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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου. Κατά 
την έναρξη των εργασιών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κα Νικόλ Φοντέν, αντήλλαξαν απόψεις επί των κυρίων υπό συζήτηση σηµείων. 

Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

2. Στο πλαίσιο της ανανεωµένης δηµόσιας συζήτησης σχετικά µε το µέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί σχετικά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει λάβει 
πολυάριθµα σηµαντικά µέτρα προκειµένου να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις µε τις 
οποίες θα βρεθεί αντιµέτωπη στο άµεσο µέλλον. 

Α. ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική µεταρρύθµιση 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει και υποδέχεται µε ικανοποίηση την έκθεση της 
Προεδρίας για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, Η έκθεση της Προεδρίας καταδεικνύει τη 
σηµαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στη ∆ιάσκεψη σχετικά µε την εξέταση τροποποιήσεων των 
Συνθηκών οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η Ένωση θα εξακολουθήσει να διαθέτει 
αποτελεσµατικά και νοµιµοποιηµένα θεσµικά όργανα που θα λειτουργούν ορθά και µετά τη 
διεύρυνση. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι διατάξεις για τη στενότερη 
συνεργασία που εισήχθησαν στη Συνθήκη του Άµστερνταµ θα πρέπει να περιληφθούν στις 
µελλοντικές εργασίες της ∆ιάσκεψης, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψιν την ανάγκη για συνοχή 
και αλληλεγγύη σε µια διευρυµένη Ένωση. Η ∆ιάσκεψη µπορεί να προχωρήσει, στηριγµένη σε 
γερές βάσεις, ώστε να επιτευχθεί συνολική συµφωνία τον ∆εκέµβριο, σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που ορίσθηκε στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Κολωνίας και του Ελσίνκι. 

Β. Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την από καρδίας συµπάθειά του προς τον κ. Ρόµαν 
Χέρτσογκ και εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του για την ανεκτίµητη προσωπική του συνεισφορά 
στις εργασίες της Συνέλευσης. Ο κ. Ιγκνάθιο Μέντεθ ντε Βίγκο, Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης 
στην οποία έχει ανατεθεί η εκπόνηση του σχεδίου Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενηµέρωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για το έργο που έχει επιτελεσθεί.  

5. Η Συνέλευση καλείται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που είχε 
οριστεί στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κολωνίας, ούτως ώστε να υποβληθεί ένα 
σχέδιο κειµένου πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2000. 

Γ. Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας 

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην οικοδόµηση µιας Κοινής 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, ικανής να ενισχύσει την εξωτερική δράση της 
Ένωσης µέσω της δηµιουργίας ενός δυναµικού στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, καθώς και 
ενός µη στρατιωτικού δυναµικού µε πλήρη σεβασµό των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών. 

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την έκθεση της Προεδρίας που ενέκρινε το Συµβούλιο µε 
τίτλο «Ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας» και τα συναφή 
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έγγραφα (βλ. Παράρτηµα Ι). Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση της εντολής του 
Ελσίνκι σχετικά τόσο µε τις στρατιωτικές όσο και µε τις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης 
κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την προοδευτική δηµιουργία της 
Μεταβατικής Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και του προσωρινού στρατιωτικού οργάνου 
που θεσπίστηκαν στο Ελσίνκι. 

8. Η βελτίωση του Ευρωπαϊκού στρατιωτικού δυναµικού παραµένει σηµαντική για την αξιοπιστία 
και την αποτελεσµατικότητα της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. To 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να επιτύχει έως το 2003 τον πρωταρχικό στόχο που 
αποφασίστηκε στο Ελσίνκι. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην 
διάσκεψη για την ανάληψη δεσµεύσεων σχετικά µε το δυναµικό η οποία θα διεξαχθεί εντός του 
έτους, κατά την οποία τα κράτη µέλη θα προβούν σε αρχικές εθνικές δεσµεύσεις, και στη 
δηµιουργία µηχανισµού επανεξέτασης για τη µέτρηση της προόδου προς την επίτευξη αυτών των 
στόχων. Θα διασφαλισθεί η αναγκαία διαφάνεια και διάλογος µεταξύ της Ένωσης και του ΝΑΤΟ 
και θα ζητηθεί η πραγµατογνωµοσύνη του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις απαιτήσεις για την επίτευξη 
του στόχου σχετικά µε το δυναµικό. 

9. Οι αρχές και οι λεπτοµέρειες των ρυθµίσεων έχουν προσδιοριστεί ώστε να επιτραπεί στις εκτός 
ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες µέλη του ΝΑΤΟ και σε άλλες υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες 
να συµβάλουν στην διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων από την ΕΕ. Προσδιορίστηκαν επίσης οι 
βασικές αρχές για τις διαβουλεύσεις µε το ΝΑΤΟ επί στρατιωτικών θεµάτων καθώς και οι τρόποι 
ανάπτυξης των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ σε τέσσερις τοµείς που αφορούν ζητήµατα ασφάλειας, 
στόχους όσον αφορά το δυναµικό, τρόπους πρόσβασης της ΕΕ σε πόρους του ΝΑΤΟ και θέσπιση 
µόνιµων µηχανισµών διαβούλευσης. 

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί τη συµβολή όλων των τρίτων χωρών εταίρων για τη βελτίωση 
του ευρωπαϊκού δυναµικού. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για τις προσφορές της Τουρκίας, 
της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, που θα διευρύνουν το διαθέσιµο 
δυναµικό για επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ. 

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σύσταση και την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για 
τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, καθώς και τον καθορισµό πρωταρχικών στόχων όσον 
αφορά τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, και συγκεκριµένων στόχων για το δυναµικό 
πολιτικής αστυνοµίας. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά, έχουν 
αναλάβει να διαθέσουν έως το 2003 µέχρι 5.000 αστυνοµικούς για διεθνείς αποστολές που θα 
καλύπτουν όλο το εύρος επιχειρήσεων πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, 
τα κράτη µέλη ανέλαβαν να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναπτύσσουν, εντός 30 ηµερών, 
δύναµη αποτελούµενη από 1.000 αστυνοµικούς κατ' ανώτατο όριο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την προθυµία της Επιτροπής να συµβάλει στη 
διαχείριση µη στρατιωτικών κρίσεων εντός του πλαισίου δράσης της. 

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την απόφαση της Ένωσης, στα πλαίσια της προσέγγισης 
όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, να εκπληρώσει πλήρως τις 
αρµοδιότητες που απορρέουν από τα καθήκοντα βάσει της δήλωσης του Πέτερσµπεργκ όπως 
αναφέρθηκε στο Ελσίνκι. Καλεί την επερχόµενη Προεδρία, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα / 
Ύπατο Εκπρόσωπο να προωθήσουν τις εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις εντολές στις οποίες αναφέρεται η έκθεση της Προεδρίας, και να 
υποβάλουν συνολική έκθεση της Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας. Οι µόνιµες 
πολιτικές και στρατιωτικές δοµές θα πρέπει να συσταθούν το συντοµότερο δυνατόν µετά τη 
Νίκαια. 

∆. ∆ιεύρυνση 

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει η Ένωση στη 
διαδικασία διεύρυνσης και σηµειώνει µε ικανοποίηση την ουσιαστική πρόοδο που έχουν 
σηµειώσει οι διαπραγµατεύσεις µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 
Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης µε τη Μάλτα, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία και τη 
Βουλγαρία και τα πρώτα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που έχουν ήδη επιτευχθεί. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις σε όλους τους 
τοµείς του κεκτηµένου µε τις πιο προχωρηµένες από αυτές τις χώρες το ενωρίτερο δυνατόν εντός 
του 2001. 
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14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων 
για όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, εκτός από τον τοµέα «Θεσµικά όργανα», µε την Κύπρο, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία. Επίσης 
σηµείωσε ότι πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος σε διάφορους τοµείς που ήδη τελούν υπό 
διαπραγµάτευση. 

15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευση της Ένωσης να διατηρήσει τη δυναµική 
της διαδικασίας προσχώρησης. Όλες οι υποψήφιες χώρες θα συνεχίσουν να κρίνονται βάσει των 
επιδόσεών τους. Σύµφωνα µε την αρχή της διαφοροποίησης, οι υποψήφιες χώρες είναι δυνατόν να 
προλαµβάνουν εκείνες που άρχισαν ενωρίτερα διαπραγµατεύσεις. 

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι, πέραν της εξεύρεσης διαπραγµατευτικών λύσεων, 
η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται από την ενσωµάτωση, εκ µέρους των υποψηφίων 
χωρών, του κεκτηµένου στην εθνική τους νοµοθεσία, ειδικά δε από την ικανότητά τους να το 
υλοποιούν ουσιαστικά και να το θέτουν σε εφαρµογή. Αν και έχει ήδη σηµειωθεί πρόοδος, αυτό 
απαιτεί σηµαντικές προσπάθειες από τις υποψήφιες χώρες προκειµένου να συνεχίσουν τις 
εσωτερικές µεταρρυθµίσεις τους, ιδίως δε να ενισχύσουν τις διοικητικές και δικαστικές τους 
δοµές. Η Ένωση θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την επίδοση των υποψηφίων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προς το Συµβούλιο τα πορίσµατά της. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Νίκαιας θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί για τη διεύρυνση και θα 
µελετήσει τρόπους για να προωθήσει την ενταξιακή διαδικασία. 

17. Όσον αφορά την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις πρωτοβουλίες της 
υποψήφιας αυτής χώρας να ανταποκριθεί στα κριτήρια της προσχώρησης. Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα του Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει απτή πρόοδο, ιδίως όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
υποβάλει έκθεση προς το Συµβούλιο µε θέµα την πρόοδο στην προετοιµασία της διαδικασίας 
αναλυτικής εξέτασης του κεκτηµένου µε την Τουρκία. Η Επιτροπή καλείται επίσης, µε βάση τα 
ανωτέρω, να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν προτάσεις για το ενιαίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 
ενίσχυσης της Τουρκίας, καθώς και για την εταιρική σχέση προσχώρησης. 

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί συνεχής υποστήριξη 
για τη διεύρυνση και ότι, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενηµερώνεται κατάλληλα η κοινή γνώµη 
τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες. 

 

ΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 

19. Η ήδη υλοποιούµενη στρατηγική της Λισσαβώνας, αποτελεί πλέον το βάθρο όλων των 
κοινοτικών δράσεων για την απασχόληση, την καινοτοµία, τις κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και την 
κοινωνική συνοχή. Έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται απτά αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς 
που καλύπτει η στρατηγική. 

20. Το φόρουµ υψηλού επιπέδου που συγκεντρώνει τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου. Το φόρουµ επιβεβαίωσε τον υψηλό βαθµό συναίνεσης 
ως προς τη στρατηγική της Λισσαβώνας, προσδιόρισε τις ενδεχόµενες συµβολές των διαφόρων 
παραγόντων, εκάστου εντός του πεδίου αρµοδιοτήτων του, και κατέδειξε τη σηµασία µιας 
εκτεταµένης πολιτικής συζήτησης, κοινωνικής διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου. Πιο 
συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων, η 
οποία καθορίζει εποικοδοµητικές θέσεις για την προσωρινή εργασία, την τηλεεργασία, τη δια 
βίου µάθηση και διατάξεις για την κοινή παρακολούθηση των µεταβολών της βιοµηχανίας. 

21. Η ώθηση που έχει δοθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής πρέπει να διατηρηθεί µε τον 
καθορισµό των εποµένων πρωταρχικής σηµασίας ενεργειών που περιγράφονται κατωτέρω. 

Α. Προετοιµασία της µετάβασης προς µια οικονοµία ανταγωνιστική, δυναµική και βασισµένη στη γνώση 

Πρόγραµµα δράσης "eEurope" 
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22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης "eEurope 2002" και 
ζητεί από τα θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και τους λοιπούς παράγοντες να µεριµνήσουν ώστε 
να υλοποιηθεί πλήρως και εγκαίρως έως το 2002 και να προετοιµάσουν πιο µακροπρόθεσµες 
προοπτικές για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, ενθαρρύνοντας την εξοικείωση µε τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και κλείνοντας το χάσµα της ψηφιακής υστέρησης. Ως 
βραχυπρόθεσµη προτεραιότητα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
µειωθεί το κόστος πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε την εισαγωγή χωριστής χρέωσης στον τοπικό 
βρόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας -
και στη συνέχεια σε τακτική βάση - µε θέµα την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του 
προγράµµατος δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη στρατηγική σηµασία του 
προγράµµατος Galileo καθώς και της λήψης σχετικής απόφασης µέχρι το τέλος του 2000. 

∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το ψήφισµα του Συµβουλίου (Έρευνα) και τη δέσµευση 
για ταχεία εγκαθίδρυση ενός "Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας", ειδικότερα µε την κατάρτιση 
συγκεκριµένων κριτηρίων για πολιτικές έρευνας µε βάση τη συγκριτική αξιολόγηση, µε τον 
προσδιορισµό φάσεων και προθεσµιών για την χαρτογράφηση της επιστηµονικής και 
τεχνολογικής αριστείας έως το 2001, µε τη δικτύωση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
έρευνας, και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υπερταχεία διασύνδεση εθνικών 
ηλεκτρονικών δικτύων έρευνας. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της τελευταίας συνόδου κορυφής 
ΗΠΑ-ΕΕ, η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει δραστήρια τον διάλογο µε τις αρχές των ΗΠΑ 
προκειµένου να καθιερωθεί µία ευρέος φάσµατος, µόνιµη και ισότιµη διατλαντική διασύνδεση 
µεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων Ευρώπης και ΗΠΑ. 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων και το νέο πλαίσιο πολιτικής για τις επιχειρήσεις  

24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προσφάτως θεσπισθέντα 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) και υπογραµµίζει τη σηµασία των 
µικρών επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών για την οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 
και την απασχόληση στην Ένωση. Ζητεί την πλήρη εφαρµογή του ως µέρους του υπό εκπόνηση 
σφαιρικού πλαισίου πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Το σφαιρικό αυτό πλαίσιο προχωρεί βάσει του 
προγράµµατος εργασίας 2000- 2005 όσον αφορά την πολιτική για τις επιχειρήσεις που υπέβαλε η 
Επιτροπή, των προτάσεων όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση της πολιτικής των 
επιχειρήσεων καθώς και του προτεινόµενου Πολυετούς Προγράµµατος 2001-2005 για τις 
επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Τα πρώτα αποτελέσµατα των εγχειρηµάτων αυτών θα 
πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως τα τέλη του 2000. 

Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς 

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι οι γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά 
αποτελούν χρήσιµη βάση για τον προγραµµατισµό των εργασιών. Απαιτείται συνεπές πλαίσιο για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, µε την ευθυγράµµιση των µελλοντικών αναθεωρήσεων της 
στρατηγικής της Επιτροπής προς τη διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης του Κάρντιφ, ούτως 
ώστε τα Εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια να µπορούν να αξιολογούν πλήρως την επιτευχθείσα 
πρόοδο. 

26. Έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 
Συγκεκριµένα  

- εκδόθηκε η οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο και επιτεύχθηκε συµφωνία για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωµάτων, 

- επιτεύχθηκε, δυνάµει του προγράµµατος δράσης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, 
πολιτική συµφωνία για τις κοινές θέσεις όσον αφορά τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, 
την εξυγίανση και την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών 
εταιρειών·εκτός αυτού µόλις εκδόθηκε η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα, 

- η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις νέων κανόνων για τις δηµόσιες προµήθειες και για το 
επόµενο στάδιο ελευθέρωσης των ταχυδροµικών υπηρεσιών· συντόµως θα υποβάλει 
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περαιτέρω προτάσεις για την αναµόρφωση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών και για το 
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το υπόδειγµα χρησιµότητας. 

27. Τώρα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες επί άλλων πτυχών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή : 

- καλείται να υποβάλει έκθεση µέχρι το Μάρτιο του 2001 για την εξέλιξη των αγορών 
ενέργειας, σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας,  

- καλείται να συνεχίσει τις εργασίες της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τη δηµιουργία 
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, προκειµένου να υποβάλει τελική έκθεση το πρώτο 
εξάµηνο του 2001 στην οποία θα περιλαµβάνονται κατάλληλες προτάσεις. 

28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι σε µια δυναµική ενιαία αγορά θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες και η σηµασία των δηµοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Σχετικά 
µε το θέµα αυτό, επανέλαβε το αίτηµά του προς την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την 
ανακοίνωση του 1996 για τις δηµόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Αναµένει ότι η 
επικαιροποιηµένη ανακοίνωση θα του υποβληθεί το αργότερο στην επόµενη σύνοδό του στο 
Μπιαρίτς. 

29. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να επιταχύνουν τις εργασίες τους 
για την οδηγία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων και την οδηγία ΟΣΕΚΑ. 
Παροτρύνεται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ενιαίας άδειας για τους εκδότες (οδηγία για το 
ενηµερωτικό φυλλάδιο), µια νέα στρατηγική λογιστικής για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας 
των λογιστικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιρειών και µέτρα για την ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων της εξ αποστάσεως εµπορίας και του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την ταχεία εφαρµογή της 
"Πρωτοβουλίας για την Καινοτοµία 2000" από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τη 
συµβολή της στην ανάπτυξη τόσο µιας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση όσο και της κοινωνικής 
συνοχής. Καλεί την Τράπεζα να συνεχίσει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία µε τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές, τη χρηµατοοικονοµική κοινότητα και την Επιτροπή. 

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει το ρόλο των δηµόσιων διοικήσεων, των διοικητικών 
µέτρων και της ύπαρξης καλύτερων ρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Ένωσης και των κρατών µελών, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην οικονοµική ανάπτυξη και 
στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη µέλη 
να εξετάσουν την ποιότητα και τις επιδόσεις της δηµόσιας διοίκησής τους προκειµένου να 
καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών. 

Β. Εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε επένδυση στον άνθρωπο και οικοδόµηση ενός 
ενεργού κράτους πρόνοιας 

Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης 

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική 
µάθηση (e-learning) και υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου για τις µελλοντικές 
προκλήσεις και τους στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην κοινωνία της γνώσης. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκπόνηση της γενικότερης έκθεσης 
για την εκπαίδευση, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την άνοιξη του 2001, 
καθώς και µια µέθοδο για τη βελτίωση της συµβολής των εκπαιδευτικών πολιτικών στη 
διαδικασία του Λουξεµβούργου. 

33. Η δια βίου µάθηση συνιστά ζωτική πολιτική για την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, της 
κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης. Τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και η Επιτροπή 
καλούνται, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων τους, να προσδιορίσουν συγκροτηµένες 
στρατηγικές και πρακτικά µέτρα ώστε να προωθηθεί η δια βίου µάθηση για όλους, να ενισχυθεί η 
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες δηµόσιας και 
ιδιωτικής χρηµατοδότησης και να καταστεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση πιο προσιτή σε µεγαλύτερο 
τµήµα του πληθυσµού ως µέρος της στρατηγικής για την δια βίου µάθηση. 
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Ανάπτυξη ενεργού πολιτικής για την απασχόληση 

34. Η Ένωση χαίρει ουσιωδώς βελτιωµένων προοπτικών απασχόλησης. Οι προσπάθειες 
περαιτέρω ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση µε την µεσοπρόθεσµη 
επανεξέταση της διαδικασίας του Λουξεµβούργου θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την 
αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών του 2001 για την απασχόληση. Στη συνάρτηση αυτή, 
καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο ρόλο στον προσδιορισµό, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση που 
εξαρτώνται από αυτούς, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή τους στον εκσυγχρονισµό της 
οργάνωσης της εργασίας, στην δια βίου µάθηση, και στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως για τις 
γυναίκες. 

Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας, προώθηση της κοινωνικής ένταξης  

35. Στον τοµέα αυτόν έχει ήδη εντοπιστεί ένας αριθµός προτεραιοτήτων : 

− όσον αφορά την µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µε 
προσδιορισµό δύο αξόνων δράσης που αποβλέπουν στην βελτιωµένη πρόγνωση των 
µελλοντικών τάσεων και στην απόκτηση εµπεριστατωµένης γνώσης των πρόσφατων, 
υφιστάµενων ή µελετώµενων εθνικών στρατηγικών µεταρρύθµισης των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, 

− όσον αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα 
πλαίσιο µε τους ενδεδειγµένους στόχους για την εκτίµηση του αντικτύπου των 
κοινωνικών πολιτικών που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη και επίσης θα πρέπει να 
καθοριστούν διάφοροι δείκτες ως κοινά σηµεία αναφοράς στην καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού και στην εξάλειψη της φτώχειας. 

36. Η ανάπτυξη και η συστηµατική παρακολούθηση των εργασιών για τα θέµατα αυτά σε 
κοινοτικό επίπεδο θα βελτιωθεί µε την πρόσφατη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας και µε τακτικές συζητήσεις επί των θεµάτων αυτών, καθώς και µε την ενθάρρυνση 
της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών µέσω µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού που θα 
συνδυάζει τα εθνικά σχέδια δράσης µε ένα κοινοτικό πρόγραµµα καταπολέµησης του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Για το τελευταίο αυτό σηµείο, το Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει ταχέως την 
πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός τέτοιου προγράµµατος. Θα πρέπει επίσης 
να αναπτυχθεί η κατάλληλη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στις συνεχιζόµενες εργασίες. 
Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, απευθύνεται ειδική έκκληση 
στο πνεύµα κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε 
ικανοποίηση τις συνεχιζόµενες ενέργειες στο πλαίσιο αυτό και επικροτεί την έναρξη της 
διαδικασίας για τη δηµιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκού διαλόγου για την ενθάρρυνση του 
πνεύµατος κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε 
ικανοποίηση την πρόσφατη πολιτική συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο για την έκδοση 
οδηγίας που θα καθορίζει το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Θεµατολόγιο 

37. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Θεµατολογίου που προτείνει η Επιτροπή θα παράσχει ένα 
πολυετές πλαίσιο δράσης στα κοινωνικά θέµατα. Το Συµβούλιο καλείται να εξετάσει το 
θεµατολόγιο επειγόντως ώστε να µπορέσει να εγκριθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Νίκαιας. 

Γ. Βελτίωση των µεθόδων εργασίας 

38. Η υλοποίηση, η παρακολούθηση της προόδου και η συνέχεια της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας θα λάβουν χώρα εντός του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και θα παγιωθούν µε : 

− τη βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου και 
την εξασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ της Προεδρίας του Συµβουλίου και της 
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Επιτροπής, υπό τη γενική καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις 
συστάσεις που εκδόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, 

− την ανάπτυξη και τη βελτίωση από πλευράς µεθοδολογίας της ανοικτής µεθόδου 
συντονισµού, στα πλαίσια ενδεχοµένως του Συµβουλίου, ως ενός από τα πιθανά µέσα 
για τοµείς πολιτικής όπως η κοινωνία της πληροφορίας, η έρευνα, η καινοτοµία, η 
πολιτική για τις επιχειρήσεις, οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, η εκπαίδευση, η 
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, 

− την υποβολή, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, έκθεσης της Επιτροπής για την 
προτεινόµενη προσέγγιση δεικτών και κριτηρίων, τόσο σε συγκεκριµένες πολιτικές όσο 
και στη συγκεφαλαιωτική έκθεση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που θα 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και οµοιόµορφης παρουσίασης. 

