλλα λόγια, πέρα από τη «χρηστή διακυβέρνηση», το ζητούµενο είναι 
να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες και όχι νέες ανελαστικότητες. Αυτό που χρειάζεται είναι 
περισσότερα αποτελέσµατα, καλύτερες απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα και όχι ένα 
ευρωπαϊκό υπερκράτος ή ευρωπαϊκά Θεσµικά Όργανα που ασχολούνται µε τα πάντα. 
 
Με λίγα λόγια, ο πολίτης ζητάει µια σαφή, διάφανη, αποτελεσµατική, δηµοκρατική, κοινοτική 
πολιτική η οποία θα συντελέσει σε µια Ευρώπη που θα δείχνει την κατεύθυνση για τη µελλοντική 
πορεία του κόσµου. Μια πολιτική που παράγει συγκεκριµένα αποτελέσµατα, δηλαδή περισσότερες 
θέσεις απασχόλησης, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, λιγότερη εγκληµατικότητα, ποιοτική 
παιδεία και καλύτερη περίθαλψη. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι, γι� αυτό, η Ευρώπη έχει 
ανάγκη από ανανέωση των θεµελίων της και µεταρρύθµιση. 
 
 
ΙΙ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Η Ένωση πρέπει να γίνει περισσότερο δηµοκρατική, διαφανής και αποτελεσµατική. Και πρέπει να 
βρει την απάντηση σε τρεις θεµελιώδεις προκλήσεις: Πώς θα επιτευχθεί η προσέγγιση µεταξύ των 
πολιτών, και κατά κύριο λόγο των νέων, και του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος καθώς και των 
ευρωπαϊκών θεσµών; Πώς θα διαρθρωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος σε 
µια διευρυµένη Ένωση; Πώς θα καταστεί η Ένωση παράγοντας σταθερότητας και πρότυπο για τον 
νέο πολυπολικό κόσµο; Προκειµένου να δοθούν απαντήσεις, πρέπει να τεθούν κάποια πιο 
συγκεκριµένα ερωτήµατα. 
 
Καλύτερος καταµερισµός και προσδιορισµός αρµοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι πολίτες τρέφουν συχνά προσδοκίες έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν 
εκπληρώνονται πάντα· τανάπαλιν, οι πολίτες έχουν µερικές φορές την εντύπωση ότι η Ένωση 
αναλαµβάνει πάρα πολλά σε πεδία όπου η παρέµβασή της δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό 
είναι ένα θέµα που αφορά τη διασαφήνιση και την απλούστευση του καταµερισµού των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών, καθώς και τη ρύθµισή του υπό το 
πρίσµα των νέων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ένωση. Μπορεί δε να σηµαίνει την επιστροφή 
καθηκόντων στα κράτη µέλη, αλλά και την ανάθεση νέων αποστολών στην Ένωση ή τη διεύρυνση 
υφιστάµενων αρµοδιοτήτων, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την ισοτιµία όλων των κρατών µελών, 
καθώς και την αλληλεγγύη µεταξύ τους. 
 
Μια πρώτη σειρά ερωτηµάτων που πρέπει να τεθούν είναι πώς µπορούµε να καταστήσουµε 
διαφανέστερο τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων. Μπορούµε, προς τούτο, να κάνουµε σαφή 
διαφοροποίηση µεταξύ τριών ειδών αρµοδιοτήτων: τις αποκλειστικές αρµοδιότητες της Ένωσης, 
τις αρµοδιότητες των κρατών µελών και τις κοινές αρµοδιότητες Ένωσης και κρατών µελών;  
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Σε ποιο επίπεδο ασκούνται οι αρµοδιότητες κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο; Πώς θα 
εφαρµοστεί εν προκειµένω η αρχή της επικουρικότητας; ∆εν πρέπει να διευκρινισθεί ότι 
οποιαδήποτε αρµοδιότητα δεν ανατίθεται στην Ένωση από τις συνθήκες ανήκει στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα των κρατών µελών; Και τι συνέπειες έχει αυτό; 
 
