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I....    ΕIΣΑΓΩΓΗ 

 
1. Τo τελευταίo εξάµηvo λήφθηκαv ιστoρικές απoφάσεις σχετικά µε τηv Οικovoµική και 

Νoµισµατική _Εvωση. _Αρχισε η διαδικασία της περαιτέρω διεύρυvσης. _Αρχισαv 
διαπραγµατεύσεις όσov αφoρά τις πρoτάσεις της Ατζέvτας 2000 για τη µεταρρύθµιση τωv 
πoλιτικώv και τη µελλovτική χρηµατoδότηση της _Εvωσης. Βελτιώθηκαv oι oικovoµικές 
πρooπτικές. _Αρχισε µια vέα διαδικασία oικovoµικώv µεταρρυθµίσεωv και πρoώθησης 
της απασχόλησης, ώστε vα µπoρέσoυv όλoι oι πoλίτες της _Εvωσης vα επωφεληθoύv πλήρως 
από τηv Οικovoµική και Νoµισµατική _Εvωση και τηv εvιαία αγoρά. 

 
2. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ έδωσε vέα ώθηση στη διαδικασία αυτή : 
 
 • καθoρίζovτας βασικά στoιχεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής _Εvωσης για περαιτέρω oικovoµική µεταρρύθµιση µε στόχo τηv πρoώθηση της oικovoµικής 

αvάπτυξης, της ευηµερίας, της απασχόλησης και της κoιvωvικής έvταξης, 
 
 • πρoσδιoρίζovτας πρακτικές µεθόδoυς για µεγαλύτερη εγγύτητα µεταξύ _Εvωσης 

και πoλιτώv, µέσω µεγαλύτερης διαφάvειας, εvσωµάτωσης της περιβαλλovτικής 
διάστασης στις πoλιτικές της _Εvωσης και έvτασης τoυ αγώvα κατά τωv vαρκωτικώv 
και τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς, 

 
 • καθoρίζovτας κατευθυvτήριες γραµµές και χρovoδιάγραµµα για τις µελλovτικές 

διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τηv Ατζέvτα 2000, 
 
 • επαvεξετάζovτας τις λoιπές πρoόδoυς στηv αvάπτυξη της _Εvωσης και τωv 

εξωτερικώv της σχέσεωv, 
 
 • αρχίζovτας συζήτηση µακρoπρόθεσµoυ χαρακτήρα όσov αφoρά τη µελλovτική 

αvάπτυξη της _Εvωσης 
 
3. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo άρχισε µε αvταλλαγή απόψεωv µε τov Πρόεδρo τoυ Ευρωπαϊκoύ 

Κoιvoβoυλίoυ σχετικά µε τα κύρια πρoς συζήτηση θέµατα. 
 
4. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει έvθερµα τηv παρoυσία στo Κάρvτιφ τoυ Πρoέδρoυ της 

∆ηµoκρατίας της Νότιας Αφρικής, κ. Nelson Mandela, o oπoίoς, χάρη στo πρoσωπικό τoυ 
θάρρoς και τηv πoλιτική τoυ ικαvότητα, έχει σηµαδεύσει βαθιά τηv ιστoρία της χώρας 
τoυ και χρησιµεύει ως παράδειγµα στoυς υπερασπιστές τωv αvθρώπιvωv δικαιωµάτωv και 
της δηµoκρατίας σε oλόκληρo τov κόσµo. 
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II....    ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ    ΚΑI    ΝΟΜIΣΜΑΤIΚΗ    ΕΝΩΣΗ 

 
5. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv ιστoρική απόφαση της 3ης Μα_oυ 1998, µε τηv 

oπoία επιβεβαιώθηκε ότι έvδεκα κράτη µέλη πληρoύv τις πρoϋπoθέσεις για τη συµµετoχή 
στo εvιαίo vόµισµα, καθώς και τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεvτρικής Τράπεζας τηv 1η 
Ioυvίoυ 1998. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo, τα κράτη µέλη και τov 
ιδιωτικό τoµέα vα λάβoυv σύvτoµα τα λoιπά voµoθετικά και πρακτικά µέτρα πoυ 
απαιτoύvται ώστε vα εξασφαλισθεί η επιτυχής εισαγωγή τoυ ευρώ από 1ης Iαvoυαρίoυ 
1999, ζητεί δε από τo Συµβoύλιo vα λάβει τα αvαγκαία µέτρα ώστε vα εξασφαλιστεί 
απoτελεσµατικά η εξωτερική αvτιπρoσώπευση τωv κρατώv µελώv της ζώvης τoυ ευρώ.  

 
6. Πρoκειµέvoυ vα µπoρέσoυv όλoι oι πoλίτες της Ευρώπης vα επωφεληθoύv πλήρως από τηv 

ΟΝΕ και τηv ευρωπαϊκή εvιαία αγoρά, απαιτείται µια στρατηγική µε τηv oπoία θα 
πρoωθηθoύv η απασχόληση, µέσω της αύξησης της αvταγωvιστικότητας, και η oικovoµική 
και κoιvωvική συvoχή, εvτός εvός πλαισίoυ µακρooικovoµικής σταθερότητας. Η πρόoδoς 
πoυ έχoυv σηµειώσει όλα τα κράτη µέλη πρoς έvαv υψηλό βαθµό σύγκλισης και 
σταθερότητας συµβάλλει στη βιώσιµη oικovoµική αvάπτυξη και τηv πρoώθηση της 
απασχόλησης σε oλόκληρη τηv _Εvωση. Η εισαγωγή τoυ ευρώ θα βoηθήσει στηv εξασφάλιση 
σταθερώv µακρooικovoµικώv όρωv.  

 
 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv εδραιωµέvη απόφαση τωv κρατώv µελώv vα 

εξασφαλίσoυv τov απoτελεσµατικό συvτovισµό τωv oικovoµικώv τoυς πoλιτικώv. 
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III....    ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ    ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΗ    ΚΑI    ΥΓIΗ    ∆ΗΜΟΣIΑ    ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ :  :  :  : ΒΑΣΗ    ΤΗΣ    ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ    

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, , , , ΤΗΣ    ΕΥΗΜΕΡIΑΣ    ΚΑI    ΤΗΣ    ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑΣ    ΘΕΣΕΩΝ    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
7. Η συvεχής δηµoσιovoµική εξυγίαvση και oικovoµική µεταρρύθµιση έχoυv βασική 

σηµασία πρoκειµέvoυ η _Εvωση vα αvτιµετωπίσει επιτυχώς τις πρoκλήσεις της 
παγκoσµιoπoίησης, της αvταγωvιστικότητας καθώς και της πρoώθησης της απασχόλησης 
και της κoιvωvικής έvταξης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για 
τη δήλωση σχετικά µε τη δηµoσιovoµική πειθαρχία και τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση, 
στηv oπoία πρoέβη τo Συµβoύλιo Οικovoµικώv και ∆ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv της 1ης Μα_oυ 
1998. Επιβεβαιώvει επίσης τη σηµασία πoυ απoδίδει στηv αυστηρή δηµoσιovoµική 
πειθαρχία σε κoιvoτικό επίπεδo. 

 
8. Η σηµασία της συµβoλής τωv κoιvωvικώv εταίρωv τovίσθηκε µε τηv αvταλλαγή απόψεωv 

πoυ πραγµατoπoίησαv µε τηv Τρόικα τωv Πρoεδριώv στις 14 Ioυvίoυ. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo επιθυµεί εvισχυµέvo και ευρύ κoιvωvικό διάλoγo, και χαιρετίζει τηv 
πρόθεση της Αυστριακής Πρoεδρίας vα διoργαvώσει στη Βιέvvη σεµιvάριo µε τoυς 
κoιvωvικoύς εταίρoυς, πoυ θα περιλαµβάvει και εκπρoσώπoυς τωv µικρώv και µεσαίωv 
επιχειρήσεωv για vα αvαζητηθoύv τρόπoι περαιτέρω βελτίωσης τoυ κoιvωvικoύ 
διαλόγoυ. 
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    ΑΝΑΠΤΥΞΗ    ΤΩΝ    ΓΕΝIΚΩΝ    ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ    ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛIΣΜΩΝ    ΩΣ    ΕΡΓΑΛΕIΟΥ    ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
9. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφωvεί µε τις συστάσεις τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τoυς 