∆. Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ευελπιστεί να πραγµατοποιήσει στις αρχές του 2001 στη 
Στοκχόλµη, την πρώτη τακτική εαρινή σύνοδό του για την οικονοµική και κοινωνική πολιτική, η 
οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί 
από την Επιτροπή και να λαµβάνει υπόψη τις συµβολές των διαφόρων συνθέσεων του 
Συµβουλίου. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν τα 
θέµατα αυτά πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

 

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Α. Γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών 

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς 
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών της Κοινότητας και των κρατών µελών για 
το 2000. Όπως τονίστηκε και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, στόχος των γενικών 
προσανατολισµών είναι να διατηρηθούν οι µακροοικονοµικές πολιτικές οι προσανατολισµένες 
στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα, να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της Ένωσης, να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών και να προαχθούν, µέσω 
µακρόπνοων και εκτενών µεταρρυθµίσεων, οι αγορές προϊόντων, κεφαλαίων και εργασίας. 
Βασίζονται επίσης στη στρατηγική της Λισσαβώνας, συντελώντας µε τον τρόπο αυτό στην 
αντιµετώπιση, εν ευθέτω χρόνω, των προκλήσεων που συνίστανται στην αποκατάσταση της 
πλήρους απασχόλησης, στην προώθηση της µετάβασης σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, 
στην αντιµετώπιση των συνεπειών λόγω της γήρανσης του πληθυσµού και στη βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής. Βελτιώνουν επίσης τις συνέργειες µεταξύ των διαδικασιών της Κολωνίας, 
του Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου. 

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να εφαρµόσει τα συµπεράσµατά του 
όσον αφορά τα πρακτικά µέτρα που θα ληφθούν προκειµένου να ενισχυθεί ο συντονιστικός ρόλος 
των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών, σε στενή συνεργασία µε τις άλλες 
αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου µε την συσχέτιση διαρθρωτικών και µακροοικονοµικών 
πολιτικών. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί ο µακροοικονοµικός διάλογος. 

Β. ∆έσµη φορολογικών µέτρων 

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση του Συµβουλίου ΕCOFIN (βλ. Παράρτηµα IV) 
σχετικά µε τη δέσµη φορολογικών µέτρων, τις δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του 
Συµβουλίου και τις συµφωνίες περί αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών. Εγκρίνει το 
θεσπιζόµενο χρονοδιάγραµµα το οποίο προβλέπει µια βαθµιαία ανέλιξη προς την υλοποίηση της 
ανταλλαγής πληροφοριών ως βάσης για την φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις των 
µη µόνιµων κατοίκων. To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο ECOFIN να συνεχίσει 
µε αποφασιστικότητα τις εργασίες επί όλων των τοµέων της δέσµης φορολογικών µέτρων, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί πλήρης συµφωνία ως προς την έκδοση των οδηγιών και την εφαρµογή του 
συνόλου της δέσµης φορολογικών µέτρων το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από τα τέλη του 
2002. 
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Γ. Είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ 

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει την Ελλάδα για την σύγκλιση που επετεύχθη χάρις στην 
εφαρµογή υγιών οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, επικροτεί δε 
την απόφαση σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 
του 2001, πράγµα που συνιστά ένα ακόµα θετικό βήµα προς τη νοµισµατική ολοκλήρωση της 
Ένωσης. 

IV. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 

Α. ∆ηµόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίµων 

44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, τόσο στον καθορισµό όσο και στην εφαρµογή όλων των 
πολιτικών της ΄Ένωσης. 

45. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Προεδρίας όσον αφορά τις εργασίες που 
έχουν αναληφθεί σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίµων. Η 
πολιτική για την ασφάλεια των τροφίµων πρέπει να εφαρµοσθεί στο σύνολο της τροφικής 
αλυσίδας ανθρώπων και ζώων, και να στηρίζεται σε µια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων 
η οποία θα συµπληρώνει την προληπτική επιτήρηση που ασκούν οι εθνικές αρχές. Το Συµβούλιο 
θα εξετάσει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση της Λευκής 
Βίβλου, προκειµένου να υπάρξει έως το 2002, µε βάση τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη 
επιτευχθεί στα κράτη µέλη, νοµοθεσία για τα τρόφιµα η οποία να ανταποκρίνεται στα πιο 
απαιτητικά κριτήρια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Η πρώτη από αυτές τις προτάσεις, που 
πραγµατεύεται την σύσταση µιας Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων, αναµένεται το αργότερο έως τον 
Σεπτέµβριο του 2000. Εν τω µεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για την εναρµόνιση των µέγιστων τιµών για τις προσµίξεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
σηµειώνει επίσης την έκθεση της Προεδρίας για την πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προληπτικής επιτήρησης, µε σκοπό να συζητηθεί 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας. 

Β. Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη 

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία που επετεύχθη στο Μόντρεαλ και την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια στο Ναϊρόµπι. Υπογραµµίζει τη σηµασία της 
πρωτοβουλίας της Κοινότητας να προωθήσει τη βιωσιµότητα σε τοπικό επίπεδο και να εφαρµόσει 
το Πρόγραµµα ∆ράσης "21ος αιώνας" το οποίο εγκρίθηκε στην Συνάντηση Κορυφής της Γης που 
διοργάνωσαν τα Η.Ε. στο Ρίο το 1992, και µε το οποίο δηµιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας 
µεταξύ της Επιτροπής και δικτύων πόλεων οργανωµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

47. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι προέχει η επανέναρξη της συζήτησης για το αστικό 
περιβάλλον και ζητεί από την Επιτροπή να πραγµατευθεί το ζήτηµα αυτό στις προτάσεις που θα 
ενσωµατωθούν στο πλαίσιο του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου για το περιβάλλον το οποίο θα 
υποβληθεί έως τα τέλη του 2000. 

48. Σε συνέχεια των συµπερασµάτων του Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επιχειρήσει κατά 
τη σύνοδο του Ιουνίου 2001 λεπτοµερή ανασκόπηση της διαδικασίας ενσωµάτωσης των 
απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε τοµεακές 
πολιτικές προτεραιότητας. Προτίθεται επίσης να καθορίσει κατά την ίδια σύνοδο µια στρατηγική 
για την βιώσιµη ανάπτυξη µε βάση πρόταση της Επιτροπής. 

Γ. Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας  

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Μπιαρίτς έκθεση σχετικά µε τη συνολική στρατηγική την οποία προτείνει για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προκειµένου να ληφθεί απόφαση έως τα τέλη του έτους. 
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∆. Αθλητισµός 

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνυπολογίσουν τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού στην Ευρώπη και την κοινωνική του λειτουργία κατά την 
εκπόνηση κοινών πολιτικών. 

Ε. Ελευθερία, Ασφάλεια και ∆ικαιοσύνη 

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσµευσή του να διαµορφώσει ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης όπως καθορίστηκε κατά τη σύνοδο του Τάµπερε. Κατά 
συνέπεια : 

− εγκρίνει το σχέδιο δράσης ΕΕ για τα ναρκωτικά ως βασικό µέσο για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ναρκωτικών 2000-2004 της ΕΕ µε συγκεκριµένες δράσεις που παρέχουν µια 
αποτελεσµατική ολοκληρωµένη και πολυτοµεακή απάντηση στο πρόβληµα των 
ναρκωτικών. Καλούνται τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους 
για την παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών όσον αφορά ζωτικής 
σηµασίας επιδηµιολογικούς δείκτες, προκειµένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα σχετικά 
µε τα ναρκωτικά θέµατα, 

− εγκρίνει την έκθεση σχετικά µε τις εξωτερικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες πρέπει 
να ενταχθούν στη συνολική εξωτερική στρατηγική της Ένωσης, ώστε να συµβάλει στην 
παγίωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ζητεί η έκθεση που θα του υποβληθεί το ∆εκέµβριο 2001 κατ' εφαρµογή των 
συµπερασµάτων του Τάµπερε να περιέχει κεφάλαιο αφιερωµένο στην υλοποίηση αυτής 
της εξωτερικής διάστασης, 

− εκφράζει την αποστροφή του για τις τραγικές συνέπειες των τροµοκρατικών ενεργειών 
στην Ευρώπη και συµπάσχει µε τις οικογένειες των θυµάτων, επαναλαµβάνει δε, 
εντονότερα παρά ποτέ, τη δέσµεύσή του να καταπολεµήσει την τροµοκρατία σε εθνικό 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
αποφασιστικότητά του να εκµεταλλευθεί στο έπακρο τις δυνατότητες που του παρέχουν 
οι Συνθήκες προκειµένου να ενισχύσει και να εντείνει, σε πνεύµα αλληλεγγύης, τη 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα. 

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τον αποτροπιασµό του για τον τραγικό θάνατο των 58 
ξένων υπηκόων κατά την είσοδό τους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Καταδίκασε τις εγκληµατικές 
ενέργειες όσων επωφελούνται από το εµπόριο ανθρώπων και ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
εντείνει τη συνεργασία ώστε να καταπολεµηθεί αυτού του είδους το διασυνοριακό έγκληµα το 
οποίο έχει προκαλέσει τόσους άλλους θανάτους σε όλη την Ευρώπη. Ζήτησε από την µελλοντική 
γαλλική Προεδρία και την Επιτροπή να προωθήσουν επειγόντως τα συµπεράσµατα του Τάµπερε 
σε αυτόν τον τοµέα, ιδίως δε την στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπόλ 
για την ανίχνευση και την εξάρθρωση των εγκληµατικών δικτύων που εµπλέκονται σε αυτό το 
λαθρεµπόριο και για την επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους εµπλέκονται σε αυτό το σοβαρό και 
ειδεχθές έγκληµα. 

ΣΤ. Οι άκρως αποµακρυσµένες περιφέρειες 

53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής µε σκοπό 
την υλοποίηση των µέτρων εφαρµογής του άρθρου 299 παρ. 2 της Συνθήκης για τις άκρως 
αποµακρυσµένες περιφέρειες. Καλεί την Επιτροπή να µελετήσει τα στοιχεία που έχουν δώσει ή 
θα δώσουν τα κράτη µέλη, προκειµένου να λάβει τα µέτρα που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία της και 
να υποβάλει το ταχύτερο στο Συµβούλιο, κατάλληλες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν 
το συντοµότερο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει την επιτευχθείσα πρόοδο κατά τη σύνοδο 
του ∆εκεµβρίου 2000 στη Νίκαια. 

Ζ. Νοµικό καθεστώς των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προσφάτως επιτευχθέντα 
αποτελέσµατα εν όψει της θέσπισης νοµικού καθεστώτος των Ευρωπαίων βουλευτών, µε το οποίο 
επιβεβαιώνεται ο ρόλος τους και ενισχύεται η διαφάνεια στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την προσεχή Προεδρία να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες βάσει της 
πραγµατοποιηθείσας προόδου, µε σκοπό να καταλήξει σε τελικό αποτέλεσµα το συντοµότερο 
δυνατό. 

V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Α. Ρωσία 

55. Πρέπει να διατηρηθεί µια ισχυρή και υγιής εταιρική σχέση µεταξύ της Ένωσης και της 
Ρωσίας, η οποία πρέπει να βασιστεί σε κοινές αξίες, ιδίως δε το σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Χαιρετίζοντας τη θετική έκβαση της συνόδου 
κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 29 Μαΐου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει την υποστήριξή του 
στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος Πούτιν και η νέα ρωσική κυβέρνηση για τον 
εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση της χώρας τους. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί, το κράτος δικαίου, 
µια προσανατολισµένη στην αγορά οικονοµία µε αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο και 
φορολογικές δοµές, καθώς και η ένταξη στον ΠΟΕ αποτελούν τα καλύτερα µέσα για την 
οικοδόµηση και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, η οποία είναι απαραίτητη για 
την επιτυχή ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας. Εν προκειµένω, οι προτάσεις κρατών µελών και 
της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτες. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα ανεξάρτητα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε µια ανοικτή και δηµοκρατική κοινωνία. 

56. Η Ένωση είναι έτοιµη να βοηθήσει τη Ρωσία στην εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών, 
στόχων και δεσµεύσεων και να αναπτύξει συνεργασία µε αυτήν στη βάση της Κοινής 
Στρατηγικής και της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε ανασκόπηση της 
κατάστασης τον Ιούλιο και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά µε το TACIS και µε άλλα 
µέσα. To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συνεργασία που επιτεύχθηκε µε τη 
Ρωσία σε διεθνή ζητήµατα, ιδίως δε ως προς τα ∆υτικά Βαλκάνια. 

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η δέσµευση της Ένωσης να οικοδοµήσει µια 
ισχυρή εταιρική σχέση µε τη Ρωσία συνεπάγεται τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου µε πνεύµα 
εµπιστοσύνης. Ως προς το θέµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη Ρωσία να ανταποκριθεί 
στις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της όσον αφορά τη συνεχιζόµενη σύγκρουση στην Τσετσενία. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται η αποφυγή της υπέρµετρης χρήσης βίας και της τυχόν εξάπλωσης της 
σύγκρουσης, η επιδίωξη µιας πολιτικής διαδικασίας µε τη συµµετοχή εκλεγµένων τσετσένων 
αντιπροσώπων, η αποτελεσµατική ανεξάρτητη διερεύνηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, η συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, η υποστήριξη προς την Οµάδα 
Βοηθείας του ΟΑΣΕ ώστε να υλοποιήσει πλήρως την εντολή της και να διασφαλίσει την ασφαλή 
παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μόνο µια πολιτική λύση µπορεί να θέσει τέλος σε αυτή 
την κρίση. 

Β. Κοινή στρατηγική για τη Μεσόγειο 

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε µια κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
περιοχή της Μεσογείου (βλ. Παράρτηµα V). Η κοινή στρατηγική θα καθοδηγεί τις πολιτικές και 
τις δραστηριότητες της Ένωσης κατά την ανάπτυξη της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, η 
οποία καθορίστηκε µε τη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης και το επακόλουθο κεκτηµένο της, τόσο 
στα διµερή όσο και στα περιφερειακά συστατικά της στοιχεία, καθώς και την εδραίωση της 
ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή µετά από µία συνολική 
ειρηνική διευθέτηση. Εκφράζει µε τον τρόπο αυτό την απόφαση της Ένωσης να επιδιώξει ενεργά 
µια συνεκτική πολιτική έναντι της περιοχής αυτής. Η Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις 
προσπάθειες των µερών να συνάψουν και να εφαρµόσουν συµφωνίες ειρήνευσης στη Μέση 
Ανατολή. 

Γ. Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει πραγµατική ευκαιρία για την επίτευξη µιας 
δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, µε βάση τις αρχές που 
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καθορίστηκαν στο πλαίσιο των συµφωνιών της Μαδρίτης, του Όσλο και των επακόλουθων 
συµφωνιών και σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών. 

60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρωθυπουργό κ. Μπαράκ και τον Πρόεδρο κ. Αραφάτ 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να συνάψουν, εντός του συµφωνηµένου χρονικού 
πλαισίου, µια συνολική συµφωνία που να εξετάζει όλα τα ζητήµατα τα σχετικά µε το Οριστικό 
Καθεστώς, οδηγώντας έτσι στη λήξη της σύγκρουσης και ανοίγοντας το δρόµο για τη 
συµφιλίωση. 

61. Στην προσπάθεια αυτή, η προσωπική δέσµευση των ηγετών του Ισραήλ και της 
Παλαιστινιακής Αρχής και η συνεχιζόµενη αµοιβαία µεταξύ τους εµπιστοσύνη αποκτούν ύψιστη 
σηµασία. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη της πλήρους εφαρµογής 
των συµφωνιών που έχουν συναφθεί, όπως η συµφωνία για την τρίτη φάση της αποχώρησης των 
στρατευµάτων, και υπενθυµίζει τη δήλωση του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου. 

62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει επίσης τη δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 
1999. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συζήτηση που διεξάγεται σήµερα για τα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε το Οριστικό Καθεστώς, να ληφθεί πλήρως υπόψη η βιωσιµότητα του 
Παλαιστινιακού κράτους που τυχόν θα προκύψει από αυτές. 

63. Στο Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τη θαρραλέα απόφαση του εκλιπόντος 
Προέδρου Χάφεζ αλ Άσαντ και του Πρωθυπουργού κ. Εχούντ Μπαράκ να επαναλάβουν τις 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τη νέα 
συριακή ηγεσία και την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίσουν στην οδό της στρατηγικής επιλογής 
της ειρήνης. 

64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη ισραηλινή αποχώρηση από το Λίβανο 
σύµφωνα µε το ψήφισµα 425 και το γεγονός ότι εκπληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις που έθεσε ο 
Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών στην έκθεσή του στις 22 Μαΐου 2000. Καλεί όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη να συνεργαστούν µε τα Ηνωµένα Έθνη και την UNIFIL (Προσωρινή δύναµη 
των ΗΕ στο Λίβανο) και να απόσχουν από πράξεις και δηλώσεις που θα µπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο τις προσπάθειές τους. 

65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει, µε βάση τις προτάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου, συνεπικουρούµενου από τον Ειδικό Απεσταλµένο και 
την Επιτροπή, τους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να βοηθήσει και να 
συµβάλει στις προσπάθειες του Λιβάνου για τη συµφιλίωση και την αποκατάσταση της ειρήνης. 

∆. ∆υτικά Βαλκάνια 

66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την έκθεση του Γενικού 
Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου για τα ∆υτικά Βαλκάνια, υπό την αιγίδα της Προεδρίας και του 
Συµβουλίου και σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειές 
τους για να εξασφαλιστεί η απήχηση, η συνεκτικότητα και η προβολή των πολιτικών της Ένωσης 
στα ∆υτικά Βαλκάνια. Τους καλεί να συνεχίσουν ενεργά τις πρωτοβουλίες τους και να 
υλοποιήσουν τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεσή τους. 

67. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι στόχος του παραµένει η πληρέστερη δυνατή 
ενσωµάτωση των χωρών της περιοχής στην πολιτική και οικονοµική πορεία της Ευρώπης µέσω 
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, του πολιτικού διαλόγου, της απελευθέρωσης του 
εµπορίου και της συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Όλες οι εν 
λόγω χώρες είναι εν δυνάµει υποψήφια κράτη µέλη της ΕΕ. Η Ένωση θα υποστηρίξει τη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης µέσω της τεχνικής και οικονοµικής βοήθειας. Η 
Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις προς το Συµβούλιο για την εξοµάλυνση και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής της βοήθειας, και την έγκαιρη επέκταση των 
ασύµµετρων βιοµηχανικών και γεωργικών εµπορικών ωφεληµάτων προς τα βαλκανικά κράτη. 

68. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής να ενδυναµώσουν την 
περιφερειακή τους συνεργασία και µέσω περιφερειακών εµπορικών διακανονισµών. Η ΕΕ είναι 
έτοιµη να εντείνει τη συνεργασία της µε αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής και 
χρηµατοδοτικής βοήθειας, του πολιτικού διαλόγου, των ελεύθερων συναλλαγών, της προσέγγισης 
προς τη νοµοθεσία της ΕΕ και της συνεργασίας σε άλλους τοµείς πολιτικής. 
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69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο να συνεχίσει, 
υπό την ηγεσία της Προεδρίας και του Συµβουλίου, και σε πλήρη συνεργασία µε την Επιτροπή, 
τη δράση του µε βάση την εντολή της Λισσαβώνας, ειδικότερα δε την εντατική συνεργασία στην 
περιοχή σε θέµατα ∆ΕΥ και σε άλλους τοµείς. 

70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την υποστήριξή του στη δηµοκρατική και 
οικονοµική µεταρρύθµιση στην Κροατία και προσβλέπει στην ταχεία έναρξη διαπραγµατεύσεων 
για τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελέστηκε από 
την ΠΓ∆Μ στις διαπραγµατεύσεις για την Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει στο απαραβίαστο των συνόρων, ειδικότερα δε στην 
εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει την αλβανική κυβέρνηση 
να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να ανταποκριθεί στα ζητήµατα που έθιξε η µελέτη 
σκοπιµότητας της Επιτροπής και σηµειώνει ότι ο "Οδικός Χάρτης" για τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη 
σκιαγραφεί τους τοµείς όπου απαιτείται περαιτέρω πρόοδος προκειµένου να αντληθούν τα πλήρη 
οφέλη από τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

71. Μια δηµοκρατική, συνεργάσιµη Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας που 
συµβιώνει ειρηνικά µε τους γείτονές της θα αποτελέσει ένα ευπρόσδεκτο µέλος της ευρωπαϊκής 
οικογένειας των δηµοκρατικών εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες 
για την κοινωνία των πολιτών καθώς και τον αγώνα των δηµοκρατικών δυνάµεων της Σερβίας για 
την επίτευξη του στόχου αυτού και τις προτρέπει να παραµείνουν ενωµένες και να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους. Η Ένωση προσβλέπει στη στιγµή κατά την οποία η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 
της Γιουγκοσλαβίας θα είναι σε θέση να συµµετάσχει πλήρως στη διαδικασία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης. 

72. Ενώπιον της µαζικής οικονοµικής και πολιτικής πίεσης που ασκείται από το Βελιγράδι, η ΕΕ 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου για δηµοκρατική και οικονοµική 
µεταρρύθµιση και επικροτεί την πολιτική της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την 
ανεκτικότητα µεταξύ των εθνοτήτων και την περιφερειακή συνεργασία. 

73. Ένα έτος µετά την έκδοση της απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επαναλαµβάνει την υποστήριξή του για την πλήρη εφαρµογή της και για τη διεξαγωγή 
ελεύθερων και αδιάβλητων δηµοτικών εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο εντός του έτους, τις οποίες θα 
προετοιµάσουν προσεκτικά και θα παρακολουθούν δεόντως οι αρµόδιοι διεθνείς φορείς. Η 
εξτρεµιστική βία δεν θα γίνει ανεκτή. Ζητείται επιµόνως από την τοπική ηγεσία να ανταποκριθεί 
στις ευθύνες της, συµβάλλοντας ενεργά στην εδραίωση µιας πολυεθνικής, ανεκτικής κοινωνίας 
στην οποία θα µπορούν να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισµένοι και όπου θα µπορούν 
να ζουν µε ασφάλεια όλοι οι λαοί του Κοσσυφοπεδίου. 

74. Τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την απόφαση της Ένωσης να συνεχίσει να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο 
στο Σύµφωνο Σταθερότητας, χαιρέτισε δε την έκδοση ενός "Καταλόγου Μέτρων Σταθερότητας" 
στη Θεσσαλονίκη ως πλαισίου για µελλοντική δράση. Ο Οργανισµός Ανασυγκρότηση, ως αρχή 
που εφαρµόζει το µελλοντικό πρόγραµµα CARDS, θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί πλήρως 
τις δυνατότητές της προκειµένου να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στη Κολωνία. 

75. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχτηκε µε ικανοποίηση την ιδέα της Γαλλίας να διεξαχθεί σύνοδος 
κορυφής µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων τα οποία, αν 
και σε διαφορετικά στάδια, έχουν επιτελέσει µεγάλη πρόοδο στη δηµοκρατική εξέλιξή τους. Αυτή 
η σύνοδος κορυφής θα επιτρέψει αφενός στις χώρες της περιοχής να βεβαιωθούν για την 
αλληλεγγύη της Ευρώπης προς αυτές και, αφετέρου να εξεταστούν από κοινού τα µέσα για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας της δηµοκρατικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, επικουρούµενο από το Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο 
και την Επιτροπή, να αρχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εν λόγω σύνοδο κορυφής. 