Η δεύτερη σειρά ερωτηµάτων έχει ως στόχο να εξετάσει, εντός του ανανεωµένου αυτού πλαισίου 
και τηρώντας το κοινοτικό κεκτηµένο, µήπως πρέπει να γίνουν αναδιατάξεις αρµοδιοτήτων. Με 
ποιο τρόπο µπορούν να ληφθούν εν προκειµένω ως κατευθυντήρια γραµµή οι προσδοκίες του 
πολίτη ; Ποιες εντολές ανατίθενται κατ� αυτό τον τρόπο στην Ένωση; Και, από την άλλη πλευρά, 
ποια καθήκοντα είναι καλύτερο να αφεθούν στα κράτη µέλη; Ποιες είναι οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις που θα πρέπει να επέλθουν στη συνθήκη όσον αφορά διάφορες πολιτικές; Πώς θα 
αναπτυχθεί, για παράδειγµα, µια συνεπέστερη, κοινή εξωτερική πολιτική και µια πολιτική άµυνας; 
Πρέπει να προσαρµοσθούν τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ στα νέα δεδοµένα; Επιθυµούµε να 
υιοθετήσουµε µια περισσότερο «ολοκληρωµένη προσέγγιση» όσον αφορά την αστυνοµική και 
ποινική συνεργασία; Πώς θα ενισχυθεί ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών; Πώς µπορούµε 
να εντείνουµε τη συνεργασία στους τοµείς της κοινωνικής ένταξης, του περιβάλλοντος, της υγείας, 
της ασφάλειας τροφίµων; Όµως σ� αυτή την περίπτωση, µήπως θα πρέπει να ανατεθεί µε 
σαφέστερο τρόπο η καθηµερινή διαχείριση και εκτέλεση της πολιτικής της Ένωσης στα κράτη 
µέλη και, εφόσον το προβλέπει το Σύνταγµά τους, στις περιφέρειες; ∆εν πρέπει να τους δοθούν 
εγγυήσεις ότι δεν θα θιγούν οι αρµοδιότητές τους; 
 
Τίθεται τέλος το ζήτηµα του πώς να εξασφαλιστεί ότι ο νέος καταµερισµός αρµοδιοτήτων δεν θα 
οδηγήσει σε υφέρπουσα διεύρυνση των εξουσιών της Ένωσης ή σε παρείσφρηση στο χώρο 
αποκλειστικής αρµοδιότητας των κρατών µελών και, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη, των 
περιφερειών. Πώς θα ληφθεί συνάµα µέριµνα ώστε να µην ατονήσει η ευρωπαϊκή δυναµική; ∆ιότι 
βεβαίως και στο µέλλον θα πρέπει να µπορεί η Ένωση να αντιδρά απέναντι σε νέες προκλήσεις και 
εξελίξεις και να µπορεί να δραστηριοποιείται σε νέα πεδία πολιτικής. Χρειάζεται µήπως να 
επανεξεταστούν προς τούτο τα άρθρα 95 και 308 της Συνθήκης µε βάση το νοµολογιακό 
κεκτηµένο; 
 
Απλούστευση των µέσων της Ένωσης 
 
Σηµασία δεν έχει µόνο το ποιος κάνει τι· εξίσου σηµαντικό είναι και το πώς παρεµβαίνει η Ένωση, 
τί µέσα µεταχειρίζεται. Οι διαδοχικές τροποποιήσεις των Συνθηκών έχουν οδηγήσει σε µια 
πληθώρα νοµικών µέσων, οι δε οδηγίες εξελίσσονται σταδιακά προς την κατεύθυνση της 
λεπτοµερούς νοµοθετικής ρύθµισης. Ως κύριο ζήτηµα λοιπόν εν προκειµένω ανακύπτει το κατά 
πόσον θα πρέπει να περιγραφούν καλύτερα τα διάφορα µέσα της Ένωσης, και µήπως πρέπει να 
µειωθεί ο αριθµός τους. 
 
Μ� άλλα λόγια, µήπως πρέπει να θεσµοθετηθεί διάκριση µεταξύ νοµοθετικών και εκτελεστικών 
µέτρων; Χρειάζεται άραγε να περιοριστεί ο αριθµός νοµοθετικών µέσων στα εξής τρία : άµεσα 
εφαρµοστέοι κανόνες δικαίου, πλαισιακή νοµοθεσία και µη δεσµευτικές πράξεις (γνώµες, 
συστάσεις, ανοιχτός συντονισµός); Είναι ή όχι σκόπιµο να γίνεται συχνότερα χρήση πλαισιακής 
νοµοθεσίας, η οποία να αφήνει στα κράτη µέλη µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµών για την επίτευξη 
των τιθέµενων στόχων πολιτικής; Για ποιες αρµοδιότητες προσφέρονται περισσότερο τα µέσα του 
ανοιχτού συντονισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης; Παραµένει αφετηρία η αρχή της 
αναλογικότητας; 
 
Περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί τη νοµιµοποίησή της από τις δηµοκρατικές αξίες που τη διαπνέουν, 
τους στόχους που επιδιώκει και τις αρµοδιότητες και τα µέσα που διαθέτει. Το ευρωπαϊκό 
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εγχείρηµα όµως αντλεί επίσης τη νοµιµοποίησή του από δηµοκρατικούς, διαφανείς και 
αποτελεσµατικούς θεσµούς και τα εθνικά κοινοβούλια προσφέρουν επίσης τη συµβολή τους στη 
νοµιµότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος. Η δήλωση σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης που 
προσαρτάται στη Συνθήκη της Νίκαιας, υπογράµµισε ότι είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Γενικότερα, τίθεται το ζήτηµα των 
πρωτοβουλιών που µπορούµε να αναλάβουµε για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου. 
 