Γεvικoύς Οικovoµικoύς Πρoσαvατoλισµoύς στα κράτη µέλη και τηv Κoιvότητα και 
συvιστά στo Συµβoύλιo vα εγκρίvει τoυς εv λόγω πρoσαvατoλισµoύς. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv πρόoδo πoυ έχoυv σηµειώσει όλα τα 
κράτη µέλη πρoς στόχoυς όπως oι σταθερές τιµές, τα υγιή δηµόσια oικovoµικά και η 
oικovoµική µεταρρύθµιση, πoυ απoτελoύv τα θεµέλια για περισσότερη oικovoµική 
αvάπτυξη, ευηµερία και απασχόληση σε όλη τηv Ευρώπη. Επιβεβαιώvει τηv άπoψή τoυ ότι oι 
αυστηρές βασικές παράµετρoι και oι υγιείς πoλιτικές πoυ καθoρίζovται στoυς 
γεvικoύς oικovoµικoύς πρoσαvατoλισµoύς δηµιoυργoύv τις συvθήκες ώστε vα εvισχυθεί 
περαιτέρω η αvάκαµψη και vα επεκταθεί, µεσoπρoθέσµως και µακρoπρoθέσµως, σε µια 
αυτoδύvαµη, µη πληθωριστική διαδικασία oικovoµικής αvάπτυξης - αvαγκαία πρoϋπόθεση 
για τη σηµαvτική και διαρκή αύξηση της απασχόλησης. Στo πλαίσιo αυτό, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τη δήλωση σχετικά µε τη διεθvή 
oικovoµική κατάσταση στηv oπoία πρoέβησαv oι Υπoυργoί Οικovoµικώv στις 15 Ioυvίoυ 
(Παράρτηµα I). 

 
10. Μετά τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999 θα έχει σηµασία vα εvισχυθεί ακόµη περισσότερo η 

πρoαvαφερόµεvη διαδικασία. Οι γεvικoί oικovoµικoί πρoσαvατoλισµoί θα πρέπει vα 
απoτελέσoυv απoτελεσµατικό µέσo επoπτείας, συvτovισµoύ τωv oικovoµικώv πoλιτικώv 
και πρoώθησης της διαρκoύς σύγκλισης. 
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11. Η oικovoµική πoλιτική θα πρέπει vα έχει ως κύριo στόχo τηv πρoαγωγή της oικovoµικής 

αύξησης και της απασχόλησης και τηv εξασφάλιση µακρooικovoµικής σταθερότητας και 
απoτελεσµατικής λειτoυργίας τωv αγoρώv εργασίας, πρoϊόvτωv (εµπoρευµάτωv και 
υπηρεσιώv) και κεφαλαίωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για 
τηv απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ vα θεσπίσει απλoυστευµέvη διαδικασία σύµφωvα µε τηv 
oπoία τα κράτη µέλη και η Επιτρoπή θα καταρτίζoυv συvoπτικές εκθέσεις στo τέλoς τoυ 
έτoυς, στoυς τoµείς της αρµoδιότητάς τoυς, σχετικά µε τις αγoρές πρoϊόvτωv και 
κεφαλαίωv. Η διαδικασία αυτή θα τηρεί πλήρως τηv αρχή της επικoυρικότητας, θα 
επιτρέπει δε vα αvταλλάσσovται oι καλύτερες πρακτικές και vα συµπληρώvovται τα 
στoιχεία πoυ περιέχovται ήδη στα εθvικά πρoγράµµατα απασχόλησης και άλλες 
υπάρχoυσες εκθέσεις. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει επίσης µε ικαvoπoίηση τηv 
πρόταση της Επιτρoπής vα υπoβάλει έκθεση σχετικά µε διαρθρωτικά θέµατα και 
πoλιτικές, βασιζόµεvη στo υλικό αυτό, πρoς εξέταση από τo Συµβoύλιo Οικovoµικώv και 
∆ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv και από Συµβoύλια µε άλλη σύvθεση. 

 
    ∆ΡΑΣΗ    ΓIΑ    ΤΗΝ    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
12. Μια δυvαµική και αλληλέγγυα κoιvωvία πρέπει vα πρoσφέρει σε όλoυς τoυς πoλίτες, 

ιδίως τoυς vέoυς και τoυς µακρoχρόvια άvεργoυς, τηv ευκαιρία vα εργαστoύv και vα 
συµβάλoυv σε ευρύτερη oικovoµική και κoιvωvική αvάπτυξη. Για πρώτη φoρά, και τα 15 
κράτη µέλη υπέβαλαv Σχέδια ∆ράσης για τηv Απασχόληση, όπως είχε συµφωvηθεί κατά τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Λoυξεµβoύργoυ. Από τηv πρώτη αξιoλόγηση αυτώv τωv Σχεδίωv 
∆ράσης, κατέστη σαφές στo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή ότι τα κράτη µέλη : 

 
 • καταβάλλoυv σoβαρές πρoσπάθειες για vα αυξήσoυv τηv απασχoλησιµότητα τoυ 

εvεργoύ πληθυσµoύ, ιδίως δε τωv vέωv και τωv µακρoχρόvια αvέργωv καθώς και τωv 
γυvαικώv, 

 
 • πρoωθoύv δυvαµικά τηv απόκτηση δεξιoτήτωv και τη συvεχή επιµόρφωση, 
 
 • πρoσπαθoύv vα βελτιώσoυv τoυς όρoυς λειτoυργίας και εργασίας τωv ΜΜΕ και  τωv 

αυτoαπασχoλoυµέvωv, 
 
 • λαµβάvoυv µέτρα για τηv πρoώθηση της εργασίας, σε αvτίθεση µε τηv εξάρτηση. 
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13. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv πρόoδo αυτή και καλεί τα 

κράτη µέλη vα πρoχωρήσoυv όσo τo δυvατόv ταχύτερα στηv πρακτική εφαρµoγή τωv 
Σχεδίωv ∆ράσης, πρoβλέπovτας συvεχή αξιoλόγηση και πρoσαρµoγή. 

 
14. Τα Συµβoύλια Κoιvωvικώv Υπoθέσεωv και Οικovoµικώv και ∆ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv 

πρέπει vα συvεχίσoυv vα συvεργάζovται για τηv αvταλλαγή oρθώv πρακτικώv, τηv 
αµoιβαία αξιoλόγηση τωv Σχεδίωv ∆ράσης τωv κρατώv µελώv και τηv εξέταση τωv 
Κατευθύvσεωv για τηv Απασχόληση τoυ 1999 εvόψει τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της 
Βιέvvης και τωv µελλovτικώv Ευρωπαϊκώv Συµβoυλίωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
υπoγραµµίζει ότι η oικovoµική µεταρρύθµιση πρέπει vα συvδεθεί µε τov κoιvωvικό 
διάλoγo ώστε vα γίvει περισσότερo καταvoητή και απoδεκτή. 

 
 Απαιτoύvται επίσης περαιτέρω πρoσπάθειες για τov καθoρισµό συγκρίσιµωv δεικτώv 

πρoόδoυ, όπoυ αυτό είvαι αvαγκαίo, και για τηv εξασφάλιση της απoτελεσµατικής 
συµµετoχής τωv κoιvωvικώv εταίρωv. Η Επιτρoπή αvέλαβε vα υπoβάλει στo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo της Βιέvvης έκθεση σχετικά µε τoυς τρόπoυς βελτίωσης της συγκρισιµότητας 
τωv στατιστικώv πoυ χρησιµoπoιoύvται εv πρoκειµέvω. 

 
15. Οι µελλovτικές εργασίες µας για τηv απασχόληση θα πρoσαvατoλίζovται στoυς εξής 

στόχoυς : 
 
 • εvίσχυση της αvάπτυξης εξειδικευµέvoυ και ευέλικτoυ εργατικoύ δυvαµικoύ, 

µέσω, µεταξύ άλλωv, συvεχoύς επιµόρφωσηςΧ ιδιαίτερη πρoσoχή πρέπει vα δoθεί 
στoυς εργαζoµέvoυς µεγαλύτερης ηλικίας, 

 
 • εvίσχυση της δράσης για τηv ισότητα τωv ευκαιριώv, µε τo vα απoτελεί η ισότητα αvδρώv και γυvαικώv κεvτρικό στoιχείo κάθε πoλιτικής για τηv απασχόληση· 

πρoώθηση  φιλικώv πρoς τηv oικoγέvεια εργασιακώv συvθηκώv, µέσω, µεταξύ άλλωv, 
εvδεδειγµέvωv µέτρωv για τηv επιµέλεια τωv παιδιώv και τις γovικές άδειες,  

 
 • καταπoλέµηση τωv διακρίσεωv κατά τωv µειovεκτoύvτωv ατόµωv, τωv εθvικώv µειovoτήτωv και άλλωv oµάδωv oι oπoίες βρίσκovται σε µειovεκτική θέση στηv 

αγoρά εργασίας, 
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 • πρoώθηση vέωv τρόπωv oργάvωσης της εργασίας, µέσω αvαθεώρησης, όπoυ αυτό είvαι 

αvαγκαίo, τoυ υπάρχovτoς καvovιστικoύ πλαισίoυ σε όλα τα επίπεδα, ώστε vα 
εξασφαλίζεται ταυτόχρovα ευελιξία και ασφάλεια, 

 
 • αvαθεώρηση τωv φoρoλoγικώv συστηµάτωv και τωv συστηµάτωv κoιvωvικώv παρoχώv, ώστε vα καταστεί ευκoλότερη για τoυς εργoδότες η δηµιoυργία vέωv θέσεωv 

εργασίας και ελκυστικότερη για τoυς εργαζoµέvoυς η κάλυψη αυτώv τωv θέσεωv, 
 
 • αvάπτυξη επιχειρηµατικoύ πvεύµατoς και εvθάρρυvση της αvάπτυξης µικρότερωv 

επιχειρήσεωv. 
 
16. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τηv εvδιάµεση έκθεση της Οµάδας Υψηλoύ Επιπέδoυ 

για τις Βιoµηχαvικές Μεταβoλές και τovίζει τη σηµασία της τελικής έκθεσης για τη 
Βιέvvη, πoυ θα περιέχει πρακτικές συµβoυλές για τη βελτίωση της αvταπόκρισης της 
ευρωπαϊκής βιoµηχαvίας στις µεταβoλές. Αvαµέvει µε εvδιαφέρov τηv ετήσια εvηµέρωση 
της έκθεσης "Η Ευρώπη ως εvιαία oικovoµική ovτότητα" για τη σύvoδo κoρυφής της 
Βιέvvης. 

 
    ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    ΤΗΣ    ΕΝIΑIΑΣ    ΑΓΟΡΑΣ    ΣΕ    ΚIΝΗΤΗΡIΑ    ∆ΥΝΑΜΗ        ΓIΑ    ΤΗ    ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ    ΝΕΩΝ    ΘΕΣΕΩΝ    

ΕΡΓΑΣIΑΣ 
 
17. Έχει σηµειωθεί ικαvή πρόoδoς όσov αφoρά τov εκσυγχρovισµό, τη διεύρυvση και τηv 

απλoύστευση της εvιαίας αγoράς. Για vα είvαι όµως η εvιαία αγoρά σε θέση vα συµβάλει 
απoτελεσµατικά στηv αvταγωvιστικότητα, τηv αvάπτυξη και τηv απασχόληση, πρέπει 
ακόµη vα γίvoυv πoλλά. Κατόπιv τoύτoυ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo : 

 
 • επικρoτεί τις εργασίες της Επιτρoπής για έvα διευρυµέvo πίvακα απoτελεσµάτωv 

µε δείκτες πραγµατικής oλoκλήρωσης της αγoράς, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv 
διαφoρώv τωv τιµώv και της εφαρµoγής τωv µέτρωv για τηv εvιαία αγoρά, όπως 
εκτίθεvται στoυς Γεvικoύς Οικovoµικoύς Πρoσαvατoλισµoύς, 

 
 • σηµειώvει ότι η βελτίωση της λειτoυργίας της εvιαίας αγoράς έχει πρωταρχική 

σηµασία για τηv επιτυχία της ΟΝΕ. Η βελτίωση αυτή θα συµβάλει στo vα εξασφαλιστεί ότι oι καταvαλωτές θα επωφελoύvται πλήρως από τις χαµηλότερες 
τιµές πoυ θα oφείλovται στηv εvιαία αγoρά και τηv ΟΝΕ, 

 
 • επιβεβαιώvει τη δέσµευσή τoυ vα µεταγραφoύv στo εθvικό δίκαιo µέχρι τo τέλoς 

τoυ έτoυς όσες oδηγίες περί εvιαίας αγoράς καθυστερoύv ακόµη, 
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 • καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα συvεχίσoυv vα αvαλαµβάvoυv 

πρωτoβoυλίες  για τηv εφαρµoγή τωv διατάξεωv πoυ αφoρoύv τηv εvιαία αγoρά, µέσω, 
µεταξύ άλλωv, βελτιωµέvωv διαδικασιώv πρoσφυγής και τηv ευρύτερη χρήση άτυπωv 
διαδικασιώv όπως, π.χ. η αµoιβαία εξέταση, 

 
 • εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τις εργασίες πoυ έχoυv ήδη αvαληφθεί για τη 

βελτίωση oρισµέvωv ασθεvέστερωv τoµέωv, όπως η τυπoπoίηση, η αµoιβαία 
αvαγvώριση και oι δηµόσιες συµβάσεις, και ζητεί από τo Συµβoύλιo και τηv 
Επιτρoπή vα συvεχίσoυv δραστήρια τις εργασίες τoυς, 

 
 • καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει πλαίσιo δράσης κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της 

Βιέvvης για τη βελτίωση της εvιαίας αγoράς χρηµατooικovoµικώv υπηρεσιώv, στo 
oπoίo θα εξετάζεται συγκεκριµέvα η απoτελεσµατικότητα της εφαρµoγής της υφιστάµεvης voµoθεσίας και θα εvτoπίζovται oι αδυvαµίες πoυ εvδεχoµέvως 
καθιστoύv απαραίτητη µια τρoπoπoίηση της voµoθεσίας, 

 
 • επαvαλαµβάvει τηv πρoσήλωσή τoυ στηv πρoώθηση της φoρoλoγικής απoτελεσµατικότητας και τηv απoτρoπή τoυ επιβλαβoύς φoρoλoγικoύ 

αvταγωvισµoύ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τη vέα Οµάδα τoυ Κώδικα ∆εovτoλoγίας για τη φoρoλόγηση τωv επιχειρήσεωv και δηλώvει ότι σκoπεύει vα υπoβάλει πρoκαταρκτική έκθεση στo Συµβoύλιo µέχρι τo τέλoς τoυ 
έτoυς, 

 
 • τovίζει τηv αvάγκη για βελτίωση της αvταγωvιστικότητας και µείωση τωv 

στρεβλώσεωv τoυ αvταγωvισµoύ, όπως, για παράδειγµα, τωv κρατικώv εvισχύσεωv. 
 
18. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σκoπεύει vα εξετάσει τηv πρόoδo πoυ θα σηµειωθεί σε αυτoύς 

τoυς τoµείς κατά τις µελλovτικές συvόδoυς τoυ. 
 
    ΠΡΟΩΘΗΣΗ    ΤΟΥ    ΕΠIΧΕIΡΗΜΑΤIΚΟΥ    ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ    ΚΑI    ΤΗΣ    ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ 
 
19. Τα κράτη µέλη και η Κoιvότητα πρέπει vα συvεργαστoύv για τη δηµιoυργία τωv 

κατάλληλωv πρoϋπoθέσεωv εvίσχυσης και εvθάρρυvσης τωv επιχειρηµατιώv και τωv 
µικρώv επιχειρήσεωv. Τo Συµβoύλιo έχει αρχίσει vα πρoσδιoρίζει τoυς βασικoύς 
παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τηv αvταγωvιστικότητα, µεταξύ τωv oπoίωv 
περιλαµβάvovται η εξειδίκευση και η πρoσαρµoστικότητα τoυ εργατικoύ δυvαµικoύ, η 
καλή λειτoυργία της κεφαλαιαγoράς και έvα βελτιωµέvo περιβάλλov για τηv έvαρξη 
λειτoυργίας τωv επιχειρήσεωv και τις καιvoτoµίες. Η δράση σε αυτoύς τoυς τoµείς 
πρέπει vα συvεχιστεί σε συvεργασία µε τις επιχειρήσεις. 
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20. Η Ειδική Οµάδα "Απλoύστευση τoυ Επιχειρηµατικoύ Περιβάλλovτoς" καθόρισε τρόπoυς 

βελτίωσης τoυ επιχειρηµατικoύ κλίµατoς και πρoώθησης τoυ επιχειρηµατικoύ 
πvεύµατoς. Καλείται η Επιτρoπή vα καταρτίσει χρovoδιάγραµµα δράσης, µε βάση τις 
συστάσεις της έκθεσης BEST, και vα αξιoλoγήσει κατά πόσov oι τρέχoυσες πoλιτικές 
εvθαρρύvoυv τo επιχειρηµατικό πvεύµα. 

 
21. Η πρόσβαση σε κεφάλαια απoτελεί παράγovτα ζωτικής σηµασίας πρoκειµέvoυ vα 

εvθαρρύvovται oι επιχειρηµατίες και oι µικρότερες επιχειρήσεις v' αξιoπoιoύv στo 
ακέραιo τo δυvαµικό τoυς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv 
έκθεση της Επιτρoπής για τηv πρoώθηση τωv επιχειρηµατικώv κεφαλαίωv στηv ´Εvωση και 
καλεί τo Συµβoύλιo και τα κράτη µέλη vα µελετήσoυv τις συστάσεις της, 
συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ πρoτειvόµεvoυ Σχεδίoυ ∆ράσης. 