Ε. Βόρεια ∆ιάσταση 

76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση στο 
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της διασυνοριακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την περίοδο 2000-2003, ως σηµαντικό βήµα για την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών που 
εγκρίθηκαν στην Κολωνία. Κάλεσε δε την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εφαρµογή 
του σχεδίου δράσης και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις συνέχειας, µεταξύ άλλων για τους 
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τοµείς της περιβαλλοντικής και της πυρηνικής ασφάλειας, την καταπολέµηση του διεθνούς 
εγκλήµατος και το Καλίνιγκραντ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της 
µελλοντικής σουηδικής Προεδρίας να προετοιµάσει, από κοινού µε την Επιτροπή, µία πλήρη 
έκθεση προς το Συµβούλιο για τις πολιτικές της Βόρειας ∆ιάστασης ενόψει του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001. 

ΣΤ. Αφρική 

77. Υπενθυµίζοντας την παρουσία του Προέδρου Μαντέλα στη σύνοδο του Κάρντιφ, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχθηκε θερµά τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής κ. 
Thabo Mbeki, ως ένδειξη των στενών και αναπτυσσόµενων σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και της 
Νοτίου Αφρικής. 

78. Κατόπιν συνοµιλιών µε τον Πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
επιβεβαιώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά την πρώτη σύνοδο κορυφής Αφρικής-Ευρώπης, 
στις 3 και 4 Απριλίου στο Κάιρο, για την έναρξη ενός σφαιρικού διαλόγου µε βάση µια 
στρατηγική διπεριφερειακή εταιρική σχέση µεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, η οποία να 
καλύπτει τις πολλαπλές διαστάσεις της σχέσης τους. Αµφότερες οι πλευρές υπενθύµισαν ότι η 
συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής Αφρικής-Ευρώπης θα καλύπτει τις διαστάσεις αυτές, 
συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη ελάφρυνση του χρέους, και ότι 
σύντοµα θα συσταθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί για την υλοποίηση των αποφάσεων του 
Καΐρου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχτηκε µε ικανοποίηση την προσφορά της Πορτογαλίας να 
φιλοξενήσει το 2003 στη Λισσαβώνα την επόµενη σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Αφρικής, κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. 

79. Συµφωνώντας ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η αφρικανική ήπειρος απαιτούν 
εξαιρετικές και συνεχείς προσπάθειες από τις χώρες της Αφρικής µε τη βοήθεια ισχυρής διεθνούς 
παρουσίας και συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη βούλησή του να συνεχίσει 
να υποστηρίζει µέτρα που αποσκοπούν στην ταχεία οικονοµική µεγέθυνση και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη. Αυτό θα καταστεί δυνατό µόνον σε ένα κατάλληλο περιβάλλον ειρήνης, δηµοκρατίας, 
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. 

80. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση για την Αιθιοπία και την Ερυθραία στο 
Παράρτηµα VΙ. 

  

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑ ΦΕΪΡΑ 

19 ΚΑΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτηµα Ι Έκθεση της Προεδρίας για την ενίσχυση της Κοινής  

 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας Σελίδα 3 

  

Παράρτηµα ΙΙ Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τη διαδικασία διεύρυνσης Σελίδα 24 

  

Παράρτηµα ΙΙΙ Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις Σελίδα 26 

  

Παράρτηµα IV Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη δέσµη 
φορολογικών µέτρων Σελίδα 30 

  

Παράρτηµα V Κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Μεσογείου Σελίδα 33 

  

Παράρτηµα VI ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Αιθιοπία και την Ερυθραία Σελίδα 45 

  

Παράρτηµα VIΙ Έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα Σελίδα 46 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στην Κολωνία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραµατίζει πλήρως το 
ρόλο της στο διεθνές προσκήνιο και ότι, προς το σκοπό αυτόν, πρέπει να παρασχεθούν στην ΕΕ 
όλα τα απαιτούµενα µέσα και δυναµικό για να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά µια κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Έκτοτε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει κινήσει 
διαδικασία δηµιουργίας των απαιτούµενων µέσων και δυναµικού που θα του επιτρέψουν να 
λαµβάνει αποφάσεις και να εκτελεί το πλήρες φάσµα καθηκόντων για την πρόληψη των 
συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων τα οποία ορίζονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ("καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ"). Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
ενίσχυσης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, βασίζονται δε στις αρχές 
που καθορίστηκαν στο Ελσίνκι. Η Ένωση θα συµβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 
σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

2. Αφού ενέκρινε τις δύο εκθέσεις προόδου της Φινλανδικής Προεδρίας για τις στρατιωτικές και 
τις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης των κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων του κοινού 
ευρωπαϊκού πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού δυναµικού, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι κάλεσε την Πορτογαλική Προεδρία, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο 
Εκπρόσωπο, να προωθήσουν κατά προτεραιότητα τις εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων για όλες τις πτυχές. Η Πορτογαλική Προεδρία κλήθηκε να εκπονήσει µια 
πρώτη έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας και µια συνολική έκθεση 
η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα και η οποία θα περιέχει κατάλληλες 
συστάσεις και προτάσεις, καθώς και υποδείξεις ως προς το αν κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί 
η Συνθήκη. 

3. Μια πρώτη έκθεση προόδου, η οποία αντικατοπτρίζει τις εργασίες που προώθησε η Προεδρία, 
µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων, υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
της Λισσαβώνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα πρόοδο, ιδίως δε για το 
γεγονός ότι είχαν συσταθεί τα προσωρινά όργανα και είχαν αρχίσει να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά, και για το ότι το Συµβούλιο είχε καθορίσει µια διαδικασία για την επεξεργασία 
του πρωταρχικού στόχου και τον προσδιορισµό των εθνικών συνεισφορών ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος στρατιωτικού δυναµικού. 

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας δήλωσε ότι προσβλέπει στις περαιτέρω εργασίες τις 
οποίες θα διεξαγάγει η Προεδρία, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο 
του Συµβουλίου, και στη συνολική έκθεση της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Φέιρα, όπου θα συµπεριλαµβάνονται προτάσεις για τη σύµπραξη τρίτων χωρών στην διαχείριση, 
από την ΕΕ, των στρατιωτικών κρίσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-
ΝΑΤΟ. 

5. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα 
µέχρι τότε επιτεύγµατα όσον αφορά τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και κάλεσε το 
Συµβούλιο να συστήσει, µέχρι ή κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, Επιτροπή Πολιτικής 
∆ιαχείρισης Κρίσεων. 

6. Έκτοτε, συνεχίστηκαν οι εργασίες για όλες τις πτυχές στρατιωτικής και µη στρατιωτικής 
διαχείρισης των κρίσεων, επιτεύχθηκε δε ουσιαστική πρόοδος, ιδίως µε τον καθορισµό των 
κατάλληλων ρυθµίσεων για τη συµµετοχή τρίτων χωρών στην ενωσιακή στρατιωτική διαχείριση 
κρίσεων, καθώς και όσον αφορά τις αρχές και τον τρόπο ανάπτυξης των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ. 
Έγινε περαιτέρω επεξεργασία του πρωταρχικού στόχου· συστάθηκε επιτροπή πολιτικής 
διαχείρισης κρίσεων· στη Γραµµατεία του Συµβουλίου συστάθηκε συντονιστικός µηχανισµός, ο 
οποίος συνεργάζεται πλήρως µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής· ολοκληρώθηκε µελέτη για τον 
καθορισµό συγκεκριµένων στόχων στον τοµέα των πολιτικών πτυχών της διαχείρισης κρίσεων· 
εντοπίστηκαν συγκεκριµένοι στόχοι για τη µη στρατιωτική αστυνοµία. 
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7. Η Προεδρία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τη συνολική της έκθεση, η οποία 
καλύπτει, στο Κεφάλαιο ΙΙ, τις στρατιωτικές πτυχές, και, στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, τις µη στρατιωτικές 
πτυχές της διαχείρισης των κρίσεων. Επίσης, διεξήχθησαν εργασίες για την πρόληψη των 
συγκρούσεων. Αναγνωρίστηκε ότι είναι σκόπιµο να εξευρεθούν τρόποι για τη βελτίωση της 
συνοχής και της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών της ΕΕ στον τοµέα της πρόληψης των 
συγκρούσεων. 

8. Κατά τις εργασίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σχετικά µε τη ενίσχυση 
της στρατιωτικής και της µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων και πρόληψης των 
συγκρούσεων, τονίστηκε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί εκτεταµένη σύνδεση του στρατιωτικού και 
του µη στρατιωτικού τοµέα κατά τη διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ, καθώς και συνεργασία 
µεταξύ, αφενός µεν, της ταχέως εξελισσόµενης ικανότητας της ΕΕ για διαχείριση των κρίσεων, 
αφετέρου δε, των Ηνωµένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

9. Υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση, η Προεδρία σηµείωσε το γεγονός ότι η ∆ανία υπενθύµισε 
το Πρωτόκολλο αριθ. 5 της Συνθήκης του Άµστερνταµ σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας. 

ΙΙ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Α. Εκπόνηση του πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού δυναµικού 

1. Όσον αφορά την εκπόνηση του πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού δυναµικού, 
το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, µε τη σύµπραξη των Υπουργών Άµυνας, συνεπέρανε, κατά τη 
σύνοδο της 20ής Μαρτίου, ότι το "έγγραφο προβληµατισµού" µε τίτλο "Επεξεργασία του 
πρωταρχικού στόχου", συµπεριλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος που περιέχεται σ’ αυτό για 
τη σύγκληση µιας ∆ιάσκεψης Προσφοράς ∆υναµικού περί τα τέλη του 2000, συνιστά βάση για τις 
µελλοντικές εργασίες των αρµόδιων οργάνων. 

2. Κατά τη σύνοδο της 13ης Ιουνίου στην οποία συµµετείχαν και οι Υπουργοί Άµυνας, το 
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε τις εργασίες που είχε διεξαγάγει το προσωρινό 
Στρατιωτικό Όργανο και που είχε διαβιβάσει µέσω της µΕΠΑ, µέχρι το "Πρώτο Σεµινάριο 
Εθνικών Εµπειρογνωµόνων Αµυντικού Προγραµµατισµού" που πραγµατοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες από τις 22 µέχρι τις 24 Μαΐου 2000. Το Συµβούλιο κάλεσε τα αρµόδια όργανα να 
συνεχίσουν τις εργασίες τους σ' αυτή τη βάση και υιοθέτησε τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
γραµµές για τις περαιτέρω εργασίες: 

− Η ανάπτυξη του πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού δυναµικού, οι 
οποίοι συµφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, πρέπει να διεξαχθεί 
από τους 15, σύµφωνα µε την αυτονοµία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και µε τις επιταγές 
της στρατιωτικής αποτελεσµατικότητας. 

−  

Το προσωρινό Στρατιωτικό Όργανο, µε την πολιτική καθοδήγηση της µΕΠΑ, θα 
προτείνει τα στοιχεία που θα περιλαµβάνει ο πρωταρχικός στόχος. 

− Προς το σκοπό αυτόν, το προσωρινό Στρατιωτικό Όργανο θα καθορίσει το δυναµικό 
που χρειάζεται η ΕΕ για να ανταποκρίνεται στο πλήρες φάσµα των καθηκόντων του 
Πέτερσµπεργκ. 

− Κατά την εκπόνηση του πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού δυναµικού 
βάσει των συνεισφορών των κρατών µελών, το πΣΟ, στο οποίο θα συµµετέχουν 
εκπρόσωποι από τις πρωτεύουσες, θα συγκαλεί επίσης συνεδριάσεις µε τον DSACEUR 
και εµπειρογνώµονες του ΝΑΤΟ για να αξιοποιεί τις στρατιωτικές ειδικές γνώσεις του 
ΝΑΤΟ όσον αφορά τις απαιτήσεις του πρωταρχικού στόχου και των στόχων συλλογικού 
δυναµικού. 

− Εν προκειµένω, η διαφάνεια και ο διάλογος µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα εξασφαλίζονται, 
επιπλέον, από την ad hoc Οµάδα για το στόχο δυναµικού που προβλέπεται στο 
Προσάρτηµα 2. 
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− Οι απαιτήσεις του πρωταρχικού στόχου που θα συµφωνηθούν από το πΣΟ σε επίπεδο 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων θα αποτελέσουν, µετά την προσυπογραφή από το 
Συµβούλιο, τη βάση για την εκ µέρους των κρατών µελών εκτίµηση των αρχικών τους 
προσφορών εθνικών συµβολών στον πρωταρχικό στόχο. Οι συµβολές αυτές θα 
εξεταστούν από το προσωρινό Στρατιωτικό Όργανο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
ολοκληρωθεί πριν συγκληθεί η ∆ιάσκεψη ∆ιάθεσης ∆υναµικού. 

− Πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η συνοχή, για τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, µε 
τη διαδικασία αµυντικού σχεδιασµού του ΝΑΤΟ και µε τη ∆ιαδικασία Σχεδιασµού και 
Εξέτασης. 

− Σύµφωνα µε την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε στο Ελσίνκι και τη Λισσαβώνα, 
αφού καθοριστούν οι ανάγκες και οι διαθέσιµοι πόροι, τα κράτη µέλη θα αναγγείλουν, 
κατά τη ∆ιάσκεψη ∆ιάθεσης ∆υναµικού, τις δεσµεύσεις τους, ώστε να µπορέσει η ΕΕ να 
εκπληρώσει τον πρωταρχικό στόχο και τους στόχους συλλογικού δυναµικού. Θα πρέπει 
επίσης να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ανασκόπησης για την εκτίµηση της προόδου 
που επιτυγχάνεται προς την επίτευξη των στόχων αυτών. 

− Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παροτρύνει τρίτες χώρες να συµβάλουν µέσω 
συµπληρωµατικών δεσµεύσεων. Για να µπορέσουν οι χώρες αυτές να συµβάλουν στη 
βελτίωση του ευρωπαϊκού στρατιωτικού δυναµικού, η επερχόµενη προεδρία θα αναλάβει 
τις δέουσες ενέργειες όσον αφορά τη ∆ιάσκεψη ∆ιάθεσης ∆υναµικού. Οι ρυθµίσεις 
αυτές θα λαµβάνουν υπόψη το δυναµικό των έξι ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ τα οποία 
δεν είναι µέλη της ΕΕ. Εκφράζεται ικανοποίηση για τις ήδη πραγµατοποιηθείσες 
προσφορές δυναµικού της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της 
Νορβηγίας. 

Β. Συστάσεις για τη θεσµική εξέλιξη των νέων µόνιµων πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων που 
σχετίζονται µε την ΚΕΠAΑ εντός της ΕΕ 

Τα προσωρινά πολιτικά και στρατιωτικά όργανα συστάθηκαν την 1η Μαρτίου 2000. Βάσει της 
πείρας που αποκτήθηκε έκτοτε, διεξήχθησαν εργασίες σχετικά µε τη θεσµική ανάπτυξη των νέων 
µόνιµων πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι. Οι 
εργασίες συνεχίζονται προκειµένου να αρχίσει η µόνιµη φάση και να εξασφαλιστεί η 
επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕ για διαχείριση των κρίσεων το συντοµότερο δυνατόν. 

Γ. Προτάσεις για τις δέουσες ρυθµίσεις που θα συνάψει το Συµβούλιο σχετικά µε τον τρόπο διαβούλευσης 
ή/και συµµετοχής που θα επιτρέψει στα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη να συµβάλλουν στη στρατιωτική 
διαχείριση κρίσεων εκ µέρους της ΕΕ 

Συνεχίστηκαν οι εργασίες σχετικά µε τον τρόπο διαβούλευσης ή/και συµµετοχής εξωκοινοτικών 
ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ. 

Ο στόχος, εν προκειµένω, ήταν να καθοριστούν, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι, 
ρυθµίσεις για διάλογο, διαβουλεύσεις και συνεργασία σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση 
των κρίσεων, οι οποίες να διασφαλίζουν την αυτονοµία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Οι ρυθµίσεις 
αυτές θα προβλέπουν τη διεξαγωγή, κατά την µεταβατική περίοδο, συνεδριάσεων µε τις 
προαναφερόµενες χώρες. Οι συνεδριάσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο µιας ενιαίας 
γενικής δοµής και θα συµπληρώνουν τις συνεδριάσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου για θέµατα ΚΕΠΠΑ. Στο πλαίσιο της δοµής αυτής, θα 
πραγµατοποιούνται ανταλλαγές µε ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ, 
εφόσον το επιβάλλει το εξεταζόµενο θέµα. Κατά τη µόνιµη φάση, οι ρυθµίσεις θα λαµβάνουν 
υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν κατά τη φάση ρουτίνας και κατά την 
επιχειρησιακή φάση. Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων του Συµβουλίου περιέχονται στο 
Προσάρτηµα 1 της ανά χείρας έκθεσης. 

Στις 11 Μαΐου 2000, πραγµατοποιήθηκαν ανταλλαγές µεταξύ των Πολιτικών ∆ιευθυντών των 
κρατών µελών της ΕΕ και των οµολόγων τους από τα εκτός ΕΕ ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ και 
από άλλες υποψήφιες χώρες καθώς και µεταξύ των Πολιτικών ∆ιευθυντών των κρατών µελών της 
ΕΕ και των οµολόγων τους από τα εκτός ΕΕ ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ. 
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Στις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ είναι δυνατόν να προσκαλούνται να συµµετάσχουν και η 
Ρωσία, η Ουκρανία, άλλα ευρωπαϊκά κράτη που διεξάγουν πολιτικό διάλογο µε την Ένωση και 
άλλα ενδιαφερόµενα κράτη. Εν προκειµένω, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το 
ενδιαφέρον που δήλωσε ο Καναδάς. 

Η Γαλλική Προεδρία καλείται, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο Εκπρόσωπο, να προωθήσει 
τις εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων ώστε να υποβάλει αρχικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας σχετικά µε τις δέουσες ρυθµίσεις για τις 
διαβουλεύσεις ή/και τη συµµετοχή ώστε να µπορέσουν οι άλλοι αυτοί δυνητικοί εταίροι να 
συµβάλουν στη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ. 

∆. Προτάσεις για τις αρχές που θα διέπουν τις διαβουλεύσεις µε το ΝΑΤΟ σχετικά µε στρατιωτικά θέµατα 
και συστάσεις για την τρόπο ανάπτυξης των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία για 
την κατάλληλη στρατιωτική αντιµετώπιση µιας κρίσης 

Το Συµβούλιο καθόρισε τις αρχές βάσει των οποίων πρέπει να αναπτυχθούν οι διαβουλεύσεις και 
η συνεργασία µε το ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, το Συµβούλιο συνέστησε 
να προτείνει η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τη σύσταση τεσσάρων "ad hoc Οµάδων" µεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ για τα θέµατα που έχουν εντοπιστεί εν προκειµένω : θέµατα ασφαλείας, στόχους 
δυναµικού, λεπτοµέρειες που επιτρέπουν πρόσβαση της ΕΕ σε µέσα και δυναµικό του ΝΑΤΟ, και 
καθορισµό µόνιµων ρυθµίσεων για τις διαβουλεύσεις µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. 

Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων του Συµβουλίου περιέχονται στο Προσάρτηµα 2 της ανά 
χείρας έκθεσης. 

Ε. Υπόδειξη κατά πόσον κρίνεται απαραίτητη τροποποίηση της Συνθήκης 

Οι ισχύουσες διατάξεις της ΣΕΕ ορίζουν ότι τα ζητήµατα που αφορούν την ασφάλεια της 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής διαµόρφωσης κοινής αµυντικής πολιτικής, 
εµπίπτουν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας που διέπεται από τον Τίτλο 
V της Συνθήκης. Βάσει αυτών, το Συµβούλιο αποφάσισε να συστήσει τη µεταβατική Επιτροπή 
Πολιτικής και Ασφάλειας και το προσωρινό Στρατιωτικό Όργανο, και να ενισχύσει τη 
Γραµµατεία του Συµβουλίου µε στρατιωτικούς εµπειρογνώµονες αποσπασµένους από τα κράτη 
µέλη. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 ΣΕΕ, τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ υπάγονται ρητά στην 
ΚΕΠΠΑ. Η Προεδρία έλαβε υπόψη της τη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου, της 
οποίας το συµπέρασµα έχει ως εξής: 

"Η Νοµική Υπηρεσία του Συµβουλίου είναι της γνώµης ότι τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου που συνήλθε στην Κολωνία και στο Ελσίνκι σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική 
ασφάλειας και άµυνας µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς να είναι νοµικά αναγκαίο να γίνουν 
τροποποιήσεις στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα 
ήταν ωστόσο αναγκαίες αν επρόκειτο να µεταφερθεί η εξουσία λήψης αποφάσεων του 
Συµβουλίου σε όργανο που θα αποτελείτο από υπαλλήλους ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις της 
συνθήκης οι σχετικές µε τη ∆ΕΕ. Απόκειται στην κρίση των κρατών µελών να αποφασίσουν αν 
είναι επιθυµητές για πολιτικούς ή σκόπιµες για λειτουργικούς λόγους τυχόν τροποποιήσεις της 
συνθήκης." 

Η Προεδρία εισηγείται να συνεχιστεί η εξέταση του ζητήµατος της αναθεώρησης της Συνθήκης 
κατά το διάστηµα µεταξύ των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Φέιρα και της Νίκαιας. 

ΙΙΙ. ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

1. Η Προεδρία, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο Εκπρόσωπο, ανταποκρίθηκε κατά 
προτεραιότητα στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι να προωθηθούν όλες οι 
πτυχές της µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα 2 του 
Παραρτήµατος IV των συµπερασµάτων του Ελσίνκι. 

2. Στόχος των εργασιών αυτών ήταν να ενισχυθούν και να συντονιστούν καλύτερα τα µη 
στρατιωτικά µέσα αντιµετώπισης των κρίσεων που διαθέτει η Ένωση και τα κράτη µέλη, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης. Με τον τρόπο αυτόν, θα βελτιωθεί και η 
συµβολή της ΕΕ σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που διεξάγονται υπό την ηγεσία διεθνών ή 
περιφερειακών οργανισµών. 
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3. Ως συγκεκριµένο αποτέλεσµα της εντατικής αυτής εργασίας, ελήφθησαν τα εξής µέτρα: 

(α) Μια επιτροπή πολιτικής διαχείρισης κρίσεων συστάθηκε µε απόφαση του 
Συµβουλίου η οποία εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2000. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής 
αυτής πραγµατοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2000. 

(β) Στο πλαίσιο της Γραµµατείας του Συµβουλίου, συστάθηκε συντονιστικός µηχανισµός 
ο οποίος συνεργάζεται πλήρως µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αναπτύσσοντας 
περαιτέρω την απογραφή των πόρων των κρατών µελών και της Ένωσης οι οποίοι 
σχετίζονται µε τη µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, ο µηχανισµός αυτός κατάρτισε, 
ως πρώτη προτεραιότητα, µια βάση δεδοµένων δυναµικού µη στρατιωτικής αστυνοµίας 
προκειµένου να διατηρεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες, να προτείνει πρωτοβουλίες 
όσον αφορά το δυναµικό, και να διευκολύνει τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων για 
τη συλλογική µη στρατιωτική αντίδραση των κρατών µελών της ΕΕ. Επίσης, ο 
συντονιστικός µηχανισµός ανέπτυξε τη στενή του συνεργασία µε το µεταβατικό 
Επιτελείο/Μονάδα Αντιµετώπισης Κρίσεων που είχε συσταθεί από το Γενικό Γραµµατέα 
/Ύπατο Εκπρόσωπο. 