Το πρώτο ερώτηµα που ανακύπτει � και ισχύει και για τα τρία Θεσµικά Όργανα � είναι πώς να 
ενισχυθεί η δηµοκρατική νοµιµοποίηση και η διαφάνεια των υπαρχόντων θεσµών. 
 
Πώς µπορεί να ενισχυθεί το κύρος και η αποτελεσµατικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Πώς 
πρέπει να ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής: από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή µε άµεση εκλογή από τους πολίτες; Πρέπει άραγε να ενισχυθεί ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Να διευρυνθεί το δικαίωµα συναπόφασης ή όχι; Πρέπει µήπως να 
επανεξεταστεί ο τρόπος εκλογής των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Χρειάζεται άραγε να 
υπάρξει ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, ή εξακολουθούν να ενδείκνυνται οι εθνικές εκλογικές 
περιφέρειες; Μήπως µπορούν να συνδυαστούν τα δύο συστήµατα; Μήπως πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος του Συµβουλίου; Το Συµβούλιο πρέπει να ενεργεί µε τον ίδιο τρόπο στην εκτελεστική όπως 
και στη νοµοθετική του λειτουργία; Μήπως οι συνεδριάσεις του, τουλάχιστον όταν ενεργεί ως 
νοµοθετικό σώµα, πρέπει να γίνονται δηµόσια, προς το συµφέρον της διαφάνειας; Πρέπει να έχει 
το κοινό µεγαλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα του Συµβουλίου; Και τέλος, πώς θα εξασφαλιστεί η 
ισορροπία και ο αµοιβαίος έλεγχος των Θεσµικών Οργάνων; 
 
Ένα δεύτερο ερώτηµα, το οποίο συνδέεται επίσης µε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση, αφορά το 
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Πρέπει µήπως να εκπροσωπούνται σ� ένα νέο Θεσµικό Όργανο, 
επιπλέον του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πρέπει να διαδραµατίζουν 
συµπληρωµατικό ρόλο στους τοµείς ευρωπαϊκής επέµβασης όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
έχει αρµοδιότητες; Πρέπει άραγε να συγκεντρωθούν στον καταµερισµό εξουσιών µεταξύ Ένωσης 
και κρατών µελών, διενεργώντας π.χ. προκαταρκτικό έλεγχο ως προς την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας; 
 
Το τρίτο ερώτηµα είναι το πώς να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και η λειτουργία των θεσµών σε µια Ευρώπη µε τριάντα σχεδόν κράτη µέλη. Με ποιο 
τρόπο θα µπορούσε η Ένωση να καθορίσει καλύτερα τους στόχους και τις προτεραιότητές της και 
να εξασφαλίσει την καλύτερη εφαρµογή τους; Είναι µήπως ανάγκη να λαµβάνονται περισσότερες 
αποφάσεις µε ειδική πλειοψηφία; Πώς µπορεί να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
συναπόφασης Συµβουλίου-Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Μπορεί να διατηρηθεί η ανά εξάµηνο 
εναλλαγή των κρατών µελών στην Προεδρία της Ένωσης; Ποιο ρόλο θα έχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο; Τί ρόλο και τί δοµή θα έχουν τα διάφορα Συµβούλια; Πώς θα ενισχυθεί η συνοχή της 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής; Πώς θα ενισχυθεί η συνέργεια µεταξύ Ύπατου Εκπροσώπου και 
αρµόδιου Επιτρόπου; Θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης 
στα διεθνή φόρα; 
 
Η πορεία προς ένα Σύνταγµα για τους ευρωπαίους πολίτες 
 
Αυτή τη στιγµή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από τέσσερις Συνθήκες. Οι στόχοι της, οι εξουσίες 
της και τα µέσα πολιτικής που διαθέτει είναι διασκορπισµένα και στις τέσσερις. Κάποια 
απλούστευση είναι απαραίτητη, προς το συµφέρον της διαφάνειας. 
 