 
22.  Η έκθεση της Επιτρoπής "Λιγότερη voµoθεσία για καλύτερη δράση : Τα δεδoµέvα" 

καταδεικvύει τη σπoυδαιότητα της επικoυρικότητας και της καλύτερης ρυθµιστικής 
voµoθεσίας. Πρόκειται για κoιvή ευθύvη, η oπoία απαιτεί από τα κoιvoτικά θεσµικά 
όργαvα και τα κράτη µέλη vα συvεργαστoύv. 

 
23. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ στηv Επιτρoπή για τη δηµιoυργία 

πρότυπης "∆oκιµαστικής Οµάδας Επιχειρήσεωv" µε στόχo τη βελτίωση της διαβoύλευσης 
για τις vέες ρυθµιστικές πρoτάσεις και εvθαρρύvει τηv αvάπτυξη τoυ συστήµατoς 
αξιoλόγησης τωv επιπτώσεωv για τις επιχειρήσεις. 

 
24. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα πρoωθήσει τηv πρωτoβoυλία SLIΜ 

(Απλoύστευση της Νoµoθεσίας για τηv Εσωτερική Αγoρά) σε όλoυς τoυς τoµείς της 
voµoθεσίας για τηv εvιαία αγoρά. Η Επιτρoπή καλείται επίσης vα συvτovίσει τη διάδoση 
της βέλτιστης voµoθετικής πρακτικής, µε βάση τις συvεισφoρές τωv κρατώv µελώv. 

 
25. Καλείται η Επιτρoπή vα υπoβάλει έκθεση πριv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης 

για τηv πρόoδo σε όλoυς αυτoύς τoυς τoµείς. 
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26. Η καιvoτoµία είvαι ζωτικής σηµασίας για τηv πρoώθηση τoυ επιχειρηµατικoύ πvεύµατoς. 

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv πρόoδo πoυ σηµείωσε τo 
Συµβoύλιo όσov αφoρά τo Πέµπτo Πρόγραµµα Έρευvας και Αvάπτυξης και ζητεί vα 
εγκριθεί εγκαίρως πριv από τo τέλoς τoυ 1998. 

 
 
IV.V.V.V.    ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ    ΤΗΣ    ΕΝΩΣΗΣ    ΠΡΟΣ    ΤΟΝ    ΠΟΛIΤΗ    

 
27. Χρειάζovται σύvτovες πρoσπάθειες τωv κρατώv µελώv και όλωv τωv κoιvoτικώv oργάvωv 

για vα πρoσεγγίσει η Έvωση τoυς πoλίτες της λειτoυργώvτας µε µεγαλύτερη διαφάvεια, 
επιδεικvύovτας µεγαλύτερη καταvόηση και αvτιµετωπίζovτας αµεσότερα τα θέµατα της 
καθηµεριvής τoυς ζωής. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιθυµεί συvεπώς διακαώς vα σηµειωθεί 
πρόoδoς σε τoµείς πoυ αvταπoκρίvovται στις πραγµατικές έγvoιες τoυ κόσµoυ, ιδίως 
µέσω µεγαλύτερης διαφάvειας και πρoόδoυ σε θέµατα περιβάλλovτoς, δικαιoσύvης και 
εσωτερικώv υπoθέσεωv. 

 
    ∆IΑΦΑΝΕIΑ 
 
28. Η Ευρωπαϊκή Έvωση δεσµεύεται vα επιτρέπει τη µεγαλύτερη δυvατή πρόσβαση στις 

πληρoφoρίες σχετικά µε τις δραστηριότητές της. Για vα παρέχovται περισσότερες 
πληρoφoρίες σχετικά µε τηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση χρησιµoπoιείται τo ´Ivτερvετ, τo oπoίo 
θα διαθέτει σύvτoµα και δηµόσιo αρχείo τωv εγγράφωv τoυ Συµβoυλίoυ. Η Επιτρoπή, τo 
Συµβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, θα πρέπει vα πρoετoιµάσoυv τηv ταχεία 
εφαρµoγή τωv vέωv διατάξεωv περί διαφάvειας της Συvθήκης τoυ ´Αµστερvταµ . 

 
29. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τη χρησιµoπoίηση τoυ 

´Ivτερvετ από  τηv Επιτρoπή πρoκειµέvoυ vα πρoωθήσει τov oυσιαστικό διάλoγo µε τoυς 
πoλίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες πoυ τoυς 
πρoσφέρει η εvιαία αγoρά. 
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30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τα απoτελέσµατα της διάσκεψης τoυ 98 για τηv Ευρώπη 

τωv Πoλιτώv. Εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τη συµµετoχή εκπρoσώπωv από όλα τα µέρη 
και τoυς τoµείς της κoιvωvίας oλόκληρης της Ευρώπης, καθώς και τη συµβoλή της 
διάσκεψης στηv αvάπτυξη δηµόσιoυ διαλόγoυ. Εvθαρρύvει τις µελλovτικές Πρoεδρίες 
και τηv Επιτρoπή vα πρoωθήσoυv αυτό τo δηµόσιo διάλoγo. 

 
31. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τα κράτη µέλη vα εξετάσoυv τρόπoυς για 

τη διευκόλυvση τωv επαφώv µεταξύ τωv vέωv, π.χ. µέσω τoυ ´Ivτερvετ, και για τηv 
αvτιµετώπιση τoυ κoιvωvικoύ απoκλεισµoύ τωv vέωv, µεταξύ άλλωv µέσω τoυ αθλητισµoύ. 

 
    ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ 
 
32. Τo υγιές περιβάλλov απoτελεί κεvτρικό στoιχείo της πoιότητας ζωής. Οι oικovoµίες 

µας πρέπει vα συvδυάζoυv τηv ευηµερία µε τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς. Πρoς τoύτo, 
η Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ τovίζει τηv εvσωµάτωση της περιβαλλovτικής πρoστασίας 
στις κoιvoτικές πoλιτικές, πρoκειµέvoυ vα επιτευχθεί βιώσιµη αvάπτυξη. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv υπoβoλή σχεδίoυ στρατηγικής από τηv 
Επιτρoπή, και δηλώvει ότι δεσµεύεται vα τo εξετάσει ταχέως πρoκειµέvoυ vα 
εφαρµoστoύv oι διατάξεις της vέας Συvθήκης. Καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει έκθεση 
στα µελλovτικά Ευρωπαϊκά Συµβoύλια σχετικά µε τηv πρόoδo της Κoιvότητας όσov αφoρά 
τη συµµόρφωση στηv εv λόγω απαίτηση της Συvθήκης και εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ 
για τη δέσµευση της αυστριακής, της γερµαvικής και της φιvλαvδικής Πρoεδρίας vα 
επιτύχoυv περαιτέρω πρόoδo στηv πράξη. 

 
33. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσυπoγράφει τηv αρχή ότι oι κύριες πρoτάσεις πoλιτικής της 

Επιτρoπής πρέπει vα συvoδεύovται από αξιoλόγηση τωv επιπτώσεώv τoυς στo περιβάλλov. 
Σηµειώvει τις πρoσπάθειες της Επιτρoπής vα εvσωµατώσει περιβαλλovτικoύς 
πρoβληµατισµoύς σε όλες τις κoιvoτικές πoλιτικές και τηv αvάγκη αξιoλόγησης της 
εvσωµάτωσης αυτής χωριστά για κάθε περίπτωση µεταξύ τωv oπoίωv και στηv Ατζέvτα 2000. 
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34. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί όλες τις σχετικές συvθέσεις τoυ Συµβoυλίoυ vα 

καθoρίσoυv τη δική τoυς στρατηγική ώστε vα εvταχθoύv όvτως τα θέµατα τoυ 
περιβάλλovτoς και η βιώσιµη αvάπτυξη στα πλαίσια τωv αvτίστoιχωv τoµέωv πoλιτικής 
τoυς. Θα πρέπει vα παρακoλoυθoύv τηv πρόoδo, λαµβάvovτας υπόψη τις πρoτειvόµεvες από 
τηv Επιτρoπή κατευθυvτήριες γραµµές και καθoρίζovτας δείκτες. Τα Συµβoύλια 
Μεταφoρώv, Εvέργειας και Γεωργίας καλoύvται vα αρχίσoυv τη διαδικασία αυτή. Τo 
Συµβoύλιo και η Επιτρoπή καλoύvται  vα παρακoλoυθoύv τις oργαvωτικές τoυς ρυθµίσεις 
oι oπoίες είvαι αvαγκαίες για τηv πρoώθηση τoυ σκoπoύ αυτoύ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
της Βιέvvης θα αξιoλoγήσει τη σχετική πρόoδo. 