(γ) Βάσει της πείρας από πρόσφατες και τρέχουσες κρίσεις, της εµπειρίας των κρατών 
µελών και των αποτελεσµάτων ενός σεµιναρίου για τη µη στρατιωτική διαχείριση 
κρίσεων που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 3 και 4 Απριλίου 2000, 
εκπονήθηκε µελέτη (Προσάρτηµα 3) για να καθοριστούν συγκεκριµένοι στόχοι στον 
τοµέα των πολιτικών πτυχών της διαχείρισης των κρίσεων. Στη µελέτη αυτή 
προσδιορίζονται προτεραιότητες στις οποίες η ΕΕ θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της 
κατά την πρώτη φάση, χωρίς να αποκλείεται η χρήση όλων των άλλων µέσων που 
διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη µέλη. 

(δ) Προσδιορίστηκαν συγκεκριµένοι στόχοι για δυναµικό µη στρατιωτικής αστυνοµίας· 
οι στόχοι αυτοί εκτίθενται στο Προσάρτηµα 4. Συγκεκριµένα, ως τελικός στόχος, το 
2003, τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά, πρέπει να µπορούν να συνεισφέρουν 
µέχρι 5000 αστυνοµικούς σε διεθνείς αποστολές για ολόκληρο το φάσµα των 
επιχειρήσεων πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων και ως ανταπόκριση 
σε συγκεκριµένες ανάγκες κατά τις διάφορες φάσεις των επιχειρήσεων αυτών. Στο 
πλαίσιο του στόχου για συνολικό δυναµικό της ΕΕ, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να 
µπορούν να επιλέξουν και να αναπτύσσουν, εντός 30 ηµερών, µέχρι 1000 αστυνοµικούς. 
Επιπλέον, θα συνεχιστούν οι εργασίες για την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραµµών 
της ΕΕ και αναφορών για διεθνή αστυνόµευση. 

4. Εκτός από τα µέτρα αυτά, το Συµβούλιο ήδη έλαβε και εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής 
για κανονισµό του Συµβουλίου για τη δηµιουργία Μηχανισµού Ταχείας Αντίδρασης προς 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ όπως αυτές περιγράφονται στην έκθεση του Ελσίνκι. 

IV. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ 

1. Η Γαλλική Προεδρία καλείται, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο Εκπρόσωπο, να 
προωθήσει, στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, τις εργασίες για την ενίσχυση της 
Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. Η Γαλλική Προεδρία καλείται να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας έκθεση, ιδίως όσον αφορά : 

(α) την εκπόνηση του πρωταρχικού στόχου και του στόχου συλλογικού δυναµικού που 
συµφωνήθηκαν στο Ελσίνκι, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της ∆ιάσκεψης 
∆ιάθεσης ∆υναµικού που θα συγκληθεί πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, 

(β) τη σύσταση των µόνιµων πολιτικών και στρατιωτικών δοµών που πρέπει να 
συσταθούν το συντοµότερο δυνατόν µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, 

(γ) την υπαγωγή, στην ΕΕ, των σχετικών λειτουργιών της ∆ΕΕ στον τοµέα των 
καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ, 

(δ) την εφαρµογή των αποφάσεων που θα ληφθούν στη Φέιρα όσον αφορά: 
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- τις ρυθµίσεις που θα επιτρέψουν τις διαβουλεύσεις µε τρίτες χώρες 
και τη συµµετοχή τους σε στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων υπό 
την ηγεσία της ΕΕ, 

- την ανάπτυξη ρυθµίσεων που θα εξασφαλίζουν τις διαβουλεύσεις και 
το συντονισµό µε το ΝΑΤΟ κατά τη στρατιωτική διαχείριση των 
κρίσεων βάσει των εργασιών των οικείων "ad hoc Οµάδων" ΕΕ-
ΝΑΤΟ, 

(ε) την ανάπτυξη και την εφαρµογή δυναµικού της ΕΕ σε πολιτικές πτυχές διαχείρισης 
των κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού συγκεκριµένων στόχων. 

2. Το ζήτηµα της αναθεώρησης της Συνθήκης πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζεται κατά το 
διάστηµα µεταξύ των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Φέιρα και τη Νίκαιας. 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή καλούνται να υποβάλουν στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, ως βάση για περαιτέρω εργασίες, συγκεκριµένες συστάσεις 
για τον τρόπο βελτίωσης της συνοχής και της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της πρόληψης συγκρούσεων, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη και 
αξιοποιώντας τα υφιστάµενα µέσα, δυναµικό και πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές. 

  

  

____________________ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΝΑΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 

  

ΕΝΤΟΛΗ 

1. Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, η πορτογαλική Προεδρία 
"…καλείται να υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, η οποία θα 
περιλαµβάνει (…) προτάσεις για δέουσες ρυθµίσεις προς θέσπιση από το Συµβούλιο όσον αφορά 
τις λεπτοµέρειες διαβούλευσης ή/και συµµετοχής που θα επιτρέψουν στα τρίτα ενδιαφερόµενα 
µέρη να συµβάλουν στη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων εκ µέρους της ΕΕ". 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

2. Η Ένωση θα εξασφαλίζει τον αναγκαίο διάλογο, τη διαβούλευση και τη συνεργασία µε τα 
ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ και τις άλλες χώρες που είναι υποψήφιες 
για προσχώρηση στην ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ. 

3. Θα καθιερωθούν κατάλληλοι µηχανισµοί διαλόγου και ενηµέρωσης επί θεµάτων σχετιζοµένων 
µε την πολιτική ασφάλειας και άµυνας και τη διαχείριση των κρίσεων. 

4. Θα υπάρχει απόλυτος σεβασµός για την αυτονοµία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και το ενιαίο 
θεσµικό της πλαίσιο. 
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5. Θα υπάρχει µια ενιαία, συνολική δοµή στην οποία και οι 15 ως άνω χώρες (τα ευρωπαϊκά µέλη 
του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ και οι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ) θα 
µπορούν να µετέχουν στον αναγκαίο διάλογο, τη διαβούλευση και τη συνεργασία µε την ΕΕ. 

6. Στα πλαίσια της δοµής αυτής, θα πραγµατοποιούνται ανταλλαγές µε τα ευρωπαϊκά µέλη του 
ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ, όταν το υπό εξέταση θέµα το απαιτεί, όπως π.χ. για θέµατα 
σχετικά µε τη φύση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ µε 
χρησιµοποίηση νατοϊκών µέσων και δυναµικού. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

7. Οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ και 
των υποψήφιων χωρών, οι οποίες θα θεσπιστούν για τη µόνιµη φάση, θα πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τις διάφορες ανάγκες που ανακύπτουν σε διαφορετικές καταστάσεις : 

− φάση ρουτίνας µη κρίσης : µηχανισµός τακτικού διαλόγου· 

− επιχειρησιακή φάση, η οποία περιλαµβάνει δύο στάδια : 

(α) Προεπιχειρησιακή φάση, όταν εξετάζονται οι επιλογές για ανάληψη δράσης, κατά 
την οποία θα εντείνονται διάλογος και οι διαβουλεύσεις· 

(β) Επιχειρησιακή φάση υπό τη στενή έννοια του όρου, η οποία αρχίζει όταν το 
Συµβούλιο αποφασίζει την έναρξη µιας επιχείρησης και συστήνεται µια ad hoc επιτροπή 
συνεισφερόντων. 

Θα πρέπει να συνεκτιµάται πλήρως ο ρόλος του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου στο 
πλαίσιο των ΚΕΠΠΑ και ΚΕΠΑΑ. 

Α. Για τη µεταβατική περίοδο 

8. Έως την εφαρµογή των λεπτοµερών διατάξεων που θεσπίζονται για τη µόνιµη φάση, θα 
πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις µε τις εν λόγω 15 χώρες (ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν 
είναι µέλη της ΕΕ και άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ) στα πλαίσια 
της ενιαίας συνολικής δοµής που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ανωτέρω. Η επιλογή της δέουσας 
µορφής και λεπτοµερειών θα γίνεται µε κριτήρια πρακτικής χρησιµότητας, αποτελεσµατικότητας, 
ανάλογα µε τις περιστάσεις, το υπό εξέταση θέµα και τις ανάγκες. 

9. Θα διοργανώνονται τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις ανά Προεδρία σε σύνθεση ΕΕ+15 για 
θέµατα ΕΠΑΑ, οι οποίες θα συµπληρώνουν τις συνεδριάσεις που διεξάγονται ως µέρος του 
ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου για θέµατα ΚΕΠΠΑ. 

10. Στα πλαίσια αυτά, θα διοργανώνονται τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις ανά Προεδρία µε τα έξι 
εκτός ΕΕ ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ (σε σύνθεση ΕΕ+6). Θα διοργανώνονται δε πρόσθετες 
ανταλλαγές, εάν ανακύψει σχετική ανάγκη, µε απόφαση του Συµβουλίου ή της µεταβατικής 
Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας. 

11. Θα διοργανώνεται µια συνεδρίαση σε υπουργικό επίπεδο ανά Προεδρία, στο πλαίσιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8, µε τους 15 και µε τους 6. 

12. Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 9 και 10 ανταλλαγές θα καλύπτουν την επεξεργασία του 
πρωταρχικού στόχου και των στόχων όσον αφορά το δυναµικό, έτσι ώστε να ενηµερώνονται 
πλήρως τα µέλη που δεν είναι µέλη της ΕΕ για τις τρέχουσες εργασίες επί του καταλόγου των 
αναγκαίων µέσων. Προκειµένου να είναι σε θέση οι χώρες αυτές να συµβάλουν στη βελτίωση του 
ευρωπαϊκού στρατιωτικού δυναµικού, η επερχόµενη Προεδρία θα θεσπίσει τις δέουσες ρυθµίσεις 
για τη ∆ιάσκεψη Προσφοράς ∆υναµικού. Οι ρυθµίσεις αυτές θα λαµβάνουν υπόψη το δυναµικό 
των 6 εκτός ΕΕ ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ. 
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Β. Για τη µόνιµη φάση 

− Φάση ρουτίνας 

13. Κατά τη φάση ρουτίνας, θα πραγµατοποιούνται ανταλλαγές σε θέµατα σχετικά µε την 
πολιτική ασφάλειας και άµυνας και ιδίως όσον αφορά την πρόοδο στα πλαίσια της ΕΕ για τη 
συγκρότηση του δικού της δυναµικού διαχείρισης κρίσεων. 

14. Κατά τη φάση ρουτίνας θα πρέπει να πραγµατοποιούνται στη διάρκεια κάθε εξαµήνου : 

− τακτικές συνεδριάσεις σε σύνθεση ΕΕ+15, στο κατάλληλο επίπεδο· 

− τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ 
που δεν είναι µέλη της ΕΕ, σε σύνθεση ΕΕ+6· 

− θα διοργανώνονται πρόσθετες συνεδριάσεις εάν ανακύψει σχετική ανάγκη, µε 
απόφαση του Συµβουλίου ή της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας. 

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας θα διαδραµατίζει καίριο ρόλο ως προς την εφαρµογή των 
εν λόγω ρυθµίσεων, οι οποίες θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν ανταλλαγές σε στρατιωτικό 
επίπεδο. 

15. Οι ρυθµίσεις για υπουργικές συνεδριάσεις κατά τη µόνιµη φάση θα βασιστούν στην κτηθείσα 
εµπειρία κατά τη µεταβατική φάση. 

16. Οι ανταλλαγές θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων χωρών στις επιχειρήσεις 
υπό την ηγεσία της ΕΕ. 

  

− Επιχειρησιακή φάση 

(α) Προεπιχειρησιακή φάση 

17. Σε περίπτωση κρίσης, θα ενισχυθούν ο διάλογος και η διαβούλευση. 

18. Όταν εξετάζεται η δυνατότητα στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία 
της ΕΕ, οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα παρέχουν το πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης 
για οποιοδήποτε θέµα ασφάλειας θέτουν οι ενδιαφερόµενες χώρες. Όταν εξετάζεται ενεργά η 
προσφυγή της ΕΕ σε νατοϊκά µέσα, ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη διαβούλευση µε τα έξι 
ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ. 

(β) Επιχειρησιακή φάση, υπό τη στενή έννοια 

19. Όταν αποφασίζει για τη στρατιωτική επιλογή, η ΕΕ θα ζητεί τη συµµετοχή των 
εξωκοινοτικών µελών του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην 
ΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίστηκαν στο Ελσίνκι : 

"Όταν το Συµβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει επιχείρηση, τα ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που 
δεν είναι µέλη της ΕΕ θα συµµετέχουν, εφόσον το επιθυµούν, εάν η επιχείρηση απαιτεί προσφυγή 
σε νατοϊκά µέσα και δυναµικό. Θα προσκαλούνται επίσης, κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου, 
για να συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις στις οποίες η ΕΕ δεν θα χρησιµοποιεί νατοϊκά µέσα. 

Άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ θα µπορούσαν επίσης να 
προσκαλούνται για να συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, όταν το Συµβούλιο 
αποφασίσει να διεξαγάγει παρόµοια επιχείρηση". 

20. Η επιχειρησιακή φάση θα αρχίζει όταν το Συµβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει στρατιωτική 
επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων. Τα ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ και οι 
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, που έχουν επιβεβαιώσει τη συµµετοχή τους σε επιχείρηση που 
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διεξάγει η ΕΕ µε την ανάπτυξη σηµαντικών στρατιωτικών δυνάµεων, θα έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα συµµετέχοντα κράτη µέλη της ΕΕ στην καθηµερινή διεξαγωγή 
της επιχείρησης αυτής. 

21. Θα συσταθεί µια ad hoc επιτροπή συνεισφερόντων στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ και οι άλλες συµµετέχουσες χώρες για την καθηµερινή διεξαγωγή της 
επιχείρησης. Το Συµβούλιο/η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας θα έχουν την ευθύνη του 
πολιτικού ελέγχου και της στρατηγικής διεύθυνσης της επιχείρησης. Για τη στρατιωτική 
καθηµερινή διεξαγωγή της επιχείρησης, τα καθήκοντα και οι ρόλοι της Στρατιωτικής Επιτροπής 
και του επικεφαλής των επιχειρήσεων θα καθορίζονται στις σχετικές ρυθµίσεις. 

22. Το Συµβούλιο αποφασίζει τη λήξη µιας επιχείρησης µετά από διαβούλευση µεταξύ των 
συµµετεχόντων κρατών στα πλαίσια της ad hoc επιτροπής συνεισφερόντων. 

  

* * 

* 

  

23. Το Συµβούλιο θα επισηµοποιήσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις σε εύθετο χρόνο και θα εξετάσει 
τις σχετικές επιλογές. 

_____________ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

  

ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΕ-ΝΑΤΟ 

  

ΕΝΤΟΛΗ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι κάλεσε την Πορτογαλική Προεδρία να υποβάλει έκθεση προόδου στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, η οποία να περιλαµβάνει "προτάσεις όσον αφορά τις αρχές διαβούλευσης µε το 
ΝΑΤΟ για στρατιωτικά θέµατα και συστάσεις για την εκπόνηση λεπτοµερών διατάξεων περί των σχέσεων ΕΕ-
ΝΑΤΟ, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία για την κατάλληλη στρατιωτική αντιµετώπιση µιας κρίσης, όπως 
προβλέφθηκε στην Ουάσινγκτον και την Κολωνία". 

ΑΡΧΕΣ 

1. Η ανάπτυξη της διαβούλευσης και της συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µε πλήρη σεβασµό της αυτονοµίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

2. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ανέλαβαν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 
τους στο πλαίσιο της στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων µε βάση τις κοινές αξίες, την ισότητα και 
το πνεύµα εταιρικής σχέσης. Στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης και αποτελεσµατική 
διαβούλευση, συνεργασία και διαφάνεια προκειµένου να διαµορφώνονται και να λαµβάνονται 
ταχείες αποφάσεις για την καταλληλότερη στρατιωτική αντιµετώπιση µιας κρίσης και να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική διαχείριση κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της ΕΕ στον 
τοµέα του στρατιωτικού δυναµικού και οι στόχοι που απορρέουν, για όσες χώρες τις αφορά, από 
την Πρωτοβουλία Αµυντικού ∆υναµικού (DCI) του ΝΑΤΟ, θα αλληλοενισχύονται. 
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3. Καίτοι θα αλληλοενισχύονται στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι 
οργανισµοί διαφορετικής φύσης, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη στις ρυθµίσεις περί των σχέσεών 
τους και στην αξιολόγηση στην οποία θα προβεί η ΕΕ περί των υφιστάµενων διαδικασιών που 
διέπουν τις σχέσεις ∆ΕΕ-ΝΑΤΟ ενόψει ενδεχόµενης προσαρµογής τους σε πλαίσια ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

4. Οι ρυθµίσεις και οι λεπτοµερείς διατάξεις περί των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα 
αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι κάθε οργανισµός θα αντιµετωπίζει τον άλλο µε βάση την αρχή 
της ισοτιµίας. 

5. Στις σχέσεις µεταξύ των οργανισµών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει διακριτική 
µεταχείριση έναντι οποιουδήποτε κράτους µέλους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

Οι επαφές µε το ΝΑΤΟ (άτυπες επαφές των ΓΓ, συνοπτικές ενηµερώσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας στο 
Βορειοατλαντικό Συµβούλιο) πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον ορισµό του Ελσίνκι για την αρχική φάση κατά 
την οποία τα µεταβατικά όργανα της ΕΕ ασχολήθηκαν µε τον αυτοπροσδιορισµό τους. Τώρα, υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

Α. Θέµατα 

1. Ασφάλεια: Οι προσπάθειες της ΕΕ για την ολοκλήρωση των οικείων ρυθµίσεων στον τοµέα 
της ασφάλειας (υλική και προσωπική ασφάλεια και εργασίες για µια συµφωνία περί ασφάλειας 
της ΕΕ) συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα. Στη βάση αυτή, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει 
διάλογο µε το ΝΑΤΟ για να καταρτίσει ρυθµίσεις µεταξύ των δύο οργανισµών στον τοµέα της 
ασφάλειας. Οι εν λόγω συζητήσεις θα πρέπει να καταλήξουν σε συµφωνία, η οποία να διέπει 
µεταξύ άλλων την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση εντεταλµένων υπαλλήλων της ΕΕ 
και των κρατών µελών της στις δοµές σχεδιασµού του ΝΑΤΟ. 

2. Καθορισµός στόχων όσον αφορά το δυναµικό: προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι "οι στόχοι 
αυτοί και οι στόχοι που απορρέουν, για όσες χώρες τις αφορά, από την Πρωτοβουλία Αµυντικού 
∆υναµικού (DCI) του ΝΑΤΟ, θα αλληλοενισχύονται", θα χρειαστεί να θεσπιστούν οι 
λεπτοµέρειες διαβούλευσης για τα θέµατα αυτά. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να επιτρέψουν 
στην ΕΕ να βασίζεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, στη στρατιωτική τεχνογνωσία του ΝΑΤΟ, ενόσω 
η ΕΕ καταρτίζει τον πρωταρχικό της στόχο µε βάση τις συµβολές των κρατών µελών. Αφού 
καταρτίσει τον πρωταρχικό στόχο και τους στόχους όσον αφορά το δυναµικό, η ΕΕ, όπως 
συµφωνήθηκε στο Ελσίνκι, θα εκπονήσει µέθοδο διαβούλευσης µέσω της οποίας θα είναι 
δυνατόν να επιτυγχάνονται και να διατηρούνται οι στόχοι αυτοί, και µέσω της οποίας κάθε κράτος 
µέλος θα µπορεί να καθορίζει την εθνική του συµβολή που θα αντικατοπτρίζει την πολιτική του 
βούληση και την προσήλωσή του στους στόχους αυτούς·θα προβλέπεται δε τακτική εξέταση της 
σχετικής προόδου. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα χρησιµοποιούν τις υφιστάµενες διαδικασίες 
αµυντικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση, εκείνων που είναι 
διαθέσιµες στο ΝΑΤΟ και τη ∆ιαδικασία Προγραµµατισµού και Εξέτασης του προγράµµατος 
"Σύµπραξη για την Ειρήνη" (PfP). 

3. Ρυθµίσεις για την πρόσβαση της ΕΕ στους πόρους και το δυναµικό του ΝΑΤΟ 
(συµφωνίες του Βερολίνου και της Ουάσινγκτον): Το Ελσίνκι και η Κολωνία καθόρισαν δύο 
προσεγγίσεις για την υλοποίηση επιχειρήσεων της ΕΕ : µε ή χωρίς τους πόρους του ΝΑΤΟ. Για 
να χρησιµοποιηθούν οι πόροι του ΝΑΤΟ, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πρόοδος στον από κοινού 
καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο θα εφαρµοστεί αυτό στην πράξη προκειµένου να καταρτιστεί 
συµφωνία. Η συµφωνία αυτή θα πρέπει να είναι έτοιµη όταν η ΕΕ καταστεί επιχειρησιακή. Για να 
γίνει αυτό, η ΕΕ προσβλέπει στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. 

4. Κατάρτιση µόνιµων ρυθµίσεων: Εν συνεχεία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα, θα 
απαιτηθεί συζήτηση προκειµένου να καθοριστεί η φύση των µόνιµων ρυθµίσεων που θα διέπουν 
τις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Οι εν λόγω ρυθµίσεις θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές που 
καθορίζονται ανωτέρω. 

Οι προκαταρκτικές εργασίες που έχουν αναληφθεί για τα τέσσερα αυτά θέµατα θα προετοιµάσουν το έδαφος για 
την κατάρτιση µόνιµων ρυθµίσεων µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ. Στόχος µας είναι τα θέµατα αυτά να είναι έτοιµα όταν 
δηµιουργηθούν οι µόνιµες δοµές της ΕΕ µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας. 
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Β. Λεπτοµερείς διατάξεις 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα θα πρέπει να αποφασίσει να προτείνει στο ΝΑΤΟ τη 
σύσταση "ad hoc οµάδων" µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ για κάθε προαναφερθέν θέµα. 

2. Οι "ad hoc οµάδες" θα έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα : 

(α) όσον αφορά τα θέµατα ασφάλειας : προετοιµασία συµφωνίας περί ασφάλειας 

ΕΕ-ΝΑΤΟ, 

(β) όσον αφορά τους στόχους για δυναµικό : εφαρµογή της ανταλλαγής πληροφοριών 
και συζήτησης µε το ΝΑΤΟ κατά την κατάρτιση στόχων όσον αφορά το δυναµικό. 
Συµφωνήθηκε ότι ο αναπληρωτής Αρχηγός των συµµαχικών δυνάµεων στην Ευρώπη 
(DSACEUR) θα µπορούσε να συµµετάσχει ανάλογα µε την περίπτωση, 

(γ) όσον αφορά τις λεπτοµερείς διατάξεις για την πρόσβαση της ΕΕ στους πόρους του 
ΝΑΤΟ (συµφωνίες του Βερολίνου και της Ουάσινγκτον) : προετοιµασία συµφωνίας για 
τις λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση της ΕΕ στους πόρους και το 
δυναµικό του ΝΑΤΟ, όπως συµφωνήθηκε στην Ουάσινγκτον (σχέδιο  

συµφωνίας-πλαισίου για την εφαρµογή του Βερολίνου Plus). Συµφωνήθηκε ότι ο 
DSACEUR θα πρέπει να συµµετάσχει, 

(δ) όσον αφορά τον καθορισµό των µόνιµων ρυθµίσεων : καθορισµός των κύριων 
παραµέτρων συµφωνίας ΕΕ και ΝΑΤΟ, η οποία θα επισηµοποιεί δοµές και διαδικασίες 
διαβούλευσης µεταξύ των δύο οργανισµών σε περιόδους κρίσης και µη κρίσης. 