Σ� αυτή τη συνάρτηση µπορούν να τεθούν τέσσερις σειρές ερωτηµάτων. Η πρώτη αφορά την 
απλούστευση των υπαρχουσών συνθηκών χωρίς τροποποίηση του περιεχοµένου τους. Πρέπει να 
επανεξεταστεί η διάκριση µεταξύ των Κοινοτήτων και της Ένωσης; Τί θα γίνει µε τη διαίρεση σε 
τρεις πυλώνες; 
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Ακολούθως ανακύπτουν τα ερωτήµατα τα σχετικά µε την ενδεχόµενη αναδιάταξη των Συνθηκών. 
Πρέπει µήπως να εισαχθεί διάκριση µεταξύ µιας βασικής συνθήκης και των άλλων συµβατικών 
διατάξεων; Πρέπει να γίνει αντίστοιχος διαχωρισµός των κειµένων; Θα µπορούσε µήπως αυτό να 
οδηγήσει σε διάκριση µεταξύ διαδικασιών τροποποίησης και επικύρωσης της βασικής συνθήκης 
αφενός και των άλλων συµβατικών διατάξεων αφετέρου; 
 
Επίσης πρέπει να µελετηθεί το κατά πόσον θα πρέπει να περιληφθεί στη βασική συνθήκη ο Χάρτης 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και να τεθεί το ζήτηµα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
 
Τέλος, τίθεται το ερώτηµα µήπως αυτή η απλούστευση και αναδιάταξη θα µπορούσε να οδηγήσει 
εν καιρώ στη θέσπιση ενός συνταγµατικού κειµένου στην Ένωση. Ποια θα µπορούσαν να είναι τα 
βασικά στοιχεία ενός τέτοιου Συντάγµατος; Οι αξίες που καλλιεργεί η Ένωση, τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και καθήκοντα του πολίτη, οι σχέσεις των κρατών µελών στο πλαίσιο της Ένωσης; 
 
 
III. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
Για να προετοιµαστεί µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος και διαφάνεια η επόµενη 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει µια Συνέλευση 
απαρτιζόµενη από τους σηµαντικότερους συµµετέχοντες στη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης. 
Με τα προηγούµενα υπόψη, καθήκον αυτής της Συνέλευσης θα είναι να συζητήσει τα ουσιαστικά 
ζητήµατα που θέτει η µελλοντική εξέλιξη της Ένωσης και να διερευνήσει τις διάφορες δυνατές 
λύσεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διόρισε τον κ. V. Giscard d�Estaing ως Πρόεδρο της Συνέλευσης και 
τους κ.κ. G. Amato και J.L. Dehaene ως Αντιπροέδρους. 
 
Σύνθεση 
 
Πέραν του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων της, η Συνέλευση απαρτίζεται από 15 
αντιπροσώπους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών (έναν από κάθε κράτος 
µέλος), 30 µέλη των εθνικών κοινοβουλίων (δύο από κάθε κράτος µέλος), 16 µέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. Τα υποψήφια κράτη µέλη θα συµµετέχουν 
πλήρως στις εργασίες της Συνέλευσης. Θα αντιπροσωπεύονται στην ίδια βάση όπως και τα 
σηµερινά κράτη µέλη (µε έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης και δύο του εθνικού κοινοβουλίου) 
και θα συµµετέχουν στις εργασίες, χωρίς όµως να µπορούν να παρακωλύσουν την τυχόν 
διαµορφούµενη γενική συναίνεση των κρατών µελών. 
 
Τα µέλη της Συνέλευσης µπορούν να αντικαθίστανται από αναπληρωτές µόνον εφόσον δεν είναι 
παρόντα. Οι αναπληρωτές ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα τακτικά µέλη. 
 
Το Προεδρείο της Συνέλευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, τους δύο 
Αντιπροέδρους της Συνέλευσης και από εννέα µέλη (τους αντιπροσώπους όλων των κυβερνήσεων 
που κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ασκούν την Προεδρία του Συµβουλίου, δύο αντιπροσώπους 
εθνικών κοινοβουλίων, δύο αντιπροσώπους των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο 
αντιπροσώπους της Επιτροπής). 
 
Ως παρατηρητές θα προσκληθούν από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τρία άτοµα µαζί µε 
τρεις αντιπροσώπους των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, από την Επιτροπή των Περιφερειών, έξι 
αντιπρόσωποι (που διορίζονται από την Επιτροπή των Περιφερειών και προέρχονται από τις 
περιφέρειες, τις πόλεις και τις περιφέρειες µε νοµοθετική εξουσία) και ο Ευρωπαίος  
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∆ιαµεσολαβητής. Κατόπιν προσκλήσεως του Προεδρείου, θα µπορούν επίσης να λάβουν το λόγο 
ενώπιον της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
∆ιάρκεια των εργασιών 
 
Η Συνέλευση θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια σύνοδο της την 1η Μαρτίου 2002, οπότε και θα 
ορίσει το Προεδρείο της και θα καθορίσει τον τρόπο εργασίας της. Οι εργασίες της θα 
ολοκληρωθούν µετά από ένα έτος, εγκαίρως ώστε ο πρόεδρος της Συνέλευσης να µπορέσει να 
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τα αποτελέσµατά τους. 
 