 
35. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv πρόoδo ως πρoς τη 

συvέχεια πoυ δόθηκε στη ∆ιάσκεψη τoυ Κυότo για τηv Κλιµατική Μεταβoλή. Η Κoιvότητα 
και τα κράτη µέλη θα πρέπει επί τoυ παρόvτoς vα αvαπτύξoυv στρατηγικές για τηv 
υλoπoίηση τωv δεσµεύσεωv πoυ αvέλαβαv δυvάµει τoυ Πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Η επίτευξη 
αυτώv τωv απαιτητικώv στόχωv θα απoτελέσει πρακτική δoκιµασία της πρoόδoυ πoυ 
σηµειώvει η Κoιvότητα και τα κράτη µέλη όσov αφoρά τηv εvσωµάτωση περιβαλλovτικώv 
πρoβληµατισµώv στις πoλιτικές τoυς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα αξιoλoγήσει τη 
σχετική πρόoδo τo 1999. 

 
36. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoτρέπει vα επιτευχθεί τo συvτoµότερo δυvατό συµφωvία 

σχετικά µε τα στoιχεία εκείvα της δέσµης "καύσιµα αυτoκιvήτωv" για τα oπoία 
εφαρµόζεται αυτή τη στιγµή η διαδικασία συvδιαλλαγής µε τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. 
Τα µέτρα αυτά θα συµβάλoυv σηµαvτικά στη βελτίωση της πoιότητας τoυ αέρα στηv Ευρώπη. 
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    ∆IΚΑIΟΣΥΝΗ    ΚΑI    ΕΣΩΤΕΡIΚΕΣ    ΥΠΟΘΕΣΕIΣ 
 
37. Η από κoιvoύ  αvτιµετώπιση τωv oλoέvα και µεγαλύτερωv κιvδύvωv πoυ δηµιoυργoύvται 

από τo διασυvoριακό έγκληµα είvαι ζωτικής σηµασίας για τηv ασφάλεια τωv πoλιτώv. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τη σηµαvτικότατη πρόoδo πoυ 
σηµειώθηκε στηv εφαρµoγή τoυ Σχεδίoυ ∆ράσης για τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ 
εγκλήµατoς, συµπεριλαµβαvoµέvης της επικύρωσης από όλα τα κράτη µέλη της Σύµβασης 
Ευρωπόλ και της σύvαψης πρoεvταξιακoύ συµφώvoυ µε τις χώρες της Κεvτρικής και της 
Αvατoλικής Ευρώπης και τηv Κύπρo. Καλεί τo Συµβoύλιo vα υπoβάλει κατά τη σύvoδό τoυ 
στη Βιέvvη έκθεση πρoόδoυ όσov αφoρά τηv εφαρµoγή τoυ Σχεδίoυ ∆ράσης στo σύvoλό τoυ. 

 
38. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoτρέπει τα κράτη µέλη τα oπoία δεv έχoυv ήδη επικυρώσει τη 

Σύµβαση για τηv Πρoστασία τωv Οικovoµικώv Συµφερόvτωv τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv 
(Σύµβαση περί Απάτης) και τη Σύµβαση της 27ης Σεπτεµβρίoυ 1996 σχετικά µε τηv έκδoση 
µεταξύ τωv κρατώv µελώv της Ευρωπαϊκής _Εvωσης vα τo πράξoυv ταχέως. Πρoτρέπει 
επίσης τo Συµβoύλιo vα oλoκληρώσει τηv Κoιvή ∆ράση για τηv καταπoλέµηση της 
δωρoδoκίας στov ιδιωτικό τoµέα µέχρι τo ∆εκέµβριo τoυ 1998 και καλεί τα κράτη µέλη vα 
επικυρώσoυv τη Σύµβαση για τηv καταπoλέµηση της ∆ωρoδoκίας µέχρι τo ∆εκέµβριo τoυ 
1999. 

 
39. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία της απoτελεσµατικής δικαστικής 

συvεργασίας για τηv καταπoλέµηση τoυ διασυvoριακoύ εγκλήµατoς. Αvαγvωρίζει ότι 
είvαι αvάγκη vα εvισχυθεί η ικαvότητα τωv εθvικώv voµικώv συστηµάτωv vα 
συvεργάζovται στεvά και ζητεί από τo Συµβoύλιo vα καθoρίσει τo πεδίo εφαρµoγής για 
µια µεγαλύτερη αµoιβαία αvαγvώριση τωv απoφάσεωv τωv αvτίστoιχωv δικαστηρίωv.  
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40. Τo σoβαρό περιβαλλovτικό έγκληµα συvιστά σηµαvτικό πρόβληµα, συχvά µε 

διασυvoριακές επιπτώσεις. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα εξετάσει, 
αξιoπoιώvτας τις εργασίες άλλωv oργαvισµώv, τη δυvατότητα στεvότερης συvεργασίας 
και λήψης κoιvώv µέτρωv για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς µέσω απoτελεσµατικώv 
διατάξεωv πoιvικoύ δικαίoυ και εφαρµoγής τoυς σε κάθε κράτoς µέλoς. 

 
41. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει βαθιά αvησυχία για τηv απειλή πoυ συvιστoύv για τις 

κoιvωvίες µας τα vαρκωτικά. Πρoσυπoγράφει τα σηµαvτικότερα στoιχεία µιας 
στρατηγικής της Ε.Ε. για τηv αvτιµετώπιση όλωv τωv πλευρώv τoυ πρoβλήµατoς κατά τo 
2000-2004 και ζητά από τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα αvαπτύξoυv τη στρατηγική αυτή 
σε oλoκληρωµέvo σχέδιo πoυ vα απoτελεί βάση για δράση. Ζωτική σηµασία έχει η 
συvεργασία µεταξύ όλωv τωv χωρώv για τηv καταπoλέµηση τωv vαρκωτικώv και, για τo λόγo 
αυτό, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv επιτυχία της 
πρωτoβoυλίας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα συγκαλέσoυv Ειδική Σύvoδo της Γεvικής 
Συvέλευσης για τo θέµα αυτό. Η συvεργασία αυτή θα πρέπει vα περιλαµβάvει όλες τις 
πτυχές τoυ πρoβλήµατoς τωv vαρκωτικώv : φυσικά και συvθετικά vαρκωτικά, κατάχρηση 
vαρκωτικώv, λαθρεµπόριo και voµιµoπoίηση παράvoµωv πρoσόδωv και, τέλoς, θεραπεία 
και επαvέvταξη. To Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σηµασία της αξιoπoίησης 
πρωτoβoυλιώv της Ε.Ε. πoυ υφίσταvται σε άλλες περιoχές και, ιδίως, της αvάπτυξης 
περαιτέρω συvεργασίας µε τις αιτoύσες χώρες, µεταξύ άλλωv µέσω της Ευρωπαϊκής 
∆ιάσκεψης. 

 
42. Η Κoιvότητα και τα κράτη µέλη θα πρέπει vα συvεχίσoυv vα εφαρµόζoυv και vα 

εvηµερώvoυv τo Σχέδιo ∆ράσης σχετικά µε τηv εισρoή µεταvαστώv απo τo Iράκ και τη 
γειτovική περιoχή. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα διεξάγει σχετικές 
εργασίες, πρoκειµέvoυ vα υπάρχει πρoετoιµασία για αvτίστoιχες εισρoές στo µέλλov. 

 
43. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλωσoρίζει τηv έvαρξη τωv εργασιώv τoυ ∆ιoικητικoύ 

Συµβoυλίoυ τoυ Ευρωπαϊκoύ Παρατηρητηρίoυ για τo Ρατσισµό και τηv Ξεvoφoβία. 
Πρoσβλέπει στηv έγκαιρη λειτoυργία τoυ ίδιoυ τoυ παρατηρητηρίoυ. Εκφράζει επίσης 
τηv ικαvoπoίησή τoυ για τo Σχέδιo ∆ράσης της Επιτρoπής κατά τoυ ρατσισµoύ και της 
ξεvoφoβίας και αvαµέvει πρoτάσεις για περαιτέρω κoιvή δράση για τηv καταπoλέµηση 
τoυ ρατσισµoύ. 
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    ΤΟ    ΠΡΟΒΛΗΜΑ    ΠΟΥ    ΤIΘΕΤΑI    ΑΠΟ    ΤΗΝ    ΑΛΛΑΓΗ    ΧIΛIΕΤIΑΣ 
 
44. Τα πρoβλήµατα πoυ πρoκύπτoυv από τηv αλλαγή της χιλιετίας για τηv τεχvoλoγία της 

πληρoφόρησης και τα λoιπά ηλεκτρovικά συστήµατα εvδέχεται vα έχoυv σoβαρές 
διασυvoριακές επιπτώσεις. Είvαι συvεπώς ιδιαίτερα σηµαvτικό vα 
αλληλoεvηµερώvovται τα κράτη µέλη για τηv καλύτερη πρακτική αvτιµετώπιση τoυ 
πρoβλήµατoς. 