3. Εάν, έχοντας υπόψη τις αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, ανακύψουν νέα θέµατα για τα οποία 
διαπιστωθεί ότι απαιτείται διαβούλευση µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, θα µπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο πρόσθετων "ad hoc οµάδων". 

4. Από πλευράς ΕΕ, η µεταβατική Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (µΕΠΑ) θα έχει 
συντονιστικό ρόλο στις εργασίες των "ad hoc οµάδων" και θα αποτελεί κεντρικό σηµείο 
διαλόγου. 

________________________ 

  

  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

  

Α. Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει εκφράσει την εδραιωµένη του απόφαση να αυξήσει και να βελτιώσει την 
αποτελεσµατικότητα της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε κρίσεις, µεταξύ άλλων µε ενέργειες σε µη 
στρατιωτικούς τοµείς. Η αυξηµένη αυτή αποτελεσµατικότητα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είτε κατόπιν 
αιτήσεων οργανισµού µε ηγετικό ρόλο, όπως ο ΟΗΕ ή η ΟΑΣΕ, είτε και σε αυτόνοµες ενέργειες της ΕΕ, όπου αυτό 
κρίνεται ενδεδειγµένο. 

Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει να ενισχύσει την ικανότητά της στις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης 
κρίσεων σε όλους τους οικείους τοµείς, µε στόχο να βελτιώσει τις δυνατότητες να σώζει ανθρώπινες ζωές σε 
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στιγµές κρίσης, να διατηρεί τη στοιχειώδη δηµόσια τάξη, να προλαµβάνει την περαιτέρω κλιµάκωση, να 
διευκολύνει την επάνοδο σε µια ειρηνική, σταθερή και αυτοελεγχόµενη κατάσταση, να διαχειρίζεται τις δυσµενείς 
συνέπειες επί των χωρών της Ένωσης και ν' αντιµετωπίζει τα συναφή προβλήµατα συντονισµού. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στους τοµείς εκείνους όπου η διεθνής κοινότητα έχει µέχρι τώρα καταδείξει αδυναµίες. Θα είναι 
πηγή "προστιθέµενης αξίας", διότι θα βελτιώσει την ικανότητα της Ένωσης τόσο να αντιδρά όσο και να 
ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις των άλλων ηγετικών οργανισµών, οι οποίοι θα µπορούν να βασίζονται, 
συστηµατικότερα απ' ό,τι ως τώρα, σε µιαν αξιόλογη ποιοτικά και ποσοτικά συµβολή, που ενδεχοµένως ν' αποτελεί 
τον πυρήνα ορισµένων αποστολών τους – πράγµα που µε τη σειρά του θα επιτείνει την "προβολή" της Ένωσης. 

Η ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στις µη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει προπάντων 
να την εφοδιάσει µε επαρκή µέσα ώστε ν' αντιµετωπίζει περίπλοκες πολιτικές κρίσεις : 

− προσπαθώντας να προλάβει την έκρηξη ή την κλιµάκωση συγκρούσεων, 

− εδραιώνοντας την ειρήνη και την εσωτερική σταθερότητα σε µεταβατικές περιόδους, 

− εξασφαλίζοντας τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των στρατιωτικών και µη στρατιωτικών 
πτυχών της διαχείρισης των κρίσεων που να καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των καθηκόντων του 
Petersberg. 

Συµφωνήθηκε ότι ο προσδιορισµός των συγκεκριµένων στόχων θα πρέπει να βασίζεται σε µια ρεαλιστική 
προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, εστιασµένη στις επιχειρησιακές ανάγκες και απηχούσα τα πολιτικά 
µελήµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

Οι µέχρι τώρα καταγραφές καταδεικνύουν σαφώς ότι τα κράτη µέλη, η Ένωση ή όλοι µαζί έχουν συσσωρεύσει 
αξιόλογη πείρα ή διαθέτουν αξιόλογα µέσα σε πλείστους όσους τοµείς, µέσα που πολύ συχνά χρησιµοποιούνται 
ήδη στην αναπτυξιακή συνεργασία. Λαµβάνοντας πλήρως υπόψη και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα µέσα, εργαλεία 
και πείρα, η Ένωση θα πρέπει να συγκεντρώσει κατά προτεραιότητα τις προσπάθειές της στους τοµείς όπου 
περισσότερο απαιτείται ικανότητα γρήγορης αντίδρασης και όπου είναι καταφανέστερη η πρόσθετη αξία µιας 
συντονότερης και συντονισµένης προσπάθειας Ένωσης και κρατών µελών. Η διεργασία αυτή θα µπορούσε να 
επεκταθεί βαθµιαία προς τα έξω ώστε να καλύψει ευρύ φάσµα περιορισµένων και πολύπλοκων επιχειρήσεων 
διαχείρισης µη στρατιωτικών κρίσεων. Ο προσδιορισµός όµως των προτεραιοτήτων στις οποίες θα εστιάσει η 
Ένωση σε πρώτη φάση τις συντονισµένες της προσπάθειες ουδόλως αποκλείει τη χρήση και όλων των άλλων 
εργαλείων που διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη µέλη. 

Β. Προτεραιότητες 

Ο πρώτος τοµέας προτεραιότητας, που εντοπίστηκε βάσει των διδαγµάτων των κρίσεων που είχε ν' αντιµετωπίσει 
πρόσφατα και αντιµετωπίζει ακόµα η Ευρώπη, είναι η αστυνόµευση. 

  

I. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Έχουν ήδη καθοριστεί από τα κράτη µέλη, στα πλαίσια της εθελούσιας συνεργασίας, δυνάµει του άρθρου 12 
πέµπτη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΕ συγκεκριµένοι στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί µέχρι το 2003, 
όσον αφορά το αστυνοµικό δυναµικό. Οι στόχοι αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στο Προσάρτηµα 4 της έκθεσης της 
Προεδρίας. 

  

II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η θετική έκβαση οποιασδήποτε αστυνοµικής αποστολής, είναι ανάγκη να 
συνοδεύεται η εντατικοποιηµένη σχετική εργασία από εργασίες και σε άλλους τοµείς που κρίνονται αναγκαίοι. Ο 
πιο συναφής τοµέας είναι η βοήθεια για την αποκατάσταση του δικαστικού και του σωφρονιστικού συστήµατος. Θα 
µπορούσαν να επιδιωχθούν τα εξής : 

(i) θέσπιση εθνικών ρυθµίσεων από τα κράτη µέλη για την επιλογή δικαστών, εισαγγελέων, 
εµπειρογνωµόνων περί φυλακών και άλλων επαγγελµατικών κατηγοριών µέσα από το δικαστικό 
και σωφρονιστικό σύστηµα, οι οποίοι θα µπορούν να κινητοποιούνται µε σύντοµη προειδοποίηση 
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στα πλαίσια επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης, και εξέταση τρόπων κατάλληλης 
εκπαίδευσής τους, 

(ii) προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση κατευθυντηρίων γραµµών για την επιλογή και την 
εκπαίδευση διεθνών δικαστών και εµπειρογνωµόνων περί φυλακών σε επαφή µε τα Ηνωµένα 
Έθνη και µε περιφερειακούς οργανισµούς (ιδίως Συµβούλιο της Ευρώπης και ΟΑΣΕ), 

(iii) εξέταση από την Ένωση τρόπων υποστήριξης της δηµιουργίας/ανακαίνισης της υποδοµής 
τοπικών δικαστηρίων και φυλακών και εξεύρεσης επιτόπιου δικαστικού και σωφρονιστικού 
προσωπικού στα πλαίσια των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης. 

  

III. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Άλλος ένας τοµέας που χρειάζεται τόνωση προκειµένου να υποστηριχθούν επιτυχώς οι κοινωνίες που διανύουν 
µεταβατικές φάσεις είναι ο τοµέας της πολιτικής διοίκησης. 

(i) Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της επιλογής, της εκπαίδευσης 
και της προώθησης εµπειρογνωµόνων σε θέµατα πολιτικής διοίκησης για την ανάληψη 
καθηκόντων στα πλαίσια της αποκατάστασης των διοικητικών συστηµάτων που έχουν 
καταρρεύσει· 

(ii) Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο ν' αναλάβουν την 
εκπαίδευση εντόπιων στελεχών του πολιτικού διοικητικού µηχανισµού σε κοινωνίες που διανύουν 
µεταβατικές φάσεις. 

IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Πέραν των προαναφερόµενων τοµέων προτεραιότητας, τα κράτη µέλη επεσήµαναν και την πολιτική προστασία, 
όπου συµπεριλαµβάνεται και η αναζήτηση και διάσωση σε επιχειρήσεις βοήθειας κατόπιν καταστροφών. Πρέπει να 
γίνει διάκριση µεταξύ επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων αφενός 
και άλλων µορφών επιχειρήσεων βοήθειας κατόπιν καταστροφών αφετέρου, καθότι οι δεύτερες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Παρά τη διάκριση αυτή όµως, στις επιχειρήσεις διαχείρισης των κρίσεων στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των µέσων και του δυναµικού πολιτικής προστασίας των κρατών µελών της 
Ένωσης. 

Μολονότι υπάρχουν ήδη ειδικοί µηχανισµοί συντονισµού στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, κρίνεται βάσει της 
πείρας των πρόσφατων µεγάλων φυσικών καταστροφών ότι υπάρχουν και ανάγκες και δυνατότητες βελτίωσης. 

Έχουν γίνει προτάσεις για την εξασφάλιση καλύτερης οργάνωσης της αντίδρασης της Ένωσης, όπως η έννοια της 
ηγέτιδας χώρας και της εξειδίκευσης. Οι εργασίες που ήδη διεξάγονται στο Συµβούλιο µε τη σύµπραξη 
εµπειρογνωµόνων πολιτικής προστασίας θα επιτρέψουν να οριστούν συγκεκριµένοι στόχοι και σ' αυτόν τον τοµέα. 

Τέτοιοι συγκεκριµένοι στόχοι θα µπορούσαν να οριστούν σε σχέση µε το έµψυχο υλικό και τα υλικά µέσα που θα 
µπορεί να διαθέσει κάθε κράτος µέλος, τον τύπο της εντολής και το καθεστώς της επιχείρησης για τις 
συµµετέχουσες χώρες, καθώς και την προαγωγή της συµβατότητας του εξοπλισµού µεταξύ των κρατών µελών. 

Γ. Πόροι 

Η βελτίωση του συντονισµού σε επίπεδο Ένωσης µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 
συνεργία στην αντίδραση της Ένωσης. Μαζί µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένων στόχων από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, αυτό θα εξασφαλίσει απτές βελτιώσεις στη συµβολή της Ένωσης σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. 

∆. Περαιτέρω εργασίες επί των συγκεκριµένων στόχων µετά τη Φέιρα 

Η Επιτροπή Πολιτικής ∆ιαχείρισης Κρίσεων θα µπορούσε να εργαστεί για την ανάπτυξη και την περαιτέρω 
επεξεργασία των συγκεκριµένων στόχων που θα ορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα καθώς και σχετικά µε 
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τοµείς που εκτείνονται και πέρα από τους ήδη εντοπισθέντες τοµείς προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτόν, η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να περιλάβει και εµπειρογνώµονες από τους οικείους κρατικούς µηχανισµούς, που να δίνουν 
µεταξύ άλλων εξειδικευµένες συµβουλές για τις αστυνοµικές, δικαστικές και σωφρονιστικές πτυχές, την πολιτική 
διοίκηση, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διεπαφή µεταξύ της διαχείρισης των κρίσεων και της αναπτυξιακής 
συνεργασίας. 

Θα µπορούσαν επίσης να γίνουν περαιτέρω εργασίες για τον προσδιορισµό του εθνικού δυναµικού µε στόχο την 
επίτευξη συλλογικών στόχων, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών τοµέων εµπειρίας και ειδίκευσης. 

Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει προσεχώς έναν επιχειρησιακό κατάλογο των δράσεων όπου ήδη έχει 
αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ένωση καθώς και προτάσεις στον τοµέα της πολιτικής προστασίας. 

________________________ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Α. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Προκειµένου να αναπτυχθεί το δυναµικό της αστυνοµίας, τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά στο πλαίσιο 
του άρθρου 12, πέµπτο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσαν τους ακόλουθους συγκεκριµένους 
στόχους, τους οποίους πρέπει να επιτύχουν µέχρι το 2003. 

Οι στόχοι είναι συναφείς, αλλά σκιαγραφούν διαφορετικές πτυχές του δυναµικού της αστυνοµίας της ΕΕ. Σε αυτή 
τη συνάρτηση, ο στόχος περί δυναµικού ταχείας ανάπτυξης (2) ορίζεται ως περιλαµβανόµενος στον στόχο περί 
συνολικού δυναµικού της ΕΕ (1). 

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕ 

Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της αστυνοµίας σε διεθνείς επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, 
καθώς και την αυξανόµενη ανάγκη αστυνοµικών για αυτές τις επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη της ΕΕ 
αναλαµβάνουν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαθέτουν αστυνοµικούς σε διεθνείς 
αστυνοµικές επιχειρήσεις στις οποίες αποφασίζουν εθελοντικά να συµβάλουν. Στις συµβολές των 
κρατών µελών θα λαµβάνονται υπόψη οι δικές τους ειδικές τους ρυθµίσεις για την εθνική 
αστυνόµευση και το είδος αστυνοµικής εµπειρίας που µπορούν να διαθέσουν. 

Ενισχύοντας βαθµηδόν το δυναµικό τους, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως τελικό 
στόχο την ικανότητα να διαθέτουν µέχρι 5.000 αστυνοµικούς σε διεθνείς αποστολές, που θα 
καλύπτουν όλο το φάσµα των επιχειρήσεων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε διαφορετικής φάσεως αυτών των επιχειρήσεων. Το 
ήδη ανεπτυγµένο δυναµικό των κρατών µελών της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 3.300 άτοµα. 

Αυτό θα απαιτήσει την προεπιλογή και την κατάρτιση αριθµητικά επαρκούς "δεξαµενής" 
αστυνοµικού προσωπικού, που θα καλύπτει όλους τους τοµείς του αστυνοµικού έργου που 
απαιτείται διεθνώς, θα λαµβάνει δε υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα καθώς και τους ειδικούς 
περιορισµούς της αστυνοµίας των κρατών µελών. Είναι, επίσης, δυνατό να απαιτήσει την 
ενίσχυση µηχανισµών περιτροπής και επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους και πόρους 
υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

Τα κράτη µέλη θα ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους σε εθνικό επίπεδο µε σκοπό την εκπόνηση 
ειδικών συστάσεων όσον αφορά την αύξηση του αριθµού των αστυνοµικών που διατίθενται για 
διεθνείς αποστολές (µεριµνώντας, µεταξύ άλλων, για την ευρύτερη χρησιµοποίηση 
συνταξιοδοτούµενων ή πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντων αστυνοµικών και την ελευθέρωση 
αστυνοµικού δυναµικού µέσω της ενεργότερης συµµετοχής εµπειρογνωµόνων από συναφείς 
τοµείς). Σε αυτή τη συνάρτηση, θα δοθεί η δέουσα προσοχή στη δυνατότητα να δοθεί µεγαλύτερη 
έµφαση στην εκπαίδευση της τοπικής αστυνοµίας, δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να συµβάλει στη 
µείωση του αριθµού και της χρονικής διάρκειας της διεθνούς ανάπτυξης αστυνοµικών δυνάµεων. 

Ο στόχος περί συνολικού αστυνοµικού δυναµικού της ΕΕ είναι δυνατό να διευρυνθεί ώστε να 
περιλάβει επίσης την διεθνή στήριξη των τοπικών δικαστικών και σωφρονιστικών συστηµάτων, 
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των οποίων η ανεπάρκεια σε ορισµένες κρίσεις µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην 
αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα µιας διεθνούς αστυνοµικής παρουσίας. 

2. ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η ανάπτυξη αστυνοµικών της ΕΕ µπορεί να πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως διεθνούς 
οργανισµού µε ηγετικό ρόλο, ιδίως των Ηνωµένων Εθνών ή του ΟΑΣΕ, ή να αποτελεί αυτόνοµη 
αστυνοµική επιχείρηση της ΕΕ, πιθανώς εντασσόµενη σε ευρύτερη επιχείρηση διαχείρισης 
κρίσεων υπό την καθοδήγηση της ΕΕ, αφ' ης στιγµής έχει καθορισθεί από την ΕΕ ο αναγκαίος 
σχεδιασµός και το πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

Στο πλαίσιο του στόχου για συνολικό δυναµικό της ΕΕ, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να 
µπορούν να επιλέγουν και να αναπτύσσουν, εντός 30 ηµερών, αστυνοµία ικανή να διεξάγει 
επιχειρήσεις και αποστολές παροχής αστυνοµικών συµβουλών, εκπαίδευσης, παρακολούθησης, 
καθώς και "µάχιµης" αστυνόµευσης: 

- προκειµένου να προλαµβάνονται ή να περιορίζονται εσωτερικές κρίσεις και 
συγκρούσεις (όπως π.χ. η MINUGUA στη Γουατεµάλα), 

- σε καταστάσεις που δεν έχουν σταθεροποιηθεί, όπως π.χ. καταστάσεις που 
επακολουθούν αµέσως µετά τις συγκρούσεις, στις οποίες απαιτούνται ισχυρές δυνάµεις 
για την αποκατάσταση του νόµου και της τάξεως (όπως π.χ. οι UNMIK/KFOR στο 
Κοσσυφοπέδιο και η UNTAET στο Ανατολικό Τιµόρ), 

- για την υποστήριξη της τοπικής αστυνοµίας, διασφαλίζοντας το σεβασµό των 
θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων (όπως π.χ. οι ∆ΕΕ/MAPE στην Αλβανία, η 
WEUPOL στο Μόσταρ και η ONUSAL στο Ελ Σαλβαδόρ) και, στις περιπτώσεις που η 
διεθνής αστυνοµία έχει µάχιµο ρόλο, καθιστώντας δυνατή την ταχεία µεταβίβαση της 
ευθύνης για την επιβολή του νόµου στην τοπική αστυνοµία (όπως π.χ. οι ΟΑΣΕ/KPSS 
στο Κοσσυφοπέδιο). 

Η εµπειρία έχει καταδείξει ότι τα απαιτητικότερα καθήκοντα διαχείρισης των κρίσεων είναι 
δυνατό να απαιτούν την ανάπτυξη µέχρι και 1.000 αστυνοµικών των κρατών µελών της ΕΕ, εντός 
30 ηµερών. Για κάθε µία εξ αυτών των αποστολών µε γενικό στόχο, θα απαιτηθεί περαιτέρω 
επεξεργασία από τις αρµόδιες επιτροπές και οµάδες του Συµβουλίου. 

∆εδοµένων των συγκεκριµένων απαιτήσεων όσον αφορά την επιτέλεση µάχιµων καθηκόντων από 
διεθνή αστυνοµία σε µη σταθεροποιηµένες καταστάσεις, ιδίως δε τη µετάβαση από την αρχική 
στρατιωτική διοίκηση στην µετέπειτα πολιτική διοίκηση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην πρόταση για την ανάπτυξη ισχυρών, µε δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, ευέλικτων και 
διαλειτουργικών αστυνοµικών µονάδων ενσωµατωµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
στην δυνατότητα συνεργασίας µικρότερου αριθµού κρατών µελών για την αύξηση του δυναµικού 
στον συγκεκριµένο αυτό τοµέα. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος περί του χρόνου αναπτύξεως, τα κράτη µέλη και η ΕΕ θα 
ενισχύσουν περισσότερο, όπου απαιτείται, την ικανότητα να συµβάλουν µε την απαιτούµενη 
εµπειρία σε µία οµάδα εµπροσθοφυλακής, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο ηγετικός διεθνής 
οργανισµός – καθώς και, σε εύθετο χρόνο, την ανάπτυξη οµάδων εµπροσθοφυλακής της ΕΕ 
αποτελούµενων από πεπειραµένους αστυνοµικούς εµπειρογνώµονες, υπεύθυνους για την 
αξιολόγηση των κινδύνων, τον καθορισµό, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αστυνοµικής 
αποστολής υπό την καθοδήγηση της ΕΕ. Σε αυτή τη συνάρτηση, η ΕΕ θα πρέπει να µπορεί να 
συµβάλει διαθέτοντας και αναπτύσσοντας νοµικούς εµπειρογνώµονες ώστε να είναι έτοιµη να 
παρέχει υποστήριξη στα τοπικά δικαστικά και σωφρονιστικά συστήµατα, καθώς και 
εµπειρογνώµονες στην µηχανική, τη διοικητική και την υλικοτεχνική υποστήριξη. 

Τα κράτη µέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρίες όσον αφορά τις µεθόδους 
δηµιουργίας δυνάµεων που θα µπορούν να αναπτυχθούν ταχέως, µεταξύ άλλων µε την χρήση 
προεπιλεγµένων αστυνοµικών δυνάµεων οι οποίες, παρότι θα συµµετέχουν ενεργά στο εθνικό 
αστυνοµικό έργο, θα µπορούν να είναι γρήγορα διαθέσιµες για αστυνοµικές αποστολές. 
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3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση του 
επιπέδου των διεθνών αστυνοµικών απόστολων, µεταξύ άλλων στα πλαίσια και διαµέσου των 
Ηνωµένων Εθνών και της ΟΑΣΕ. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση και τα κράτη µέλη της θα 
ξεκινήσουν εργασίες µε στόχο τον προσδιορισµό µιας ενωσιακής αντίληψης για τις διεθνείς 
αστυνοµικές επιχειρήσεις. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σε στενή συνεργασία µε την 
Υπηρεσία Επιχειρήσεων για τη ∆ιατήρηση της Ειρήνης (του ΟΗΕ), βάσει των υφιστάµενων 
κατευθυντήριων γραµµών του ΟΗΕ και χωρίς επικάλυψη µε τις εργασίες που ήδη εκτελούνται 
στα πλαίσιά του, θα αξιοποιούν δε την εµπειρογνωµοσύνη που υπάρχει για αστυνοµικά θέµατα 
στα κράτη µέλη και στην Ένωση. Από τις πρώτες σχετικές συζητήσεις έχει εντοπιστεί µεταξύ 
άλλων η ανάγκη : 

(1) να οριστούν οι κατηγορίες αστυνοµικών και εµπειρογνωµόνων οι πιο κατάλληλες για 
τα διάφορα αστυνοµικά καθήκοντα, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων για την 
επί τόπου τοποθέτηση, βάσει σεναρίων ή ενδεικτικών προσόντων που να καλύπτουν το 
ρόλο της αστυνοµίας σ' ολόκληρο το φάσµα και σε όλα τα στάδια των επιχειρήσεων 
πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, λαµβανοµένης υπόψη και της ανάγκης ευελιξίας στις 
επεµβάσεις, 

(2) να υπάρξει συµβολή στη διαµόρφωση µιας γενικής αντίληψης της µάχιµης 
αστυνόµευσης, ιδίως όσον αφορά τη συνέργεια µεταξύ στρατιωτικών και αστυνοµικών 
δυνάµεων σε καταστάσεις όπου έχουν προηγηθεί συγκρούσεις και όπου και τα δύο είδη 
δυνάµεων αναπτύσσονται εκ παραλλήλου, 

(3) να υπάρξει συµβολή στη διευκρίνιση του νοµικού πλαισίου εντός του οποίου 
κινούνται οι διεθνείς αστυνοµικές αποστολές, 

(4) να υπάρξει συµβολή στον καθορισµό σαφών διεθνών εντολών καθηκόντων για τις 
αστυνοµικές αποστολές. 