Τρόπος εργασίας 
 
Ο Πρόεδρος θα προπαρασκευάσει την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης συνάγοντας τα 
διδάγµατα από τη δηµόσια συζήτηση. Το Προεδρείο θα παίζει προωθητικό ρόλο και θα ετοιµάζει 
µια πρώτη βάση για τις εργασίες της Συνέλευσης. 
 
Το Προεδρείο θα µπορεί να συµβουλεύεται τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους εµπειρογνώµονες 
της εκλογής του σχετικά µε οποιοδήποτε τεχνικό θέµα που κρίνει ότι χρειάζεται διεξοδικότερη 
εξέταση. Προς τούτο θα µπορεί να συγκροτεί και ad hoc οµάδες εργασίας. 
 
Το Συµβούλιο θα ενηµερώνεται για την πρόοδο των εργασιών της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης θα εκθέτει προφορικά σε κάθε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τα σχετικά µε την πορεία των 
εργασιών, πράγµα που θα του επιτρέπει να διαπιστώνει µε την ευκαιρία τη γνώµη των αρχηγών 
κρατών ή κυβερνήσεων.  
 
Η Συνέλευση θα συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις της και όλα τα επίσηµα έγγραφά της 
θα είναι δηµόσια. Η Συνέλευση θα χρησιµοποιεί τις 11 γλώσσες εργασίας της ΄Ενωσης. 
 
Τελικό έγγραφο 
 
Η Συνέλευση θα µελετήσει τα διάφορα ζητήµατα. Θα καταρτίσει ένα τελικό έγγραφο το οποίο θα 
περιλαµβάνει είτε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, µε καταγραφή της υποστήριξης που 
συγκέντρωσε καθεµία, είτε συστάσεις σε περίπτωση συναίνεσης. 
 
Μαζί µε το αποτέλεσµα των εθνικών συζητήσεων για το µέλλον της Ένωσης, το τελικό έγγραφο θα 
αποτελέσει την αφετηρία των συζητήσεων στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, η οποία και θα λάβει τις 
τελικές αποφάσεις. 
 
Φόρουµ 
 
Για να διευρυνθεί η συζήτηση και να συµπράξουν σ� αυτήν όλοι οι πολίτες, θα συγκροτηθεί ένα 
Φόρουµ για οργανώσεις που εκπροσωπούν τη κοινωνία των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι, 
οικονοµικοί κύκλοι, ΜΚΟ, ακαδηµαϊκοί κύκλοι κλπ.). Θα πρόκειται για διαρθρωµένο δίκτυο 
οργανώσεων, το οποίο θα ενηµερώνεται τακτικά σχετικά µε τα διαµειβόµενα στη Συνέλευση και 
του οποίου οι συµβολές θα προστίθενται στη συζήτηση, ενώ θα µπορεί, µε διαδικασία που θα 
καθορίσει το Προεδρείο, να ακούγεται ή να ζητείται η γνώµη του για συγκεκριµένα ζητήµατα. 
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Γραµµατεία 
 
Το Προεδρείο θα επικουρείται από Γραµµατεία της Συνέλευσης, η οποία θα ασκείται από τη 
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, µε την ενδεχόµενη συµµετοχή και εµπειρογνωµόνων από την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 
Α) Στη Νίκαια και στο Γκέτεµποργκ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύθηκε να αυξήσει ταχέως 

την ετοιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβει σχετική απόφαση το αργότερο κατά το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21ης Σεπτεµβρίου 
επιβεβαίωσε το στόχο αυτό: «Η Ένωση θα επιτύχει τη µεγίστη αποτελεσµατικότητα 
αναπτύσσοντας την ΚΕΠΠΑ και καθιστώντας ενεργή, το ταχύτερο δυνατόν, την ΕΠΑΑ». 

 
Χάρη στη συνέχιση της ανάπτυξης της ΕΠΑΑ, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της, 
στρατιωτικών και µη στρατιωτικών, και στη δηµιουργία των καταλλήλων δοµών, η Ένωση 
είναι πλέον σε θέση να αναλαµβάνει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Η ανάπτυξη των 
µέσων και δυνατοτήτων που θα διαθέτει η Ένωση θα της επιτρέψει να αναλαµβάνει 
προοδευτικά όλο και πιο περίπλοκες επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις για την προσφυγή στη 
δυνατότητα αυτή θα λαµβάνονται σε συνάρτηση µε τις περιστάσεις κάθε ιδιαίτερης 
κατάστασης, ενώ τα διαθέσιµα µέσα και δυνατότητες θα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα. 
 