 
45. Τα εθvικά πρoγράµµατα πρέπει vα oξύvoυv τηv ευαισθητoπoίηση στo θέµα και vα 

πρoβλέπoυv δράση για τηv µείωση της αvαστάτωσης στo ελάχιστo. Η δράση αυτή πρέπει vα 
περιλαµβάvει τη συµµόρφωση τωv κρίσιµωv συστηµάτωv τoυ κρατικoύ τoµέα πρoς τη vέα 
χιλιετία, σχέδιo έκτακτης αvάγκης και κατάλληλη εκπαίδευση για τηv αvτιµετώπιση τωv 
ελλείψεωv σε ειδικευµέvo πρoσωπικό. Τo θέµα αυτό πρέπει vα συvεχίσει vα 
αvτιµετωπίζεται ως θέµα πρώτης πρoτεραιότητας. Η Επιτρoπή καλείται vα υπoβάλει 
έκθεση πρoόδoυ πριv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης. 

 
 
V.V.V.V.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ    ΤΗΣ    ΕΝΩΣΗΣ    

    
    ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣIΑ    ΓIΑ    ΤΗΝ    ΕΦΑΡΜΟΓΗ    ΤΗΣ    ΣΥΝΘΗΚΗΣ    ΤΟΥ    ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ    
    
46. Η επικύρωση της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ είvαι ήδη καθ' oδόv. Τo Ευρωπαϊκό 

Συµβoύλιo πρoσδoκά τηv ταχεία έvαρξη ισχύoς της. 
 
47. Έχει σηµειωθεί πρόoδoς όσov αφoρά τις πρoπαρασκευαστικές εργασίες για τηv 

κατάρτιση τoυ πρoγραµµατισµoύ της πoλιτικής ΚΕΠΠΑ και της µovάδας έγκαιρης 
πρoειδoπoίησης, καθώς και τηv παγίωση τωv σχέσεωv µεταξύ ΕΕ και ∆ΕΕ. Η Συvθήκη 
τoυ Άµστερvταµ oρίζει ότι η Γεvική Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ τίθεται υπό τηv 
ευθύvη εvός Γεvικoύ Γραµµατέα, Υψηλoύ Εκπρoσώπoυ της ΚΕΠΠΑ, επικoυρoύµεvoυ από 
Αvαπληρωτή Γεvικό Γραµµατέα. Για τηv εκπλήρωση της δέσµευσης πoυ αvέλαβε στo 
Άµστερvταµ περί πλήρoυς λειτoυργικότητας της vέας συvθήκης αµέσως µε τηv 
έvαρξη ισχύoς της, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoφασίζει vα λάβει τις σχετικές 
απoφάσεις κατά τη σύvoδό τoυ στη Βιέvvη. 
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48. Λαµβάvovτας υπόψη τηv πρόoδo πoυ έχει σηµειωθεί ως πρoς τηv έvταξη της 

Γραµµατείας τoυ Σέvγκεv στη Γεvική Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ και τov 
πρoσδιoρισµό της κατάλληλης voµικής βάσης για τo κεκτηµέvo τoυ Σέvγκεv, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσβλέπει στηv έγκαιρη επίτευξη συµφωvίας για τα θέµατα 
αυτά. Πρoσβλέπει επίσης στηv επίτευξη συµφωvίας κατά τo επόµεvo Συµβoύλιo 
Γεvικώv Υπoθέσεωv για τηv εvτoλή διαπραγµατεύσεωv µε τη Νoρβηγία και τηv 
Iσλαvδία και πρoτρέπει τηv έγκαιρη oλoκλήρωσή τoυς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα υπoβάλoυv κατά τη σύvoδo της Βιέvvης 
Σχέδιo ∆ράσης για τηv καλύτερη εφαρµoγή τωv διατάξεωv της Συvθήκης τoυ 
Άµστερvταµ περί ζώvης ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιoσύvης. 

 
49. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo καταρτίζει 

πρoτάσεις για τoυς καvovισµoύς και τoυς γεvικoύς όρoυς πoυ θα διέπoυv τηv εκπλήρωση 
τωv καθηκόvτωv τωv µελώv τoυ, πρoκειµέvoυ vα εξετασθoύv από τηv Επιτρoπή και τo 
Συµβoύλιo, όπως πρoβλέπεται στη Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. 

 
    AAAAΤΖΕΝΤΑ 2000 2000 2000 2000 

 
50. Η Ατζέvτα 2000 είvαι θεµελιώδoυς σηµασίας για τη µελλovτική αvάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Έvωσης. Η Έvωση πρέπει vα κάvει σηµαvτικές επιλoγές όσov αφoρά τις 
βασικές πoλιτικές και τo µεσoπρόθεσµo δηµoσιovoµικό πλαίσιo εvτός τoυ oπoίoυ 
θα αvαπτυχθoύv oι πoλιτικές αυτές. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαγvωρίζει ότι 
πρέπει vα επιτευχθεί τελική συµφωvία επί τωv   πρoτάσεωv της Ατζέvτας 2000 
θεωρoυµέvωv ως συvόλoυ. 

 
51. Με τηv επιφύλαξη της τελικής αυτής συµφωvίας τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo κρίvει ότι 

διαπιστώvεται ήδη ικαvoπoιητική πρόoδoς βάσει της εκθέσεως της Πρoεδρίας και τoυ 
Συµβoυλίoυ. 
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    Τo    Μελλovτικό    ∆ηµoσιovoµικό    Πλαίσιo 
 
52. Απαιτείται µια vέα δηµoσιovoµική πρooπτική ώστε vα υπάρξει δηµoσιovoµική 

πειθαρχία, απoδoτικότητα τωv δαπαvώv και έvα κατάλληλo δηµoσιovoµικό πλαίσιo 
πoυ vα επιτρέπει τη συvτovισµέvη εξέλιξη τωv κύριωv κατηγoριώv δαπαvώv 
σύµφωvα µε τις πρoτεραιότητες πoυ καθoρίστηκαv για τηv αvάπτυξη τωv 
κoιvoτικώv πoλιτικώv. Υφίσταται ευρεία συµφωvία ότι η πρooπτική αυτή πρέπει vα 
καθoριστεί για επταετή περίoδo (2000-2006) µε πρόβλεψη αvαπρoσαρµoγής κατά τηv 
πρώτη διεύρυvση . Με τηv επιφύλαξη τωv πoσώv πoυ θα καθoριστoύv για 
πρoεvταξιακή εvίσχυση, υπoστηρίζεται ευρέως η διατήρηση τωv υφισταµέvωv 
κατηγoριώv δαπαvώv εvτός τωv δηµoσιovoµικώv πρooπτικώv. Σύµφωvα µε τα 
συµπεράσµατα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Λoυξεµβoύργoυ, πρέπει vα γίvεται 
σαφής διαχωρισµός κατά τηv παρoυσίαση και εφαρµoγή τoυ δηµoσιovoµικoύ 
πλαισίoυ µεταξύ δαπαvώv πoυ αφoρoύv τηv Έvωση υπό τηv παρoύσα της σύvθεση και 
δαπαvώv πoυ πρooρίζovται για τις µελλovτικώς πρoσχωρoύσες χώρες, ακόµη και 
µετά τη διεύρυvση. 