Η ανάπτυξη µιας ενωσιακής αντίληψης θα διευκόλυνε τον καταρτισµό από την ΕΕ 
κατευθυντήριων γραµµών και βάσεων αναφοράς για τη διεθνή αστυνόµευση, µεταξύ άλλων και 
κανόνων εµπλοκής, και θα συνέβαλλε και στον αναλυτικότερο προσδιορισµό των κατηγοριών 
αστυνοµικών και εµπειρογνωµόνων στις βάσεις δεδοµένων των κρατών µελών και της Ένωσης. 

Στα πλαίσια της συνεργασίας σε θέµατα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών, και λαµβάνοντας υπόψη 
τις απαιτήσεις των διάφορων µορφών αστυνοµικών αποστολών, τα κράτη µέλη και η Ένωση θα 
συνεχίσουν επίσης τις προσπάθειες για τον καθορισµό τυποποιηµένων κριτηρίων επιλογής και 
προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης, βασισµένων στα υπάρχοντα πρότυπα του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ 
και του Συµβουλίου της Ευρώπης και συµβατών µε αυτά, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό 
επίπεδο των αστυνοµικών που στέλνουν σε διεθνείς αποστολές τα κράτη µέλη της Ένωσης και η 
ύπαρξη αρκετά µεγάλου πλήθους προεπιλεγµένων και εκπαιδευµένων αστυνοµικών για την 
επίτευξη των στόχων δυναµικού και ανάπτυξης που ορίστηκαν στα παραπάνω. Στις προσπάθειες 
αυτές θα ληφθεί υπόψη το σεµινάριο που οργανώθηκε στην ίδια συνάρτηση στη Λισσαβόνα στις 
29-31 Μαΐου 2000 καθώς και οι παλαιότερες εργασίες σχετικά µε την εκπαίδευση των 
αστυνοµικών για ειρηνευτικές αποστολές εκτελούµενες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
εκφράζεται δε ο καίριος ρόλος της Ένωσης και των κρατών µελών της στη διαµόρφωση 
καλύτερου επιπέδου διεθνούς αστυνόµευσης. 

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι τιθέµενοι συγκεκριµένοι στόχοι εκφράζουν την πολιτική βούληση και δέσµευση των κρατών µελών. Τους 
στόχους θα επεξεργαστούν περισσότερο οι αρµόδιες επιτροπές και οµάδες του Συµβουλίου. Θα αναπτυχθεί µέθοδος 
µε την οποία να µπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν µε εθελοντικές συνεισφορές αυτοί οι σταδιακοί 
στόχοι. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της εθνικής αστυνοµίας, λαµβανοµένων υπόψη π.χ. των εθνικών απαιτήσεων 
εκ περιτροπής υπηρεσίας και της δυνατότητας χρησιµοποίησης συνταξιούχων, θα µπορούν να καθοριστούν από 
καθένα κράτος µέλος, θα γίνεται δε και τακτική ανασκόπηση της επιτελούµενης προόδου. Το έργο αυτό θα 
εκτελεστεί σε στενή συνεργασία µε εµπειρογνώµονες επί αστυνοµικών θεµάτων. 

Οι γενικές πληροφορίες σχετικά µε το εκ των προτέρων προσδιορισµένο αστυνοµικό δυναµικό, την ετοιµότητά του, 
και την ειδικά διαθέσιµη σε κάθε χώρα εµπειρογνωµοσύνη, ιδίως για τις προπαρασκευαστικές οµάδες, θα 
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αποθηκεύονται στην αστυνοµική βάση δεδοµένων που τηρείται στη Γραµµατεία του Συµβουλίου ως µέρος του 
Συντονιστικού Μηχανισµού που συγκροτήθηκε κατόπιν των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ελσίνκι. Θα γίνουν και περαιτέρω εργασίες σχετικά µε τις εθνικές ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων δε µε ειδικές 
πληροφορίες για το εκ των προτέρων προσδιορισµένο αστυνοµικό δυναµικό και τα µοναδικά εθνικά σηµεία 
επαφής. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι έθεσε το στόχο της ανάπτυξης των συνεισφορών της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισµούς, ιδίως τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, καθώς και των ικανοτήτων της για αυτόνοµες δράσεις της ΕΕ. Για το 
σκοπό αυτό, η Ένωση θα συντονίζεται στενά µε την Υπηρεσία Επιχειρήσεων για τη ∆ιατήρηση της Ειρήνης (του 
ΟΗΕ), µε τον ΟΑΣΕ, ιδίως δε τη λεγόµενη REACT Task Force, και µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και τα σηµεία 
επαφής των κρατών µελών, για να εξασφαλίζει τη συµβατότητα και αλληλοενίσχυση των προσπαθειών της Ένωσης 
και των άλλων αυτών οργανισµών, την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά µε τις νέες αστυνοµικές αποστολές. 

Εκτός τούτων, θα εκπονηθεί αναλυτική µελέτη για την σκοπιµότητα και τις συνέπειες του σχεδιασµού, του 
ξεκινήµατος και της διεξαγωγής αυτόνοµων ενωσιακών αποστολών. 

  

____________________ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 

Μια από τις κύριες προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας υπήρξε η προώθηση της διεξαγόµενης 
διαδικασίας διεύρυνσης µε τα 13 κράτη µέλη που είναι υποψήφια για την προσχώρηση. 

Όσον αφορά τα υποψήφια κράτη µε τα οποία οι διαπραγµατεύσεις άρχισαν τον Μάρτιο του 1997, ήτοι την Κύπρο, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και την Σλοβενία, η Πορτογαλική Προεδρία, 
στη συνέχεια των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου της Κολωνίας, άρχισε τις διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τα 
κεφάλαια που δεν είχαν ακόµη ανοιχτεί, µερικά εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα σύνθετα : Περιφερειακή Πολιτική, 
∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Χρηµατοδοτικές και ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις, ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, 
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Προσώπων και Γεωργία. Το κεφάλαιο Θεσµικά όργανα θα περιµένει, όπως ήταν 
προβλεπόµενο, το τέλος της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης για την µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων για να 
ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις. 

Αφετέρου, η πορτογαλική Προεδρία επιδίωξε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τα υπόλοιπα 
κεφάλαια που ήταν ήδη ανοικτά. Ως εκ τούτου µπόρεσε να κλείσει προσωρινά µε όλα αυτά τα υποψήφια κράτη το 
κεφάλαιο Koινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, το ∆ίκαιο των εταιρειών µε την Κύπρο, την Εσθονία 
και τη Σλοβενία, την Κοινωνική Πολιτική µε την Κύπρο, την Αλιεία µε την Κύπρο και την Εσθονία, τις Εξωτερικές 
Σχέσεις µε την Εσθονία και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Τελωνειακή Ένωση µε τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την 
Ελεύθερη Κυκλοφορία Κεφαλαίων µε την Εσθονία και το ∆ηµοσιονοµικό Έλεγχο µε την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την 
Κύπρο και την Πολωνία. Κατέστη επίσης δυνατόν να επικυρωθεί µε την Ουγγαρία το προσωρινό κλείσιµο των 
κεφαλαίων Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Βιοµηχανική Πολιτική. 

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα πραγµατοποιήθηκαν σε δυο γύρους διµερών διαπραγµατευτικών ∆ιασκέψεων σε 
επίπεδο αναπληρωτών αντιπροσώπων, τον Απρίλιο και τον Μάιο, και επικυρώθηκαν σε ένα γύρο 
διαπραγµατεύσεων σε υπουργικό επίπεδο τον Ιούνιο. 

Εκ παραλλήλου, και σύµφωνα µε την εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, η Πορτογαλική Προεδρία 
άρχισε επισήµως τον Φεβρουάριο τις διαπραγµατεύσεις ένταξης µε τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας η 
Ένωση είχε διµερείς διασκέψεις διαπραγµατεύσεων προσχώρησης ταυτόχρονα µε 12 υποψήφια κράτη. 

Έχοντας υπόψη την ιδέα που διατυπώθηκε στο Ελσίνκι ότι δεν πρέπει να δηµιουργηθούν νέες πολύπλοκες 
διαδικασίες, και βάσει της καθιερωµένης αρχής ότι τα υποψήφια κράτη πρέπει να κρίνονται σύµφωνα µε τις 
ατοµικές τους αξίες, η Πορτογαλική Προεδρία καθόρισε ένα διαφοροποιηµένο πρόγραµµα διαπραγµατεύσεων µε 
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τους εν λόγω υποψήφιους, µε βάση πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν ακροάσεων µε τα κράτη µέλη. Κατέστη 
έτσι δυνατόν να ξεκινήσουν συγκεκριµένες διαδικασίες µε τους έξη αυτούς υποψήφιους σχετικά µε την  

Παιδεία και την Κατάρτιση, την Επιστήµη και την Έρευνα, τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, τις Εξωτερικές Σχέσεις 
και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Στον κοινό αυτό κορµό κεφαλαίων για τους εν λόγω 
υποψήφιους, προστίθεται η έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τα κεφάλαια : Στατιστικές και Πολιτική του 
Ανταγωνισµού µε τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, Πολιτισµός και Οπτικοακουστική Πολιτική µε τη 
Βουλγαρία, τη Μάλτα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, και Βιοµηχανική Πολιτική και Τηλεπικοινωνίες 
και Τεχνολογίες των Πληροφοριών µε τη Μάλτα. 

Τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µε τους εν λόγω υποψήφιους υπήρξαν τα ακόλουθα : µε τη Ρουµανία 
έκλεισαν προσωρινά και τα 5 κεφάλαια που άνοιξαν κατά την Πορτογαλική Προεδρία. Με τη Σλοβακία, από τα 8 
ανοικτά κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά οι διαπραγµατεύσεις για τα 6 ενώ παραµένουν τα κεφάλαια Πολιτική του 
Ανταγωνισµού και Πολιτισµός και Oπτικοακουστική Πολιτική. Με την Λετονία και τη Λιθουανία από τα 8 επίσης 
ανοικτά κεφάλαια δεν έκλεισαν προσωρινά τα εξής : Πολιτισµός και Οπτικοακουστική Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις 
και Ανταγωνισµός. Με τη Βουλγαρία έκλεισαν προσωρινά 4 από τα 6 ανοικτά κεφάλαια, ενώ παραµένουν ανοικτά 
τα εξής : Πολιτισµός και Οπτικοακουστική Πολιτική και Εξωτερικές σχέσεις. Τέλος, µε τη Μάλτα από τα 8 ανοικτά 
κεφάλαια µόνον οι διαπραγµατεύσεις για τον Πολιτισµό και την Οπτικοακουστική Πολιτική δεν έκλεισαν 
προσωρινά. Για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσµάτων µε τα εν λόγω υποψήφια κράτη, η Πορτογαλική 
Προεδρία διοργάνωσε δυο γύρους ∆ιασκέψεων στο επίπεδο των αναπληρωτών αντιπροσώπων και δυο σε 
υπουργικό επίπεδο. 

Πρέπει να σηµειωθεί, κυρίως λόγω της συµβολικής τους σηµασίας, ότι οι γύροι των διαπραγµατεύσεων σε 
υπουργικό επίπεδο, που πραγµατοποιήθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου και οποίοι επικύρωσαν τα αποτελέσµατα της 
Πορτογαλικής Προεδρίας, συµπεριέλαβαν για πρώτη φορά και τα δώδεκα υποψήφια κράτη για την προσχώρηση, 
θέτοντας έτσι τέλος στον χωρισµό των υποψηφίων ανά οµάδες. 

Πέραν αυτών καθ' εαυτών των διαπραγµατεύσεων, των οποίων το πρόγραµµα που είχε προβλεφθεί από την 
Πορτογαλική Προεδρία ολοκληρώθηκε πλήρως, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για την προώθηση άλλων 
στοιχείων της διαδικασίας διεύρυνσης. 

Πραγµατοποιήθηκε ένα Συµβούλιο Σύνδεσης µε την Τουρκία, το πρώτο ύστερα από πολύ καιρό, το οποίο θα 
συντελέσει ώστε η χώρα να ενταχθεί ουσιαστικά στην προενταξιακή διαδικασία, όπως καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι. 

Κατέστη επίσης δυνατή η επίτευξη µιας συµφωνίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε ένα 
δηµοσιονοµικό κανονισµό για την Κύπρο και τη Μάλτα, που να δηµιουργεί προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική 
συνέχιση των προενταξιακών προσπαθειών αυτών των δυο υποψηφίων, και να επιτρέπει την επίσηµη επικύρωση 
των αντίστοιχων εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης. 

  

________________________ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι µικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Είναι βασική πηγή δηµιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και χώρος ανάπτυξης επιχειρηµατικών ιδεών. Οι προσπάθειες της Ευρώπης σχετικά µε την 
εισαγωγή της νέας οικονοµίας θα επιτύχουν µόνο αν οι µικρές επιχειρήσεις προωθηθούν στην κορυφή της 
ηµερήσιας διάταξης. 

Οι µικρές επιχειρήσεις είναι οι πλέον ευαίσθητες από όλες τις επιχειρήσεις στις µεταβολές του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος. Είναι οι πρώτες που θα υποφέρουν αν επιβαρυνθούν µε υπερβολική γραφειοκρατία. Και είναι οι 
πρώτες που θα ευδοκιµήσουν αν υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη µείωση της γραφειοκρατίας και την επιβράβευση 
της επιτυχίας. 
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Στη Λισσαβώνα θέσαµε το στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί παγκοσµίως η ανταγωνιστικότερη και 
δυναµικότερη οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση, ικανή για την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, για τη 
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. 

Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται ως κινητήριος µοχλός της καινοτοµίας, της απασχόλησης καθώς και 
της κοινωνικής και τοπικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. 

Θα πρέπει συνεπώς να δηµιουργηθεί το βέλτιστο περιβάλλον για τις µικρές επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό 
πνεύµα. 

Αρχές 

Για την προώθηση των ανωτέρω, 

Αναγνωρίζουµε τη δυναµική των µικρών επιχειρήσεων για ανταπόκριση στις νέες ανάγκες της 
αγοράς και για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, 

Τονίζουµε τη σπουδαιότητα των µικρών επιχειρήσεων στην ενθάρρυνση της κοινωνικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα συµπεριφέρονται ως παραδείγµατα πρωτοβουλίας 
και ανάληψης των δεσµεύσεων, 

Αναγνωρίζουµε ότι το επιχειρηµατικό πνεύµα αποτελεί µία πολύτιµη και παραγωγική ζωτική 
δεξιότητα σε όλα τα επίπεδα ευθύνης, 

Χαιρετίζουµε τη επιτυχή επιχείρηση η οποία θα πρέπει να ανταµείβεται επαξίως, 

Θεωρούµε ότι και η αποτυχία είναι συνεπακόλουθη της υπεύθυνης πρωτοβουλίας και της 
ανάληψης κινδύνων και θα πρέπει κυρίως να αντιµετωπίζεται ως µια ευκαιρία απόκτησης 
εµπειριών, 

Αναγνωρίζουµε τις αξίες της γνώσης, της δέσµευσης και της ευελιξίας στη νέα οικονοµία. 

Η κατάσταση των µικρών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να βελτιωθεί µε δράσεις τόνωσης του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων µέτρων, και όταν απαιτείται, µε το να 
καθίστανται αυτά φιλικά προς τις µικρές επιχειρήσεις, και να διασφαλίζεται ότι οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής 
λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτό δεσµευόµαστε : 

Να ενισχύσουµε το καινοτόµο και επιχειρηµατικό πνεύµα που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις, 

Να επιδιώξουµε ένα ρυθµιστικό, φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και θα βελτιώσει την κατάσταση των επιχειρηµατιών, 

•  

Να διασφαλίσουµε την πρόσβαση σε αγορές βάσει ελάχιστων απαιτήσεων οι οποίες συνάδουν µε 
τους στόχους προτεραιότητας της δηµόσιας τάξης, 

Να διευκολύνουµε την πρόσβαση στις βέλτιστες µεθόδους έρευνας και τεχνολογίας, 

Να διευκολύνουµε την πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά µέσα στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου 
ζωής µιας επιχείρησης, 

Να βελτιώνουµε συνεχώς τις επιδόσεις µας ούτως ώστε η ΕΕ να παρέχει το καλύτερο περιβάλλον 
παγκοσµίως για τις µικρές επιχειρήσεις, 

Να αφουγκραζόµαστε τη φωνή των µικρών επιχειρήσεων, 

Να προωθούµε άριστης ποιότητας υποστήριξη για τις µικρές επιχειρήσεις. 
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Γραµµές δράσης 

Με την επικύρωση του Χάρτη αυτού, δεσµευόµαστε να εργαστούµε σύµφωνα µε τις ακόλουθες γραµµές δράσης, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων. 

1. Εκπαίδευση και επιµόρφωση για το επιχειρηµατικό πνεύµα 

Η Ευρώπη θα γαλουχήσει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις νέες ικανότητες από µικρότερη 
ηλικία. Γενικές γνώσεις σχετικά µε τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα πρέπει να 
διδάσκονται σε όλα τα σχολικά επίπεδα. Ειδικές ενότητες σχετικές µε τις επιχειρήσεις θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικό συστατικό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και στα κολέγια και τα πανεπιστήµια. 

Θα ενθαρρύνουµε και θα προωθήσουµε τις επιχειρηµατικές προσπάθειες των νέων και θα 
αναπτύξουµε κατάλληλα επιµορφωτικά προγράµµατα για στελέχη σε µικρές επιχειρήσεις. 

2. Φθηνότερη και ταχύτερη εκκίνηση 

Το κόστος της εκκίνησης των επιχειρήσεων θα πρέπει να συγκαταλέγεται µεταξύ των 
ανταγωνιστικότερων στο κόσµο. Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις και τις πιο 
πολύπλοκες διαδικασίες για την έγκριση νέων εταιρειών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
πλησιάσουν το επίπεδο των ταχύτερων χωρών. Θα πρέπει να αυξηθεί η απευθείας σύνδεση για 
την εγγραφή. 

3. Καλύτερη νοµοθεσία και ρυθµίσεις 

Οι εθνικοί νόµοι περί χρεωκοπίας θα πρέπει να εξεταστούν βάσει της ορθής πρακτικής. Η γνώση 
από ασκήσεις συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να µας οδηγήσει στη βελτίωση των ισχυουσών 
πρακτικών στην ΕΕ. 

Οι νέες ρυθµίσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, ώστε να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στις µικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες. Όποτε είναι 
δυνατόν, οι εθνικοί και οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να απλοποιούνται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να 
χρησιµοποιούν φιλικά προς τον χρήστη διοικητικά έγγραφα. 

Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να εξαιρούνται από ορισµένες υποχρεώσεις κανονιστικού 
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή µπορεί να απλουστεύσει τη νοµοθεσία περί 
ανταγωνισµού, έτσι ώστε να µειωθεί ο φόρτος συµµόρφωσης για τις µικρές επιχειρήσεις. 

4. ∆ιαθεσιµότητα των ικανοτήτων 

Θα προσπαθήσουµε να εξασφαλίσουµε ότι τα ιδρύµατα επιµόρφωσης, τα οποία θα 
συµπληρώνονται από προγράµµατα επιµόρφωσης εντός των επιχειρήσεων, θα παρέχουν 
κατάλληλες ικανότητες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων και θα 
προσφέρουν δια βίου επιµόρφωση και παροχή συµβουλών. 

5. Βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση 

Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να παροτρυνθούν να αυξήσουν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία τους µε τον τοµέα των µικρών επιχειρήσεων. Έτσι, οι εταιρίες θα 
είναι σε θέση να δέχονται συµβουλές, να υποβάλουν αιτήσεις, να καταθέτουν 
φορολογικές δηλώσεις ή να λαµβάνουν απλές πληροφορίες σε απευθείας 
σύνδεση και, εποµένως, ταχύτερα και φθηνότερα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
δώσει το παράδειγµα στον τοµέα αυτό. 

6. Περισσότερα οφέλη από την Ενιαία Αγορά 

Οι µικρές επιχειρήσεις αισθάνονται τα οφέλη από τις µεταρρυθµίσεις που 
πραγµατοποιούνται στην οικονοµία της Ευρώπης. Εποµένως, η Επιτροπή και τα 
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κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται 
ήδη, µε σκοπό την ολοκλήρωση, στην Ένωση, µιας πραγµατικής εσωτερικής 
αγοράς, φιλικής προς τις µικρές επιχειρήσεις, σε ζωτικούς τοµείς για την 
ανάπτυξη των µικρών επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, των 
δηµοσίων προµηθειών και των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών. 

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανόνες περί ανταγωνισµού θα πρέπει να 
εφαρµόζονται αυστηρά, για να εξασφαλιστεί ότι οι µικρές επιχειρήσεις θα έχουν 
όλες τις δυνατότητες να εισέρχονται σε νέες αγορές και να ανταγωνίζονται σε 
ισότιµη βάση. 

7. Φορολογικά και χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα 

Τα φορολογικά συστήµατα θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν ώστε να 
επιβραβεύεται η επιτυχία, να ενθαρρύνεται η έναρξη επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, να ευνοείται η επέκταση των µικρών επιχειρήσεων και η 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και να διευκολύνεται η δηµιουργία και η 
διαδοχή όσον αφορά τις µικρές επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη φορολογία και τα κίνητρα 
προσωπικών επιδόσεων. 

Οι επιχειρηµατίες χρειάζονται χρηµατοδότηση για να κάνουν τις φιλοδοξίες τους 
πραγµατικότητα. Προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των µικρών 
επιχειρήσεων στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες θα κάνουµε τα ακόλουθα : 

• Θα εντοπίσουµε και θα άρουµε τα εµπόδια στη δηµιουργία µιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων και στην εφαρµογή του Σχεδίου 
∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και του Σχεδίου ∆ράσης 
για τα Επιχειρηµατικά κεφάλαια, 

• Θα βελτιώσουµε τη σχέση ανάµεσα στο τραπεζικό σύστηµα και τις 
µικρές επιχειρήσεις µε τη δηµιουργία των ενδεδειγµένων όρων 
πρόσβασης στις πιστώσεις και στο επιχειρηµατικό κεφάλαιο, 

• Θα βελτιώσουµε την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία και θα 
θεωρήσουµε ευπρόσδεκτες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για την αύξηση της χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµη για 
τις νεοπαγείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, 
περιλαµβανοµένων των τίτλων συµµετοχής στο κεφάλαιο. 

8. Ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των µικρών επιχειρήσεων 

Θα ενισχύσουµε τα υφιστάµενα προγράµµατα που αποσκοπούν στην προώθηση 
της διάδοσης της τεχνολογίας προς τις µικρές επιχειρήσεις καθώς και τη 
δυνατότητα των µικρών επιχειρήσεων να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να 
προσαρµόζουν τις τεχνολογίες. 