Β) Αυτή η ικανότητα ανάληψης δράσης απορρέει από την ουσιαστική πρόοδο που σηµειώθηκε 
µετά από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Κολωνίας και του Ελσίνκι. 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
Χάρη στις ∆ιασκέψεις σχετικά µε τις στρατιωτικές και τις αστυνοµικές δυνατότητες µπόρεσε 
να σηµειωθεί πρόοδος στην πορεία υλοποίησης των στόχων που αφορούν τις δυνατότητες. 
Τα κράτη µέλη διαµόρφωσαν εθελοντικές συµβολές µε βάση εθνικές αποφάσεις. Η ανάπτυξη 
των στρατιωτικών δυνατοτήτων δεν συνεπάγεται τη δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Τα 
ευρωπαϊκά κράτη µέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 
χώρες υποψήφιες να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήγγειλαν πρόσθετες 
στρατιωτικές και αστυνοµικές συµβολές µεγάλης αξίας, µε στόχο τη βελτίωση των 
ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. 

 
∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Με βάση την εγκριθείσα πολιτική και το εγκριθέν πρόγραµµα ασκήσεων, η Ένωση άρχισε να 
δοκιµάζει τις δοµές και τις διαδικασίες της στον τοµέα των στρατιωτικών και των µη 
στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε δοµές 
και διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων που της επιτρέπουν να αναλύει και να προγραµµατίζει, 
να αποφασίζει και, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι αναµεµειγµένο το ΝΑΤΟ αυτό 
καθαυτό, να δροµολογεί και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ 
 
Η ικανότητα για τη διαχείριση κρίσεων της Ένωσης ενισχύθηκε µε την ανάπτυξη των 
διαβουλεύσεων, της συνεργασίας και της διαφάνειας µεταξύ των δύο οργανισµών κατά τη 
διαχείριση των κρίσεων στα ∆υτικά Βαλκάνια. 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 
 
Συνεχίσθηκε η εφαρµογή των ρυθµίσεων µε τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη του ΝΑΤΟ που δεν 
ανήκουν στην Ένωση και µε άλλες χώρες υποψήφιες να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και µε τον Καναδά, τη Ρωσία και την Ουκρανία. 

 
Γ) Προκειµένου να µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξάγει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 

που θα καλύπτουν όλο το φάσµα των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ, 
συµπεριλαµβανοµένων των πλέον απαιτητικών επιχειρήσεων από άποψης εύρους, 
προθεσµίας ανάπτυξης των δυνάµεων και βαθµού πολυπλοκότητας, ουσιαστική πρόοδος 
µένει να επιτευχθεί. 

 
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

 
Απαιτείται η ισόρροπη ανάπτυξη των στρατιωτικών και των µη στρατιωτικών δυνατοτήτων 
προκειµένου να διαχειρίζεται η Ένωση τις κρίσεις κατά τρόπο αποτελεσµατικό: αυτό 
συνεπάγεται στενό συντονισµό µεταξύ όλων των µέσων, στρατιωτικών και µη στρατιωτικών, 
τα οποία διαθέτει η Ένωση. 

 
Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για 
την πλήρωση των κενών που έχουν εντοπισθεί, αφενός, και η εφαρµογή της πολιτικής για τη 
διεξαγωγή ασκήσεων, αφετέρου, θα είναι απαραίτητες προκειµένου να µπορέσει η Ένωση να 
διεξάγει περιπλοκότερες επιχειρήσεις συν τω χρόνω. Υπενθυµίζεται ότι είναι σκόπιµο, 
αφενός, να θεσπισθεί µηχανισµός ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων προκειµένου, 
ιδίως, να αποφευχθεί κάθε άσκοπη αλληλεπικάλυψη και, αφετέρου, να λάβουν υπόψη τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη τη διαδικασία αµυντικού σχεδιασµού του ΝΑΤΟ καθώς και τη 
διαδικασία σχεδιασµού και εξέτασης της Σύµπραξης για την ειρήνη (Partnership for Peace). 

 
Το Σχέδιο ∆ράσης στον αστυνοµικό τοµέα θα υλοποιηθεί προκειµένου να είναι σύντοµα σε 
θέση η Ένωση να εκτελεί επιχειρήσεις αστυνόµευσης. Η Ένωση θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές της προκειµένου να αναπτυχθούν τα µέσα για την ταχεία επίτευξη των 
συγκεκριµένων στόχων καθώς και την υλοποίησή τους στους ακόλουθους τοµείς 
προτεραιότητας : κράτος δικαίου, δηµόσια διοίκηση και πολιτική προστασία. 