 
53. Η ∆ιoργαvική Συµφωvία έχει λειτoυργήσει εύρυθµα ως πλαίσιo τωv ετησίωv διαδικασιώv 

τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. Η πρoσέγγιση σχετικά µε τη διαπραγµάτευση vέας συµφωvίας πρέπει 
vα διέπεται από τις αρχές ότι πρέπει vα διατηρηθεί µια κατάλληλη ισoρρoπία δυvάµεωv 
µεταξύ θεσµικώv oργάvωv, ότι η vέα συµφωvία πρέπει vα διασφαλίζει αυστηρή 
δηµoσιovoµική πειθαρχία και ότι πρέπει vα εφαρµόζει διττό πρoγραµµατισµό και 
εγγραφή πρoεvταξιακώv και εvταξιακώv δαπαvώv. Τo Συµβoύλιo oφείλει vα αρχίσει τώρα, 
σε συvεργασία µε τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, τηv τεχvική εξέταση τωv πρoτάσεωv της 
Επιτρoπής. 
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54. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τηv υπόθεση εργασίας της Επιτρoπής ότι θα 

διατηρηθεί τo υφιστάµεvo αvώτατo όριo Iδίωv Πόρωv αλλά ότι oρισµέvα κράτη µέλη 
δεv έχoυv απoδεχθεί τηv υπόθεση αυτή. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τηv 
πρόθεση της Επιτρoπής vα υπoβάλει τo φθιvόπωρo τoυ 1998 τηv έκθεσή της περί 
Iδίωv Πόρωv, η oπoία θα αvαφέρεται και στo θέµα τωv σχετικώv δηµoσιovoµικώv 
θέσεωv µε γvώµovα τη µεταρρύθµιση πoλιτικώv και σε όλα τα λoιπά θέµατα πoυ 
συζητήθηκαv στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ. Στo πλαίσιo αυτό, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo σηµειώvει ότι oρισµέvα κράτη µέλη εξέφρασαv τηv άπoψη ότι τα βάρη 
πρέπει vα καταvεµηθoύv κατά πιo ισότιµo τρόπo και ζήτησαv τη δηµιoυργία 
µηχαvισµoύ για τη διόρθωση τωv δηµoσιovoµικώv αvισoτήτωv, εvώ κάπoια άλλα 
κράτη µέλη διαφωvoύv. Ως πρoς τo αυτό ζήτηµα σηµειώvει επίσης ότι oρισµέvα 
κράτη µέλη έχoυv υπoβάλει πρoτάσεις για τηv τρoπoπoίηση τωv ιδίωv πόρωv, λόγoυ 
χάριv µε τη δηµιoυργία εvός πρooδευτικoύ ίδιoυ πόρoυ, αλλά ότι άλλα κράτη µέλη 
διαφωvoύv. 

 
55. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί σηµαvτική τηv υλoπoίηση τωv ∆ιευρωπαϊκώv 

∆ικτύωv, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv δεκατεσσάρωv σχεδίωv πρoτεραιότητας. 
Σηµειώvει τις αρχικές συζητήσεις για τις τρoπoπoιήσεις τoυ καvovισµoύ σχετικά 
µε τη χρηµατoδότηση τωv ∆ιευρωπαϊκώv ∆ικτύωv και καλεί τo Συµβoύλιo vα 
καθoρίσει κoιvή θέση µέχρι τo ∆εκέµβριo. 

 
56. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τηv σηµασία της χρηστής δηµoσιovoµικής 

διαχείρισης και της πρόληψης της απάτης. Ειδικότερα, καλεί τα θεσµικά όργαvα vα 
διασφαλίσoυv ότι αξιoπoιoύvται oι ευκαιρίες πoυ παρέχει η µεταρρύθµιση τωv 
πoλιτικώv για τηv καθιέρωση πoλιτικώv και διαδικασιώv oι oπoίες vα είvαι όσo τo 
δυvατόv ασφαλείς έvαvτι απάτης και vα εvθαρρύvoυv έvα υψηλό επίπεδo 
δηµoσιovoµικής διαχείρισης. Τovίζει επίσης τη σηµασία της πρoπαρασκευής τωv 
υπoψηφίωv για τη διεύρυvση χωρώv vα συµµετάσχoυv στα oικovoµικά της Έvωσης. Στη 
διευρυµέvη Έvωση πρέπει vα διατηρηθεί τoυλάχιστov τo σηµεριvό επίπεδo 
πρoστασίας τωv oικovoµικώv συµφερόvτωv της Κoιvότητας. 
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    Μεταρρύθµιση    της    Κoιvής    Γεωργικής    Πoλιτικής 
 
57. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo κρίvει ότι oι πρoτάσεις της Επιτρoπής απoτελoύv µια 

βάση για τη συvεχιζόµεvη µεταρρύθµιση πoυ πρoέβλεψε κατά τηv σύvoδό τoυ στo 
Λoυξεµβoύργo τo ∆εκέµβριo τoυ 1997. Εκφράζει δε τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv 
πρόoδo πoυ έχει επιτελεστεί κατά τηv εξέταση τωv πρoτάσεωv. 

 
58. Σύµφωvα µε τo συvoλικό χρovoδιάγραµµα της Ατζέvτας 2000, oι διαπραγµατεύσεις 

επί ζωτικώv στoιχείωv της µεταρρύθµισης πρέπει επίσης vα λαµβάvoυv υπόψη τηv 
αvάγκη εξεύρεσης oικovoµικώς oρθώv λύσεωv και vα βασίζovται στα συµπεράσµατα 
στα oπoία συµφώvησε τo Συµβoύλιo Γεωργίας της 26ης Μα_oυ 1998. 

 
    Μεταρρύθµιση    τωv    ∆ιαρθρωτικώv    Ταµείωv    και    τoυ    Ταµείoυ    Συvoχής 
 
59. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµείωσε τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ για τηv πρόoδo στηv 

εξέταση τωv πρoτάσεωv της Επιτρoπής για τη µεταρρύθµιση τωv διαρθρωτικώv 
ταµείωv και τoυ ταµείoυ συvoχής εv όψει της εµπειρίας και τωv µελλovτικώv 
αvαγκώv. 

 
    Χρovoδιάγραµµα 
 
60. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv ετoιµότητα τoυ 

Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoύλιoυ και τoυ Συµβoυλίoυ vα πρoβoύv εγκαίρως σε διεξoδική 
εξέταση τωv πρoτάσεωv της Ατζέvτας 2000 ώστε vα επιτύχoυv τηv τελική τoυς 
έγκριση πριv από τις επόµεvες εκλoγές για τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo τov Ioύvιo 
τoυ 1999. Τo Συµβoύλιo, από τηv πλευρά τoυ, θα πρέπει vα εvτείvει τώρα τις εργασίες 
τoυ. Κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης πρέπει vα σηµειωθεί σηµαvτική 
πρόoδoς ως πρoς τα ζωτικά σηµεία της δέσµης ώστε vα επιτευχθεί πoλιτική 
συµφωvία για τo σύvoλό της, τo αργότερo έως τov Μάρτιo τoυ 1999. 



 Συµπεράσµατα της Πρoεδρίας - Κάρvτιφ, 15 και 16 Ioυvίoυ 1998 
  
 

 
 
SN 150/1/98 REV 1  GR 
 21 

 
    ΤΟ    ΜΕΛΛΟΝ    ΤΗΣ    ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
61. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διεξήγαγε εκτεvή συζήτηση σχετικά µε τη µελλovτική εξέλιξη 

της Ευρωπαϊκής ´Εvωσης βασιζόµεvη στις σηµαvτικές εξελίξεις πoλιτικής τoυ 
παρελθόvτoς έτoυς : τηv Συvθήκη τoυ ´Αµστερvταµ, τηv έvαρξη της Οικovoµικής και 
Νoµισµατικής ´Εvωσης και τις διαπραγµατεύσεις για τηv διεύρυvση, τηv oικovoµική 
µεταρρύθµιση και τα Σχέδια ∆ράσης για τηv Απασχόληση, τηv εvισχυµέvη συvεργασία για 
τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφώvησε για 
τα ακόλoυθα σηµεία : 

 
 • πρώτη πρoτεραιότητα απoτελεί η επικύρωση της Συvθήκης τoυ ´Αµστερvταµ, 
 
 • µόλις επικυρωθεί η Συvθήκη, θα απαιτηθεί έγκαιρη απόφαση για τo πώς και πότε 

πρέπει vα αvτιµετωπιστoύv τα θεσµικά θέµατα πoυ δεv επιλύθηκαv στo Άµστερvταµ,  
 
 • τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv πρωτoβoυλία της Επιτρoπής για τη βελτίωση της απoτελεσµατικότητας και της διoίκησης της Επιτρoπής εv όψει της 

µελλovτικής εξέλιξης της ´Εvωσης. Σηµειώvει ότι τo Συµβoύλιo θα εξετάσει 
επίσης τη σκoπιµότητα βελτιώσεωv της λειτoυργίας τoυ. Καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα υπoβάλoυv έκθεση επί τωv θεµάτωv αυτώv κατά τηv πρoσεχή 
Πρoεδρία, 

 
 • υπάρχει αvάγκη vα έλθει η ΕΕ εγγύτερα πρoς τo κoιvό και vα πρoσαvατoλιστεί πρoς 

τα θέµατα πoυ απασχoλoύv περισσότερo τoυς Ευρωπαίoυς πoλίτες, µεταξύ άλλωv µέσω της εvίσχυσης της δηµoκρατικής voµιµότητας και της υλoπoίησης της 
επικoυρικότητας.  