Θα καλλιεργήσουµε τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τοµέα της 
τεχνολογίας ανάµεσα σε εταιρίες διαφορετικών µεγεθών και ειδικότερα ανάµεσα 
στις ευρωπαϊκές µικρές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουµε αποτελεσµατικότερα 
ερευνητικά προγράµµατα που θα εστιάζονται στην εµπορική εφαρµογή της 
γνώσης και της τεχνολογίας, και θα αναπτύξουµε και θα προσαρµόσουµε τα 
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συστήµατα ποιότητας και πιστοποίησης για τις µικρές επιχειρήσεις. Είναι 
σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι θα υπάρχει κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και 
θα είναι εύκολα προσιτό στις µικρές επιχειρήσεις. 

Θα καλλιεργήσουµε τη συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων στη συνεργασία µεταξύ 
επιχειρήσεων, σε τοπικό, εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και τη συνεργασία µεταξύ 
µικρών επιχειρήσεων και ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυµάτων. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη οµίλων και δικτύων µεταξύ επιχειρήσεων, να αυξηθεί η 
πανευρωπαϊκή συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τεχνολογίες της 
πληροφορίας, να διαδοθεί η βέλτιστη πρακτική σε συµφωνίες συνεργασίας και να υποστηριχθεί η 
συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητές τους να 
διεισδύουν σε πανευρωπαϊκές αγορές και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αγορές 
τρίτων χωρών. 

9. Επιτυχηµένα πρότυπα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και υποστήριξη κορυφαίων µικρών 
επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις µικρές επιχειρήσεις να εφαρµόζουν 
τη βέλτιστη πρακτική και να υιοθετούν επιτυχηµένα επιχειρηµατικά πρότυπα που θα τους 
παρέχουν τη δυνατότητα να ευδοκιµήσουν πραγµατικά στη νέα οικονοµία. 

Θα συντονίσουµε τις δραστηριότητες των κρατών µελών και της ΕΕ για τη δηµιουργία 
συστηµάτων, δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επιχειρηµατικής υποστήριξης, τα οποία 
να είναι εύκολα προσβάσιµα και κατανοητά, και να ανταποκρίνονται στις επιχειρηµατικές 
ανάγκες· θα διασφαλίσουµε πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση και 
υποστήριξη από µέντορες και "αγγέλους επιχειρήσεων" (Business angels), µεταξύ άλλων και 
µέσω ιστοσελίδων, και θα εκµεταλλευτούµε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ. 

10. Ανάπτυξη ισχυρότερης και αποτελεσµατικότερης εκπροσώπησης των συµφερόντων των µικρών 
επιχειρήσεων σε επίπεδο της Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο 

Θα ολοκληρώσουµε επισκόπηση του τρόπου µε τον οποίο εκπροσωπούνται τα συµφέροντα των 
µικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, µεταξύ άλλων µέσω του κοινωνικού 
διαλόγου. 

∆εσµευόµαστε να σηµειώσουµε πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιµοποιώντας την ανοικτή 
µέθοδο συντονισµού των εθνικών επιχειρηµατικών πολιτικών. Προς τούτο, θα χρησιµοποιηθούν τα Πολυετή 
Προγράµµατα για τις Επιχειρήσεις και το Επιχειρηµατικό Πνεύµα, η διαδικασία του Κάρντιφ για τις οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις, η διαδικασία του Λουξεµβούργου για τις πολιτικές απασχόλησης και άλλα κοινοτικά προγράµµατα 
και πρωτοβουλίες. Θα παρακολουθούµε και θα αξιολογούµε ετησίως την πρόοδο µε βάση έκθεση της Επιτροπής 
για τα σχετικά θέµατα προς τις εαρινές Συνόδους Κορυφής. 

Θα χρησιµοποιήσουµε αποτελεσµατικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου µε την πάροδο του χρόνου και 
σε σχέση µε τους καλύτερους στον κόσµο ώστε να ενισχύσουµε τις γνώσεις µας, αναζητώντας την καλύτερη 
πρακτική σε όλους τους τοµείς που αφορούν τις µικρές επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιώνουµε συνεχώς την 
επίδοσή µας. 

  

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ECOFIN) ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι της 10ης-11ης ∆εκεµβρίου 1999 συµφώνησε να 
υποβληθεί από µια Οµάδα Υψηλού Επιπέδου έκθεση στο Συµβούλιο µε ενδεχόµενες λύσεις, υπό 
µορφή δέσµης µέτρων, για το πρόβληµα της φορολογίας των αποταµιεύσεων καθώς και για τον 
Κώδικα ∆εοντολογίας και για την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώµατα καθώς και να 
υποβάλει το Συµβούλιο µε τη σειρά του έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2000 
το αργότερο. 

Η παρούσα έκθεση ανταποκρίνεται σε αυτό το καθήκον. 

2. Tο Συµβούλιο συµφωνεί ότι η οδηγία για τη φορολογία των αποταµιεύσεων, η οποία θα 
εφαρµοσθεί µόνο για τους µη µόνιµους κατοίκους, θα βασίζεται στα ακόλουθα θεµελιώδη 
στοιχεία : 

α) Προκειµένου να εφαρµοστεί, σε όλο το δυνατόν ευρύτερη βάση, η αρχή που 
καθορίστηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, ότι όλοι οι 
πολίτες που διαµένουν σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
καταβάλλουν τον οφειλόµενο φόρο για όλα τα εισοδήµατά τους από αποταµιεύσεις, η 
ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι ο τελικός στόχος της ΕΕ, σύµφωνα µε τις διεθνείς 
εξελίξεις. 

β) Μέχρι τότε, τα κράτη µέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλα κράτη µέλη για τη 
φορολογία των αποταµιεύσεων ή, µε την επιφύλαξη του σηµείου δ), θα επιβάλλουν 
παρακράτηση του φόρου στην πηγή. Τα κράτη µέλη τα οποία επιβάλλουν παρακράτηση 
του φόρου στην πηγή συµφωνούν να µεταβιβάζουν ένα ορισµένο µερίδιο του 
εισοδήµατός τους στο κράτος διαµονής του επενδυτή. 

γ) Για να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηµαταγορών, µόλις το 
Συµβούλιο καταλήξει σε συµφωνία για το ουσιαστικό περιεχόµενο της οδηγίας και πριν 
από την έκδοσή της, η Προεδρία και η Επιτροπή θα αρχίσουν αµέσως συζητήσεις µε τις 
ΗΠΑ και βασικές τρίτες χώρες (Ελβετία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο) 
µε σκοπό να προωθηθεί η θέσπιση ισοδύναµων µέτρων στις χώρες αυτές· ταυτόχρονα, τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη δεσµεύονται να προωθήσουν την θέσπιση των ίδιων µέτρων 
σε όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη (Αγγλονορµανδικές Νήσοι, Νήσος του Μαν 
καθώς και τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη της Καραϊβικής). Το Συµβούλιο θα 
ενηµερώνεται τακτικά για την πρόοδο των συζητήσεων αυτών. Όταν θα έχουν 
παρασχεθεί επαρκείς διασφαλίσεις, όσον αφορά την εφαρµογή των ίδιων µέτρων στα 
εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη και ισοδύναµων µέτρων στις προαναφερθείσες χώρες, 
βάσει δε έκθεσης, το Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά µε την έκδοση και εφαρµογή της 
οδηγίας το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2002, και δη µε οµοφωνία. 

δ) Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά έκθεση για τις εµπειρίες των κρατών µελών από 
την εφαρµογή των συστηµάτων στα οποία γίνεται αναφορά στο σηµείο β) ανωτέρω, 
καθώς και για τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζικές 
πληροφορίες για φορολογικούς σκοπούς. Όταν το Συµβούλιο αποφασίσει για την έκδοση 
και εφαρµογή της οδηγίας βάσει της παραγράφου γ), µε τις επακόλουθες συνέπειες για 
τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη, κάθε κράτος µέλος που επιβάλλει παρακράτηση 
του φόρου στην πηγή συµφωνεί ότι θα προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών, µόλις το 
επιτρέψουν οι προϋποθέσεις και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο επτά έτη µετά από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 

3. Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε αυτήν τη βάση µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας για το 
σύνολο της δέσµης φορολογικών µέτρων, σύµφωνα µε ένα παράλληλο χρονοδιάγραµµα για τα 
καίρια µέρη της δέσµης (Φορολογία των αποταµιεύσεων, κώδικας δεοντολογίας (φορολογία των 
επιχειρήσεων), τόκοι και δικαιώµατα). 



 38

4. Το Συµβούλιο έλαβε επί πλέον υπό σηµείωση τις δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά 
του Συµβουλίου που περιέχονται στο Παράρτηµα. 

  

________________________ 

ΠAΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

σχετικά µε τη φορολογία των αποταµιεύσεων 

1) Όλα τα κράτη µέλη αναµένουν ότι τα εκκρεµή ζητήµατα που ακολουθούν, θα επιλυθούν πριν 
από την έκδοση της οδηγίας από το Συµβούλιο. 

2) Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχόµενοι στα πλαίσια του 
Συµβουλίου συµφωνούν ότι, κατά τις διαπραγµατεύσεις διεύρυνσης µε τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες, δεν πρόκειται να παρασχεθεί καµία παρέκκλιση από την απαίτηση ανταλλαγής 
πληροφοριών. 

3) Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεσµεύονται να επιδιώξουν συµφωνία επί του ουσιαστικού 
περιεχοµένου της οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένου του συντελεστή που θα εφαρµοστεί για την 
παρακράτηση του φόρου, έως τα τέλη του 2000. 

4) Το Συµβούλιο δηλώνει ότι η αναφορά του σηµείου 2.γ) στην απαίτηση οµοφωνίας δεν 
προδικάζει την έκβαση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. 

5) Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Αυστρία και το Λουξεµβούργο έχουν το δικαίωµα να 
επιβάλλουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Το 
Βέλγιο, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα ενηµερώσουν το Συµβούλιο για τη θέση τους πριν από τα 
τέλη του 2000. 

6) Το Λουξεµβούργο θεωρεί ότι τα "ισοδύναµα µέτρα" καθώς και τα "ίδια µέτρα" στα οποία 
αναφέρεται η παράγραφος γ) περιλαµβάνουν επίσης την υλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
όπως προβλέπεται στην τελευταία πρόταση της παραγράφου δ). 

7) Η ∆ανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, 
η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο αναµένουν ότι ο συντελεστής του παρακρατούµενου φόρου 
θα είναι τουλάχιστον 20-25 τοις εκατό, κατά την άποψή τους όµως η ανταλλαγή πληροφοριών θα 
πρέπει να καθιερωθεί εντός 5 ετών µετά από την έκδοση της οδηγίας. 

8) Η Αυστριακή κυβέρνηση αποδέχεται την έκθεση του ΟΟΣΑ "Βελτίωση της πρόσβασης στις 
πληροφορίες τραπεζών για φορολογικούς σκοπούς" αλλά δεν µπορεί, σ' αυτό το στάδιο, για 
συνταγµατικούς λόγους, να αποδεχθεί µια κίνηση για την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου 
για τους µη µόνιµους κατοίκους. 

∆εδοµένου ότι η οδηγία θα εφαρµοσθεί µόνο στους µη µόνιµους κατοίκους, η Αυστρία µπορεί να 
διατηρήσει το σύστηµα τελικής παρακράτησης φόρου στην πηγή και την υφιστάµενη τραπεζική 
της νοµοθεσία όσον αφορά τους µόνιµους κατοίκους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

  

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

  

  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δη το άρθρο 13, 

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

1. Η περιοχή της Μεσογείου είναι στρατηγικής σηµασίας για την ΕΕ. Το να είναι ευηµερής, 
δηµοκρατική, σταθερή και ασφαλής η περιοχή αυτή, µε ανοιχτή προοπτική προς την Ευρώπη, 
είναι προς το συµφέρον της ΕΕ και όλης της Ευρώπης. 

2. Η περιοχή της Μεσογείου συνεχίζει να αντιµετωπίζει πολιτικές, οικονοµικές, δικαστικές, 
οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις. Για να ξεπεραστούν αυτές οι περίπλοκες και ποικίλες 
προκλήσεις, η ΕΕ και οι µεσογειακοί εταίροι πρέπει να ενεργήσουν από κοινού, µε κοινό όραµα, 
ευαισθησία και αλληλοσεβασµό. 

3. Αρχή της µεσογειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εταιρική σχέση, η οποία θα πρέπει να 
υποστηριχθεί ενεργά και από τις δύο πλευρές. Η ΕΕ θα εργασθεί µε τους µεσογειακούς της 
εταίρους µε σκοπό να αναπτυχθούν σχέσεις καλής γειτονίας, να βελτιωθεί η ευηµερία, να 
εξαλειφθεί η φτώχεια, να προωθηθούν και να προστατευθούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
οι θεµελιώδεις ελευθερίες, η δηµοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, να 
ευνοηθεί η πολιτιστική και θρησκευτική ανεκτικότητα, να αναπτυχθεί η συνεργασία µε την 
κοινωνία των πολιτών και της ΜΚΟ. Για να γίνουν αυτά, η ΕΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες των 
µεσογειακών εταίρων προς επίτευξη των στόχων της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, θα 
χρησιµοποιήσει τις διµερείς της σχέσεις προκειµένου να επιτύχει την εκπλήρωση των στόχων και 
θα συµβάλει στη δηµιουργία ειρηνικού περιβάλλοντος στη Μέση Ανατολή. 

4. Η παρούσα κοινή στρατηγική στηρίζεται στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση που 
καθιερώθηκε µε τη διακήρυξη της Βαρκελώνης και στο συνακόλουθο κεκτηµένο, τη δήλωση του 
Βερολίνου, καθώς και στη µακρόχρονη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Μεσογείου 
µε τις διµερείς και περιφερειακές της συνιστώσες. 

5. Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι η επιτυχής έκβαση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση 
Ανατολή, σε όλα της τα σκέλη, και η επίλυση άλλων συγκρούσεων της περιοχής αποτελούν 
σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο. Λόγω των 
συµφερόντων της στην περιοχή και των παλαιών και στενών της σχέσεων µε τις χώρες που την 
αποτελούν, η Ένωση φιλοδοξεί να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της στη θεµελίωση της 
σταθερότητας και της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία που έχει ήδη αρχίσει στα 
πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελώνης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο προκειµένου να τεθούν 
τα θεµέλια για την µετά την επίτευξη ειρήνης περίοδο. Γι' αυτό, η Ένωση θα στηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα µέρη προκειµένου να εφαρµοσθούν οι ειρηνευτικές συµφωνίες. 
Εν προκειµένω, η υιοθέτηση του Ευρωµεσογειακού Χάρτη για την Ειρήνη και τη Σταθερότητα, 
στόχος ο οποίος προϋπήρχε της παρούσας στρατηγικής, θα πρέπει να αποτελέσει καθοριστικό 
παράγοντα για τη "µεταπολεµική διαδικασία" στη Μεσόγειο. 
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6. Έχοντας κατά νου τη ζωτική σηµασία που έχει η περιοχή της Μεσογείου για την ΕΕ, και µε 
σκοπό να ενισχυθεί περισσότερο η µεσογειακή διάσταση της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
θεσπίζει την παρούσα κοινή στρατηγική, η οποία καλύπτει όλες τις σχέσεις της ΕΕ µε το σύνολο 
των εταίρων της στη διαδικασία της Βαρκελώνης καθώς και µε τη Λιβύη, πλην των διµερών της 
σχέσεων µε τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ µεσογειακές χώρες, δεδοµένου ότι αυτές 
καλύπτονται από τη διαδικασία ένταξης. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να 
διαδραµατίζει πλήρως το ρόλο της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή σύµφωνα µε 
κεκτηµένο της, συµπεριλαµβανοµένης της ∆ήλωσης του Βερολίνου, η παρούσα κοινή στρατηγική 
θα καλύπτει τη συµβολή της ΕΕ στην εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή µόλις επιτευχθεί 
µία συνολική ειρηνευτική συµφωνία. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

7. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της περιοχής της Μεσογείου έχει τους εξής 
στόχους : 

• να σηµειωθεί σηµαντική και συγκεκριµένη πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της 
διακήρυξης της Βαρκελώνης και του συνακόλουθου κεκτηµένου, δηλαδή : 

− να καθιερωθεί κοινός χώρος ειρήνης και σταθερότητας µέσω 
εταιρικής σχέσης πολιτικής και ασφάλειας, 

− να δηµιουργηθεί χώρος κοινής ευηµερίας µέσω οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής εταιρικής σχέσης, 

− να καθιερωθεί εταιρική σχέση σε κοινωνικά, πολιτιστικά και σχετικά 
µε τον άνθρωπο θέµατα, µε ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, 
προώθηση της αλληλοκατανόησης των πολιτισµών καθώς και των 
ανταλλαγών µεταξύ των κοινωνιών των πολιτών, 

• να προβληθούν οι βασικές αξίες της ΕΕ και των κρατών µελών της, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δηµοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, 
η διαφάνεια και το κράτος δικαίου, 

• να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν οι µεσογειακοί εταίροι να αναπτύξουν ελεύθερο 
εµπόριο µε την ΕΕ και µεταξύ τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη της 
Βαρκελώνης, οικονοµική µετάβαση και προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην 
περιοχή, 

•  

να ενισχυθεί η συνεργασία στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων, όπως τονίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, 

• να επιδιωχθεί ο διάλογος µεταξύ κοινωνιών και πολιτισµών, προκειµένου να 
καταπολεµηθεί η µισαλλοδοξία, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. 

8. Στο επίπεδο των θεµάτων ασφάλειας, η ΕΕ σκοπεύει να κάνει χρήση της αναπτυσσόµενης 
Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας προκειµένου να εξετάσει µε ποιο τρόπο θα 
ενισχυθεί, µαζί µε τους µεσογειακούς εταίρους, η συνεργασία για την ασφάλεια στην περιοχή. 

9. Ήδη στο παρελθόν, η Ένωση είχε ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης, 
συνολικής και σταθερής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τη θεµελίωση της 
σταθερότητας και της ανάπτυξης της περιοχής αυτής. Η Ένωση κρίνει ότι η συνεργασία που έχει 
ήδη ξεκινήσει στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελώνης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
να τεθούν οι βάσεις της µεταπολεµικής εποχής. Στα πλαίσια της παρούσας κοινής στρατηγικής, 
και λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τους εξής στόχους : 
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• να προωθηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν τα µέρη να εφαρµόσουν τις 
συµφωνίες που έχουν συνάψει, 

• να αναπτυχθούν οι βάσεις των σχέσεων καλής γειτονίας και να ενθαρρυνθούν τα µέρη 
να αναπτύξουν την περιφερειακή συνεργασία, 

• να βοηθηθεί η εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης της 
οικονοµικής ολοκλήρωσης και της αλληλοκατανόησης των κοινωνιών των πολιτών. 

10. Προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα, η εµβέλεια και η προβολή των δράσεων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ στην περιοχή, θα επιδιωχθεί η επίτευξη των εξής στόχων : 

• να ενταθεί ο συντονισµός, η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα και να εξασφαλισθεί η 
συνέργεια µεταξύ των διαφόρων υφιστάµενων περιφερειακών και υποπεριφερειακών 
δραστηριοτήτων, µέσων και παρεµβάσεων της ΕΕ και των κρατών µελών της, 

• να διασφαλισθεί η συµπληρωµατικότητα της µεσογειακής πολιτικής της ΕΕ µε τις 
πολιτικές που εφαρµόζει έναντι άλλων εταίρων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

11. Μαζί µε τους µεσογειακούς της εταίρους, η ΕΕ θα αναλάβει να επανεξετάσει 
τη διαδικασία της Βαρκελώνης προκειµένου να την αναζωογονήσει και να της 
δώσει µεγαλύτερο προσανατολισµό προς τη δράση και τα αποτελέσµατα. 

12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας τις ακόλουθες 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, δίχως όµως να θίγεται η δυνατότητά της να 
προτείνει και νέες· οι πρωτοβουλίες αυτές µπορεί, ενδεχοµένως, να λαµβάνουν 
υπόψη ειδικές καταστάσεις και ανάγκες των ενδιαφερόµενων χωρών, περιοχών 
και υποπεριοχών. 

Πολιτική και ασφάλεια 

13. Η ΕΕ θα ενισχύσει το διάλογο σε θέµατα πολιτικής και ασφάλειας µε τους 
µεσογειακούς της εταίρους σε όλα τα επίπεδα : σε διµερή βάση, µε τους 
επιµέρους µεσογειακούς εταίρους, στο πλαίσιο της Βαρκελώνης, 
συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωµεσογειακού Χάρτη Ειρήνης και Σταθερότητας 
όταν θα τεθεί σε ισχύ, και σε άλλα πολυµερή πλαίσια προκειµένου : 

• να βρεθεί κοινό πεδίο σε θέµατα ασφάλειας ώστε να δηµιουργηθεί 
κοινός χώρος ειρήνης και σταθερότητας, 

• να εκπονηθούν µέτρα ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης, µε την 
προώθηση, κυρίως, τακτικών διαβουλεύσεων και ανταλλαγής 
πληροφοριών µε τους µεσογειακούς εταίρους, 

• να παρέχεται έγκαιρη και κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε 
πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να ενδιαφέρουν άλλους µεσογειακούς 
εταίρους, 

• να ενδυναµωθεί η συνεργασία στον τοµέα των παγκόσµιων προκλήσεων 
κατά της ασφάλειας, όπως η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα και το 
εµπόριο ναρκωτικών, 
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• να επιδιωχθούν από κοινού ενδεχόµενοι διακανονισµοί για την πρόληψη 
των συγκρούσεων, τη διαχείριση των κρίσεων και την µετά τη λήξη της 
σύγκρουσης αποκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της ενθάρρυνσης της 
ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων και διαφορών, µεταξύ άλλων µε 
δικαστικά µέσα, 

• να ερευνηθούν οι δυνατότητες αντιµετώπισης του προβλήµατος των 
ναρκών ξηράς κατά προσωπικού στην περιοχή της Μεσογείου µε τη 
συνεργασία στον τοµέα της δράσης κατά των ναρκών, στην οποία 
περιλαµβάνονται και η άρση ναρκοπεδίων, η ευαισθητοποίηση στον 
κίνδυνο που παρουσιάζουν οι νάρκες και η βοήθεια στα θύµατα, µε σκοπό 
την προβολή των στόχων της Σύµβασης της Οττάβα, 

• να προωθηθεί η υπογραφή και επικύρωση από τους µεσογειακούς 
εταίρους όλων των µέσων µη διάδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των NPT, 
CWC, BWC, και CTBT, 

• να επιδιωχθεί να καταστεί η Μέση Ανατολή ζώνη - και αυτό να µπορεί 
να ελέγχεται εκατέρωθεν και πραγµατικά - η οποία δεν θα διαθέτει όπλα 
µαζικής καταστροφής, πυρηνικά, χηµικά και βιολογικά όπλα καθώς και τα 
συστήµατα παράδοσής τους. 

Ως προς το θέµα αυτό, η ΕΕ θα λάβει υπόψη της τις περαιτέρω εξελίξεις της 
Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. 