 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ένωση και ιδίως οι αρµόδιοι Υπουργοί θα 
αναζητήσουν νέες λύσεις και συνεργασίες για να αναπτυχθούν οι απαιτούµενες δυνατότητες, 
σύµφωνα µε την παρούσα έκθεση, αξιοποιώντας τους πόρους κατά το βέλτιστο τρόπο. 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ 

 
Η Ένωση σκοπεύει να οριστικοποιήσει τις ρυθµίσεις ασφαλείας µε το ΝΑΤΟ και να συνάψει 
τις συµφωνίες σχετικά µε τις εγγυήσεις πρόσβασης στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της 
Συµµαχίας, σχετικά µε το τεκµήριο διαθεσιµότητας εκ των προτέρων προσδιορισµένων 
µέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και σχετικά µε τον προσδιορισµό σειράς εναλλακτικών 
δυνατοτήτων επιχειρησιακής διοίκησης που θα τεθούν στη διάθεση της Ένωσης. Οι 
συµφωνίες αυτές είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ΕΠΑΑ και θα αυξήσουν σηµαντικά τις 
διαθέσιµες δυνατότητες της Ένωσης. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 
 
Η πλήρης και ακέραια υλοποίηση των ρυθµίσεων της Νίκαιας µε τους 15 και τους 6, η πρόσθετη 
συµβολή τους στις µη στρατιωτικές και τις στρατιωτικές δυνατότητες και η συµµετοχή τους σε 
επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων ανάλογα µε τις ρυθµίσεις αυτές (ιδίως µε τη σύσταση σε 
περίπτωση επιχειρήσεων Επιτροπής Συνεισφερόντων) θα ενισχύσουν ουσιωδώς τις επιχειρήσεις 
διαχείρισης κρίσεων που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 
Η εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης θέτει τους πάντες ενώπιον των ευθυνών τους : η 
κατάπαυση της βίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
 
Η ειρήνη µπορεί να βασιστεί µόνο στις αποφάσεις 242 και 338 των Ηνωµένων Εθνών και : 
 
• στην επιβεβαίωση και την πλήρη αναγνώριση του αµετάκλητου δικαιώµατος του Ισραήλ να 

ζει ειρηνικά και µε ασφάλεια εντός διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων, 
 
• στην εγκαθίδρυση ενός βιώσιµου, ανεξάρτητου και δηµοκρατικού παλαιστινιακού κράτους 

καθώς και στον τερµατισµό της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών. 
 
Για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων και για την εξάλειψη της τροµοκρατίας, όπως και για την 
οικοδόµηση της ειρήνης, το Ισραήλ χρειάζεται ως εταίρο την Παλαιστινιακή Αρχή και τον 
εκλεγµένο Πρόεδρό της Γιάσερ Αραφάτ. Η ικανότητά του να καταπολεµήσει την τροµοκρατία δεν 
πρέπει να αποδυναµωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς την 
Παλαιστινιακή Αρχή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των τροµοκρατικών 
πράξεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τις ακόλουθες δεσµεύσεις που ζητούνται από τα µέρη : 
 
• από την Παλαιστινιακή Αρχή : εξάρθρωση των τροµοκρατικών δικτύων «Χαµάς» και 

«Ισλαµική Τζιχάντ», καθώς και σύλληψη και ποινική δίωξη όλων των υπόπτων· δηµόσια 
έκκληση, στην αραβική γλώσσα, για τον τερµατισµό της ένοπλης «ιντιφάντα», 

 
• από την ισραηλινή κυβέρνηση : απόσυρση των στρατιωτικών της δυνάµεων και τερµατισµό 

των εκτελέσεων χωρίς δίκη· άρση των αποκλεισµών και όλων των περιορισµών που 
επιβάλλονται στον παλαιστινιακό λαό· πάγωµα των εποικισµών και παύση των επιχειρήσεων 
που στοχεύουν παλαιστινιακές υποδοµές. 

 
Για την υλοποίηση αυτών των δεσµεύσεων απαιτείται αποφασιστική δράση από την πλευρά τόσο 
της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και του Ισραήλ. 
 
Η άµεση και άνευ όρων εφαρµογή του σχεδίου Τένετ για κατάπαυση του πυρός και των συστάσεων 
της Επιτροπής Μίτσελ αποτελεί τη µόνη οδό για την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πεπεισµένη ότι η δηµιουργία ενός αµερόληπτου µηχανισµού 
εποπτείας θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των µερών. Είναι διατεθειµένη να συµµετάσχει ενεργά 
σε έναν τέτοιο µηχανισµό. 
 
Είναι απαραίτητη και επείγουσα η ανάληψη αποφασιστικής και συντονισµένης δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα Ηνωµένα Έθνη, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Ρωσική Οµοσπονδία, 
καθώς και µε τις άµεσα ενεχόµενες αραβικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ανέθεσε στον Ύπατο Εκπρόσωπο Χαβιέρ Σολάνα να συνεχίσει τις κατάλληλες επαφές. 
 
Η Ένωση προσδίδει µεγάλη σηµασία σε ένα πρόγραµµα οικονοµικής ανάκαµψης που θα 
επικεντρώνεται στην Παλαιστίνη, ως ενθάρρυνση για την Ειρήνη. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε τα δύο κράτη, το Ισραήλ και η 
Παλαιστίνη, να µπορούν να συµβιώσουν µε ειρήνη και ασφάλεια. 
 