∆ηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και κράτος δικαίου 

14. Στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελώνης και στις διµερείς της σχέσεις µε 
τους µεσογειακούς εταίρους, η ΕΕ : 

• θα προωθήσει ενεργά την ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών και του 
κράτους δικαίου, ιδιαίτερα µε τον πολιτικό διάλογο και την υποστήριξη 
της δικαστικής µεταρρύθµισης, τη δηµιουργία θεσµών, καθώς και την 
ελευθερία της έκφρασης, κυρίως µε την ενδυνάµωση των ανεξάρτητων 
µέσων ενηµέρωσης, 

• θα στηρίξει και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης, 

• θα τονίσει τη σηµασία προβολής και προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, µεταξύ άλλων 
µε τη στήριξη κυβερνητικών και µη φορέων στην περιοχή µε την 
εκπαίδευση, παρακολούθηση, επίκληση και συνειδητοποίησή τους στο 
θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

• στα πλαίσια του Χάρτη των ΗΕ και της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, θα υποστηρίξει την προσχώρηση στα 
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα διεθνή µέσα και την πλήρη 
εφαρµογή των ατοµικών, πολιτιστικών, οικονοµικών, πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων ανεξαρτήτως φυλής, φύλλου, γλώσσας ή 
θρησκείας, 
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• θα λάβει µέτρα για να πείσει όλους τους µεσογειακούς εταίρους να 
καταργήσουν τη θανατική ποινή, σύµφωνα µε τις συµφωνηµένες 
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ. 

Ειρήνη στη Μέση Ανατολή 

15. Η ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 της παρούσας κοινής στρατηγικής, 

• θα παράσχει την πραγµατογνωµοσύνη της, θα υποβάλει ιδέες και θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες της και τη βοήθειά της στα βασικά µέρη της 
ειρηνευτικής διαδικασίας, προκειµένου να διευκολύνει τη σύναψη 
ειρηνευτικών συµφωνιών και να βοηθήσει στην προετοιµασία της 
µεταπολεµικής εποχής στη Μέση Ανατολή, 

• θα προωθήσει ενεργά την επίτευξη προόδου στην πολυµερή προσέγγιση 
της ειρηνευτικής διαδικασίας, στηριζόµενη επίσης στη συνέργεια της 
διαδικασίας της Βαρκελώνης. Η ΕΕ θα προσφέρει την εµπειρογνωµοσύνη 
της, όποτε της ζητηθεί, και σε βασικά θέµατα όπως η ύδρευση και οι 
πρόσφυγες, 

• στα πλαίσια συνολικής διευθέτησης και κατόπιν αιτήσεως των βασικών 
µερών, θα εξετάσει το θέµα της συµµετοχής των κρατών µελών στην επί 
τόπου εφαρµογή των διακανονισµών ασφάλειας, 

• θα συµβάλει στην απαιτούµενη διεθνή δέσµευση προκειµένου να 
υλοποιηθεί και να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κυρίως µε την 
υποστήριξη της περιφερειακής οικονοµικής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης και τη διεύρυνση των εµπορικών ροών, 

• θα επιδιώξει την ενίσχυση της σταθερότητας στη µέση Ανατολή µέσω 
της συνεργασίας για την ασφάλεια και τη συµβολή της στην εφαρµογή 
του Ευρωµεσογειακού Χάρτη Ειρήνης και Σταθερότητας ευθύς ως αυτός 
θεσπισθεί και τεθεί σε ισχύ. 

Οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα 

16. Η ΕΕ : 

• θα εργασθεί µε ενεργό ρυθµό για την εφαρµογή των ευρωµεσογειακών συµφωνιών 
σύνδεσης, κυρίως προωθώντας περαιτέρω τη σταδιακή ελευθέρωση του εµπορίου σε 
όλους τους τοµείς που ενδιαφέρουν τους εταίρους, σύµφωνα µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης της Βαρκελώνης, 

• θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να επιταχυνθεί η σύναψη και η εφαρµογή 
των υπόλοιπων συµφωνιών σύνδεσης, 

• θα υποστηρίξει τη λήψη µέτρων που θα αποβλέπουν στο να καταστεί ελκυστικότερη η 
περιοχή για τους επενδυτές, ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία ευρύτερης αγοράς, την 
ενθάρρυνση της ευθυγράµµισης των πολιτικών που έχουν σχέση µε την ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, την εξασφάλιση της δίκαιης 
και ίσης µεταχείρισης των επενδυτών και τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός της ΕΕ 
σχετικά µε τις επενδυτικές δυνατότητες στην περιοχή, 
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• θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει την υποπεριφερειακή συνεργασία, όπως εντός της 
Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέµπ, σε πλαίσιο που θα οδηγεί στην ευρύτερη 
περιφερειακή συνεργασία, 

• θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει τις προσπάθειες των µεσογειακών εταίρων να αυξηθεί 
το εµπόριο από Νότο σε Νότο, ιδιαίτερα µέσω εµπορικών συµφωνιών µεταξύ χωρών του 
Νότου και τη σταδιακή εναρµόνιση των κανόνων καταγωγής, 

• θα βοηθήσει τους µεσογειακούς εταίρους να ενισχύσουν την ικανότητα διαµόρφωσης 
κατάλληλων εµπορικών πολιτικών και ενεργούς συµµετοχής σε εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρωµεσογειακής ζώνης 
ελεύθερων συναλλαγών και τις µελλοντικές διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ, 

• θα ενθαρρύνει την ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωµών προκειµένου να 
ελευθερωθούν πλήρως οι κινήσεις των κεφαλαίων το συντοµότερο δυνατόν. Θα 
προωθήσει επίσης το ευρώ ως το νόµισµα στο οποίο θα γίνονται οι συµβάσεις και οι 
διακανονισµοί του µεσογειακού εµπορίου, 

• θα υποστηρίξει τη διασύνδεση της υποδοµής µεταξύ των µεσογειακών εταίρων, καθώς 
και µεταξύ αυτών και της ΕΕ, µε βάση την εµπειρία των διευρωπαϊκών δικτύων 
µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,  

• θα ενθαρρύνει τις πολιτικές που ενισχύουν τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα και την 
προώθηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες των µεσογειακών εταίρων, 
ιδίως των ΜΜΕ που είναι προσανατολισµένες στις εξαγωγές ως ένα από τα 
αποτελεσµατικότερα µέσα για την αύξηση των θέσεων εργασίας, 

• θα φροντίσει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο στόχος δηµιουργίας οικονοµίας της αγοράς 
µε κοινωνικό χαρακτήρα, όπου περιλαµβάνονται τα βασικά εργασιακά πρότυπα και η 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. 

17. Η ΕΕ θα ενθαρρύνει την προσχώρηση όλων των εταίρων, µε τους κατάλληλους όρους, στην 
ΠΟΕ. 

18. Η ΕΕ θα µεγιστοποιήσει τις επιπτώσεις της χρηµατοδοτικής συνεργασίας µέσα από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, ιδίως µε το πρόγραµµα MEDA, και µέσα από την ΕΤΕπ., µε τα ακόλουθα 
µέτρα : 

• Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα συντονίζουν τις αντίστοιχες 
στρατηγικές τους για τη χρηµατοδοτική και αναπτυξιακή συνεργασία, τα προγράµµατα 
και τις δράσεις υπέρ των µεσογειακών εταίρων, και θα συνεργαστούν επίσης µε άλλους 
δωρητές, προκειµένου να εξασφαλίζουν συνοχή, συµπληρωµατικότητα και, όπου 
χρειάζεται, συγχρηµατοδότηση, 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τον οικονοµικό διάλογο µε τους µεσογειακούς 
εταίρους, ιδίως στο πλαίσιο του προγραµµατισµού της οικονοµικής βοήθειας, 
προκειµένου να προωθηθεί η ταχύτερη οικονοµική µετάβαση, η υγιής φορολογική και 
νοµισµατική πολιτική και η διαρθρωτική µεταρρύθµιση, 

• η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι χρησιµοποιούνται µε συνοχή και άλλοι πόροι του 
κοινοτικού προϋπολογισµού που διατίθενται υπέρ των µεσογειακών εταίρων. Θα 
επιδιωχθεί ένας καλύτερος συντονισµός µε άλλα σχετικά κοινοτικά προγράµµατα 
(Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Ε&A µε το οποίο επιβεβαιώνεται ο διεθνής ρόλος της 
κοινοτικής έρευνας µε τους εταίρους της, SYNERGY, LIFE, INTERREG III). 

19. Η ΕΕ θα προωθήσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένες στρατηγικές για τους υδάτινους 
πόρους και πολιτικές διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου. 
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Περιβάλλον 

20. Η ΕΕ θα εξασφαλίσει ότι θα ληφθεί υπόψη η ανάγκη προώθησης µιας καλύτερης 
ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών προβληµατισµών µε σκοπό τη βιωσιµότητα της οικονοµικής 
ανάπτυξης. 

Κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα 

21. Πέραν της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΕ : 

• θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η 
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ανθρώπινων ανταλλαγών µεταξύ της ΕΕ και των µεσογειακών εταίρων. Οι ΜΚΟ θα 
ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν στη συνεργασία σε διµερές και περιφερειακό επίπεδο. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα µέσα ενηµέρωσης και τα πανεπιστήµια, 

• θα στηρίξει τις προσπάθειες για την προώθηση της συνεργασίας σε κοινωνικά θέµατα, 
συµπεριλαµβανόµενης της προώθησης ίσων ευκαιριών για τους άντρες και τις γυναίκες, 
καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, 

• θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της γενικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες µε σκοπό να ενισχυθεί η ενσωµάτωσή 
τους στις αγορές εργασίας. Στη συνάρτηση αυτή, θα βελτιωθεί η περιφερειακή 
συνεργασία µε την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, τη µεταφορά τεχνογνωσίας 
και τη δηµιουργία υποδοµής. 

∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 

22. Στηριζόµενη στο κεκτηµένο της διαδικασίας της Βαρκελώνης και επιπλέον 
στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, η ΕΕ : 

• θα ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες 
και άλλα σχετικά µέσα και θα προωθήσει την πλήρη τήρησή τους από 
τους µεσογειακούς εταίρους, 

• θα µελετήσει την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την έκδοση των θεωρήσεων, 

• θα προωθήσει τον εντοπισµό των αντιστοιχιών µεταξύ των διαφόρων 
νοµικών συστηµάτων, έτσι ώστε να επιλύονται προβλήµατα αστικού 
δικαίου που αφορούν τους ιδιώτες : κληρονοµικό και οικογενειακό δίκαιο, 
συµπεριλαµβανοµένου του διαζυγίου, 

• θα προωθήσει τη διαφάνεια και τη µεγαλύτερη προβλεψιµότητα των 
νοµικών συστηµάτων των εταίρων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι ξένες 
επενδύσεις, καθώς και οι νόµιµοι µετανάστες να ασκούν δραστηριότητες 
υπέρ της κοινής ανάπτυξης µε τις χώρες καταγωγής τους, 

• θα εξασφαλίσει ότι οι κανόνες µεταφοράς των κερδών θα ελευθερωθούν 
και ότι θα βρεθούν λύσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ιδίως 
για τους νοµίµους µετανάστες και όσους έχουν διπλή ιθαγένεια, 

• θα αναπτύξει µηχανισµούς αποτελεσµατικής συνεργασίας για την 
καταπολέµηση των δικτύων παράνοµης µετανάστευσης, 
συµπεριλαµβανόµενης της σωµατεµπορίας, µεταξύ άλλων, µε τον 
καθορισµό διακανονισµών επανεισδοχής όσον αφορά τους οικείους 
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υπηκόους και τους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά και τα πρόσωπα που 
στερούνται ιθαγένειας, 

• θα αρχίσει συνοµιλίες προκειµένου να δηµιουργηθούν σύγχρονα και 
αποτελεσµατικά συστήµατα µεθοριακού ελέγχου, προσφέροντας, µεταξύ 
άλλων, πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και ανταλλαγές 
υπαλλήλων, 

• θα συνεργαστεί µε τους µεσογειακούς εταίρους για την αντιµετώπιση 
του µεταναστευτικού ζητήµατος, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα που 
αντιµετωπίζουν οι χώρες εταίροι. Η προσέγγιση αυτή θα απαιτεί την 
καταπολέµηση της φτώχειας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
των ευκαιριών εργασίας, την πρόληψη των συγκρούσεων, την εδραίωση 
των δηµοκρατικών κρατών και την εξασφάλιση του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

• θα αναπτύξει µια κοινή προσέγγιση για να εξασφαλίζεται η κοινωνική 
ενσωµάτωση των υπηκόων των µεσογειακών εταίρων, οι οποίοι 
διαµένουν νοµίµως σε ένα κράτος µέλος για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
και διαθέτουν µακροχρόνια άδεια διαµονής, µε στόχο να προσεγγίσει στο 
εν λόγω κράτος µέλος το νοµικό τους καθεστώς το καθεστώς των πολιτών 
της ΕΕ, 

• θα ανταλλάσσει πληροφορίες και στατιστικές µε τους µεσογειακούς 
εταίρους για τις µεταναστευτικές ροές. 

23. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία της µε τους µεσογειακούς 
εταίρους για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ιδίως µε 

• την παροχή βοήθειας για την εκπαίδευση µελών των δικαστικών και 
αστυνοµικών αρχών, δίνοντας έµφαση στην ενηµέρωση για το κεκτηµένο 
της Ένωσης στον τοµέα του οργανωµένου εγκλήµατος, 

•  

την προσφορά συνεργασίας στους µεσογειακούς εταίρους για την ανάπτυξη του 
αναγκαίου νοµικού, θεσµικού και δικαστικού πλαισίου για την αποτελεσµατική δίωξη 
των εγκληµάτων αυτών, και για την ανάπτυξη µηχανισµών συνεργασίας για την 
καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος. 

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τους µεσογειακούς εταίρους να προσχωρήσουν στις 
διεθνείς συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών για την τροµοκρατία, και να ακολουθούν την αρχή ότι 
η καταπολέµηση της τροµοκρατίας πρέπει να στηρίζεται σταθερά στις αρχές του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

Γενικές διατάξεις 

24. Η παρούσα κοινή στρατηγική θα εφαρµοστεί από τα θεσµικά και άλλα όργανα της ΕΕ, όπου 
το καθένα θα ενεργεί µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες, 
και σύµφωνα µε τη διαδικασία που εφαρµόζεται βάσει των Συνθηκών αυτών. 

25. Όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της Ένωσης, ο Γενικός 
Γραµµατέας του Συµβουλίου/Ύπατος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ, στηριζόµενος από τον ειδικό 
απεσταλµένο για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, θα επικουρεί το Συµβούλιο και 
την Προεδρία του στην εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ καθώς και των πράξεων που εκδίδονται βάσει 
αυτής. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της δυνάµει της ΣΕΚ, η Επιτροπή θα συµµετέχει 
πλήρως σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 27 της ΣΕΕ. 

26. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΣΕΕ, τη συνοχή, 
την ενότητα και την αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης. Η αποτελεσµατικότητα της 
παρούσας κοινής στρατηγικής θα βελτιστοποιηθεί εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή συνοχή 
ανάµεσα στα διάφορα µέσα και τοµείς δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει η Ένωση, και ανάµεσα 
στις δραστηριότητες της Ένωσης και εκείνες των κρατών µελών. Η Ένωση θα εξασφαλίζει τη 
συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στη µεσογειακή της πολιτική και τις άλλες πολιτικές. 

27. Τα κράτη µέλη θα συµβάλλουν στους στόχους της κοινής στρατηγικής χρησιµοποιώντας µε 
τον κατάλληλο και συντονισµένο τρόπο όλα τα σχετικά νοµικά και άλλα µέσα που διαθέτουν. Οι 
τρέχουσες ρυθµίσεις µε τις οποίες τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν κράτη, αποφασίζουν για την 
προσχώρηση ενός κράτους σε διεθνή οργανισµό, ή αποφασίζουν για τη διατήρηση και τη σύναψη 
διµερών διπλωµατικών και άλλων σχέσεων (όπως πολιτικών, αθλητικών και πολιτιστικών 
διµερών σχέσεων) δεν θίγονται από την κοινή στρατηγική. 

Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

28. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη : 

• θα αναθεωρήσουν, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες και την ικανότητά τους τις 
υφιστάµενες δράσεις, προγράµµατα, µέσα και πολιτικές εκτός από τη ∆ιακήρυξη της 
Βαρκελώνης και τις πράξεις εφαρµογής της, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη συνοχή 
τους µε την παρούσα στρατηγική· και, όπου εµφανίζονται ασυµβατότητες, θα προβούν 
στις απαραίτητες προσαρµογές µε τη συντοµότερη δυνατή ευκαιρία αναθεώρησης, 

• θα χρησιµοποιήσουν πλήρως και µε τον κατάλληλο τρόπο τα υφιστάµενα νοµικά και 
άλλα µέσα καθώς και όλα τα σχετικά προγράµµατα της ΕΕ και των κρατών µελών 
προκειµένου να αναπτύξουν και να διατηρήσουν, για το σκοπό αυτό, µία ενδεικτική 
καταγραφή των πόρων της Ένωσης, της Κοινότητας και των κρατών µελών µε τους 
οποίους θα εφαρµοστεί η κοινή στρατηγική. 

Συντονισµός 

29. Τα κράτη µέλη θα καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να συντονίσουν τις δράσεις τους 
έναντι της περιοχής της Μεσογείου, καθώς και εντός περιφερειακών και διεθνών οργανισµών, 
όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ και οι ∆ιεθνείς Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί· 
στο συντονισµό αυτό θα λαµβάνεται δεόντως υπόψη η κοινοτική αρµοδιότητα. 

30. Τα κράτη µέλη, τα οποία συµµετέχουν σε άλλα φόρα, που αναλαµβάνουν, είτε ως κύριο στόχο 
τους είτε ως παράπλευρη δραστηριότητα, δραστηριότητες που σχετίζονται µε το µεσογειακό 
χώρο, θα το πράττουν µε τρόπο συνεκτικό προς τους στόχους της παρούσας κοινής στρατηγικής. 

31. Οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της Επιτροπής στους µεσογειακούς εταίρους θα 
λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την παρούσα κοινή στρατηγική κατά τον επιτόπιο συντονισµό 
των δραστηριοτήτων τους. 
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32. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα εργαστούν για την επίτευξη µιας 
αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µε τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, και θα 
επιδιώξουν µαζί µε άλλες χώρες που έχουν παρόµοια αντιµετώπιση των θεµάτων, την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής. 

Εφαρµογή και επισκόπηση 

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο : 

• να εξασφαλίσει ότι κάθε νέα Προεδρία θα υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο πλαίσιο του 
γενικού της προγράµµατος, προτεραιότητες για την εφαρµογή της παρούσας κοινής 
στρατηγικής, βασισµένες στους στόχους του Μέρους ΙΙ και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους τοµείς δράσης του Μέρους ΙΙΙ, 

• να επισκοπεί και να αξιολογεί τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της παρούσας 
στρατηγικής και να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκθεση για την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων, τουλάχιστον µία φορά το έτος, 

•  

να επισκοπεί την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την κατάσταση της 
συνεργασίας των µεσογειακών εταίρων για την εφαρµογή της παρούσας στρατηγικής, 
και να διατυπώνει σχετική εκτίµηση στην έκθεσή του προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

• εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συστάσεις για την 
τροποποίηση των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας στρατηγικής. 

34. Η Επιτροπή θα συµβάλλει στα ανωτέρω στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. 

Συνεργασία µε τους µεσογειακούς εταίρους 

35. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα εργαστούν σε στενή συνεργασία µε τους 
µεσογειακούς εταίρους για την εφαρµογή της παρούσας κοινής στρατηγικής, ιδίως µέσα από 
Συµφωνίες Σύνδεσης και την Ευρωµεσογειακή Επιτροπή για τη διαδικασία της Βαρκελώνης, 
καθώς και εξετάζοντας συστάσεις και προβληµατισµούς που εκφράζουν οι µεσογειακοί εταίροι. 

  

ΜΕΡΟΣ V 

∆ιάρκεια 

36. Η παρούσα κοινή στρατηγική εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της για µία 
αρχική περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και, εάν χρειάζεται, να 
προσαρµοστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου. 

∆ηµοσίευση 

37. Η παρούσα κοινή στρατηγική δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
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∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

για την κοινή στρατηγική στην περιοχή της Μεσογείου 

  

Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία όταν εγκρίνει κοινές δράσεις, κοινές θέσεις ή λαµβάνει 
οποιαδήποτε άλλη απόφαση εντός του πεδίου του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), µε βάση την κοινή στρατηγική. 

Πράξεις που εκδίδονται εκτός του πεδίου του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται σύµφωνα µε τις κατάλληλες διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που προβλέπονται 
στις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Τίτλου VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με την ευκαιρία θέσπισης της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες των µερών για τη 
σύναψη, και στη συνέχεια την εφαρµογή, των ειρηνευτικών συµφωνιών. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
βασιστεί στις αρχές που ορίζονται στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου, τον Μάρτιο του 1999. 

Καλεί το Συµβούλιο, επικουρούµενο από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, µε τη βοήθεια 
του ειδικού απεσταλµένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία, και την Επιτροπή να µελετήσουν ποιες 
δυνατότητες στήριξης της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή προσφέρει η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, να 
εργαστούν για την ενίσχυση της προβολής των θέσεων της Ένωσης και να προτείνουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες 
προκειµένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο της "µεταπολεµικής" εποχής. Σχετική έκθεση θα 
διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

  

______________________ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

  

∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Αιθιοπία και την Ερυθραία 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη συµφωνίας στο Αλγέρι για την κατάπαυση 
των εχθροπραξιών µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας. Εκφράζει τα θερµότερα συγχαρητήριά του στον σηµερινό 
Πρόεδρο του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας, κ. Abdelaziz Bouteflika, για την επίτευξη του σηµαντικού αυτού 
αποτελέσµατος, µε την προοπτική µιας συνολικής συµφωνίας για την εφαρµογή του σχεδίου ειρήνευσης που 
πρότεινε ο Ο.Α.Ε. µε την υποστήριξη, από κοινού µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του 
Ειδικού Αντιπροσώπου της Προεδρίας Γερουσιαστή κ. Rino Serri. 

Λαµβανοµένων υπ' όψιν των αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών, η εφαρµογή του ειρηνευτικού διακανονισµού θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. 

  

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

  

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΕΪΡΑ 

Έκθεση της Προεδρίας για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 

(CONFER 4750/00) 

Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
ασφάλεια και την άµυνα 

(9149/00) 

Έκθεση του Συµβουλίου για τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των 
κρατών µελών και της Κοινότητας 

(9164/00) 

Έκθεση της Επιτροπής : Επιτευχθείσα πρόοδος στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

(8924/00 ) 

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (ΕCOFIN) για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

(9280/00) 

Πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την Καινοτοµία 2000 

(9180/00) 

Πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής : "eEurope : Μια κοινωνία των πληροφοριών για όλους" 

(9097/00) 

Έκθεση προόδου της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για 
τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας 

(8634/00 COR 1 (en) COR 2 (gr)) 

Συµβολή του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) σχετικά µε τη Συνέχεια του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας 

(9353/00) 

Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων 

(8899/00) 

Συµβούλιο (Αλιεία) σχετικά µε την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της 
βιώσιµης ανάπτυξης στην αλιευτική πολιτική 

(9386/00) 
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Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2000-2004 

(9283/00) 

Προτεραιότητες και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές σχέσεις στον τοµέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 

(7653/00) 

Έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή στρατηγική για τη Ρωσία 

(9405/00) 

Κοινή στρατηγική για τη Μεσόγειο 

(9404/1/00 REV 1) 

Έκθεση για τα ∆υτικά Βαλκάνια, που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον Γενικό 
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο από κοινού µε την Επιτροπή 

(3166/3/00 REV 3) 

Πρόγραµµα δράσης για τη Βόρεια διάσταση στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της 
διασυνοριακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2003). 

(9401/00) 
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