Η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή δεν θα µπορέσει να είναι ολοκληρωτική παρά µόνον εάν 
περιλαµβάνει τη Συρία και τον Λίβανο. 
 

_________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 

 

• Έγγραφο στρατηγικής και έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο κάθε υποψήφιας 
χώρας προς την κατεύθυνση της προσχώρησης  
(14117/01) 

 
• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) της 10ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε 

τη διεύρυνση 
(15059/01 + REV 1 (en)) 

 
• Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά τις επιθέσεις 

στις Ηνωµένες Πολιτείες 
(14919/1/01 REV 1) 

 
• Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (EΠAA) 

(15193/01 + COR 1 (de) + COR 2 (en)) 
 
• Έκθεση της Προεδρίας για την αξιολόγηση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου του Τάµπερε 
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it)) 

 
• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα 

αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία χώρου 
"ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερο εξάµηνο 2001) 
(13554/01) 
 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Εσωτερική αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός) για τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(14866/01) 
 

• Έκθεση της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(13235/01) 
 

• Έκθεση της Προεδρίας όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου 
(14943/01 + COR 1 (fr, es)) 

 
• Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την οικονοµική κατάσταση 

(15232/01) 

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4064&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4066&LANG=
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4073&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4067&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4068&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4059&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4070&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4071&LANG=1


Παραρτήµατα των συµπερασµάτων της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001 
 

 
SN 300/1/01 REV 1   33 
   EL 

 
• Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη φορολόγηση των 

εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις 
(15325/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (de) + COR 3 (en)) 
 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τους βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες για την αειφόρο 
ανάπτυξη εν όψει της παρακολούθησης της προόδου στην εφαρµογή της στρατηγικής 
αειφόρου ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(14589/01 + COR 1 (en)) 
 

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Περιβάλλον) για τη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης 
(περιβαλλοντικές πτυχές µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ) 
(15280/01) 

 
•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Περιβάλλον) για τη διεθνή περιβαλλοντική διαχείριση 

(15281/01) 
 
• Κοινή έκθεση (Συµβουλίου/Επιτροπής) για την απασχόληση 2001 

(13421/01) 
 

• Απόφαση του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) σχετικά µε 
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση το 2002 
(14912/01 + COR 1 (en)) 
 

• Σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των 
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση 
(14911/01) 
 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση/Κοινωνική Πολιτική) : Κοινωνική πολιτική 
και πολιτική απασχόλησης : ένα πλαίσιο για την επένδυση στην ποιότητα (∆είκτες ποιότητας 
της απασχόλησης) 
(14913/01 + ADD 1) 
 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής : Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική : ένα πλαίσιο 
για την επένδυση στην ποιότητα - Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης 
(14263/01) 
 

• Κοινή έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Οικονοµικής Επιτροπής για 
τους στόχους και τις µεθόδους εργασίας στον τοµέα των συντάξεων 
(14098/01 + COR 1 (nl)) 

 
• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις αναµενόµενες εξελίξεις της κοινωνικής 

προστασίας στα πλαίσια µιας µακροπρόθεσµης προοπτικής : ασφαλείς και βιώσιµες 
συντάξεις  
(10672/01) 
 

• Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για τους δείκτες στον τοµέα της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού 
(13509/01 + ADD 1 REV 2) 

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4072&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4089&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4090&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4060&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4074&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4075&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4076&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4077&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4078&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4058&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4079&LANG=1
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   EL 

 
• Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την κοινωνική ενσωµάτωση 

(15223/01 + COR 1 (it) + COR 2 (fr) + COR 3 (fi) + ADD 1 + ADD 2) 
 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) όσον αφορά την 
πρόταση κανονισµού σχετικά µε το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης : 
παράµετροι για τον εκσυγχρονισµό του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
(15045/01 + COR 1 (en)) 
 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) όσον αφορά την 
πρόταση κανονισµού για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης : επέκταση 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στους υπηκόους τρίτων κρατών (νοµική βάση) 
(15056/01) 
 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής : Άρθρο 299 § 2 : Εφαρµογή της στρατηγικής αειφόρου 
ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ) - Απολογισµός προόδου εργασιών 
και πρόγραµµα εργασίας, µε  ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα 
(15246/01) 
 

• Έκθεση της Οµάδας Mandelkern σχετικά µε τη διοικητική απλούστευση 
(14654/01) 
 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» 
(15225/01) 
 

• Έκθεση της Επιτροπής : βελτίωση της νοµοθεσίας 2001 
(15181/01) 
 

• Προετοιµασία του Συµβουλίου για τη διεύρυνση : Προσωρινή Έκθεση του Γενικού 
Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου 
(15100/01) 
 

• Έκθεση του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία 
(15195/01) 

 

 

______________________ 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
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