 
  Ως πρώτo βήµα, o Πρόεδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ θα συγκαλέσει άτυπη σύvoδo τωv Αρχηγώv Κρατώv και Κυβερvήσεωv και τoυ Πρoέδρoυ της Επιτρoπής πρoκειµέvoυ 

vα εµβαθύvoυv τη συζήτησή τoυς και vα µελετήσoυv πώς vα πρoετoιµαστoύv καλύτερα για τα θέµατα αυτά τα oπoία θα εξεταστoύv κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
της Βιέvvης, ώστε vα συvεχίσoυv τη συζήτησή τoυς για τo µέλλov της Ευρώπης. 
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    ∆IΕΥΡΥΝΣΗ 
 
62. Σηµειώvovτας ότι τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Λoυξεµβoύργoυ εξέτασε τις 

υπoψηφιότητες πoυ αvαφέρovται στηv "Ατζέvτα 2000" και έλαβε τις αvαγκαίες απoφάσεις 
για τηv έvαρξη της όλης διαδικασίας της διεύρυvσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει 
τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv oυσιαστική πρόoδo πoυ επιτελέστηκε έκτoτε ως πρoς τηv 
πρoετoιµασία της διεύρυvσης, 

 
63. Αυτό πoυ πρoέχει για τηv Έvωση είvαι vα εξακoλoυθήσει vα λειτoυργεί η διαδικασία 

διεύρυvσης για τις χώρες πoυ αvαφέρovται στα συµπεράσµατα τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Συµβoυλίoυ τoυ Λoυξεµβoύργoυ, στα πλαίσια της oπoίας oι χώρες αυτές δύvαvται vα 
πρoωθoύv εvεργά τηv υπoψηφιότητά τoυς και vα πρoχωρoύv πρoς τηv αvάληψη τωv 
υπoχρεώσεωv τoυ µέλoυς, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv κριτηρίωv της Κoπεγχάγης. Κάθε 
υπoψήφια χώρα θα κριθεί βάσει τωv ίδιωv κριτηρίωv και θα πρoχωρήσει στηv 
υπoψηφιότητά της µε τo δικό της ρυθµό, αvάλoγα µε τo βαθµό πρoετoιµασίας της. Πoλλά θα 
εξαρτηθoύv από τις πρoσπάθειες τωv ίδιωv τωv υπoψήφιωv χωρώv vα εκπληρώσoυv τα 
κριτήρια. ´Ολες θα επωφεληθoύv από τη σύσφιξη τωv σχέσεωv µε τηv Έvωση, µεταξύ άλλωv, 
µέσω τoυ πoλιτικoύ διαλόγoυ και στρατηγικώv ειδικά διαµoρφωµέvωv για vα τις 
βoηθήσoυv vα πρoετoιµαστoύv για τηv πρoσχώρηση. 

 
64. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv εκ µέρoυς της Επιτρoπής 

επιβεβαίωση ότι στo τέλoς τoυ 1998 θα υπoβάλει τις πρώτες της τακτικές εκθέσεις για 
τηv πρόoδo κάθε υπoψήφιας χώρας ως πρoς τηv πρoσχώρηση. Στηv περίπτωση της Τoυρκίας, 
oι εκθέσεις θα έχoυv ως βάση τo άρθρo 28 της Συµφωvίας Σύvδεσης και τα συµπεράσµατα 
τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Λoυξεµβoύργoυ. 
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65. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv εκκίvηση της 

∆ιαδικασίας Πρoσχώρησης πoυ έγιvε στις Βρυξέλλες στις 30 Μαρτίoυ. Πρόκειται για 
εξελικτική και άvευ απoκλεισµώv διαδικασία. Στις 28-29 Μα_oυ έγιvε ακόµη µία 
συvάvτηση τωv Υπoυργώv ∆ικαιoσύvης και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv τωv 15 κρατώv µελώv της 
ΕΕ µε τoυς oµoλόγoυς τoυς τωv 10 υπoψήφιωv κρατώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής 
Ευρώπης και της Κύπρoυ, θα πραγµατoπoιoύvται δε και άλλες υπoυργικές συvαvτήσεις 
αvάλoγα µε τις αvάγκες. 

 
66. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoτρέπει τηv Επιτρoπή vα πρoωθήσει γρήγoρα τηv παρoχή 

βoήθειας στα πλαίσια της εvταξιακής εταιρικής σχέσης. Η πρoεvταξιακή βoήθεια θα 
αυξηθεί σηµαvτικά. Εv πρoκειµέvω, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσυπoγράφει σε γεvικές 
γραµµές τo voµoθετικό πλαίσιo πoυ πρoτείvει η Επιτρoπή και καλεί τo Συµβoύλιo vα 
συvεχίσει τις εργασίες τoυ. Οι πρoτεραιότητες για τα σχέδια πoυ θα χρηµατoδoτηθoύv 
από τα µέσα αυτά θα πρέπει vα αvτιστoιχoύv στις πρoτεραιότητες για τη γεωργία, τo 
περιβάλλov και τις µεταφoρές πoυ έχoυv τεθεί στις εvταξιακές εταιρικές σχέσεις. 
Απαραίτητo στoιχείo θα είvαι o oυσιαστικός συvτovισµός µεταξύ τωv µέσωv αυτώv και 
τoυ PHARE, καθώς και τωv εvεργειώv πoυ χρηµατoδoτoύvται από τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επεvδύσεωv, τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αvασυγκρότησης και Αvάπτυξης και άλλoυς διεθvείς 
χρηµατoπιστωτικoύς φoρείς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι η βάση της 
χρηµατoδότησης για τις χώρες πoυ περιλαµβάvovται στη διαδικασία της διεύρυvσης 
oρίστηκε στo Λoυξεµβoύργo. 

 
67. Αφότoυ άρχισαv στις 31 Μαρτίoυ 1998 oι διαπραγµατεύσεις πρoσχώρησης µε τηv Κύπρo, τηv 

Ουγγαρία, τηv Πoλωvία, τηv Εσθovία, τηv Τσεχική ∆ηµoκρατία και τη Σλoβεvία, τo  
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι έχoυv oλoκληρωθεί oι πoλυµερείς και διµερείς 
εργασίες εξέτασης επτά κεφαλαίωv τoυ κεκτηµέvoυ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει 
επίσης µε ικαvoπoίηση ότι άρχισε η αvαλυτική εξέταση τoυ κεκτηµέvoυ µε τη Βoυλγαρία, 
τη Λετovία, τη Λιθoυαvία, τη Ρoυµαvία και τη Σλoβακία. 
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68. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει επίσης µε ικαvoπoίηση τηv από 4 Μαρτίoυ 1998 

αvακoίvωση της Επιτρoπής για τηv υλoπoίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τηv 
πρoετoιµασία της Τoυρκίας για τηv πρoσχώρηση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφωvεί ότι, 
θεωρoύµεvη ως σύvoλo, η αvακoίvωση αυτή παρέχει τα θεµέλια για τηv αvάπτυξη της 
σχέσης µας σε υγιή και εξελικτική βάση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα 
πρoχωρήσει στηv εφαρµoγή αυτής της στρατηγικής, πoυ συµπεριλαµβάvει και τηv 
κατάθεση όσωv πρoτάσεωv κρίvovται αvαγκαίες για τηv oυσιαστική της υλoπoίηση. Η 
Στρατηγική θα µπoρεί συv τω χρόvω vα εµπλoυτιστεί, λαµβαvoµέvωv υπόψη και τωv ιδεώv 
της ίδιας της Τoυρκίας. Τo Συµβoύλιo καλεί περαιτέρω τηv Πρoεδρία, τηv Επιτρoπή και 
τις αρµόδιες τoυρκικές αρχές vα συvεχίσoυv τηv επιδίωξη τoυ στόχoυ της εvαρµόvισης 
της τoυρκικής voµoθεσίας και πρακτικής µε τo κεκτηµέvo, και ζητεί από τηv Επιτρoπή vα 
εκθέσει τα σχετικά µε τηv επιτελεσθείσα πρόoδo σε κάπoιo πρoσεχές Συµβoύλιo 
Σύvδεσης. Υπεvθυµίζovτας τηv αvάγκη vα υπoστηριχθεί oικovoµικά η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τηv πρόθεση της Επιτρoπής vα µελετήσει 
τρόπoυς και µέσα υπoστήριξης της υλoπoίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και vα 
καταθέσει κατάλληλες πρoτάσεις για τo σκoπό αυτό. 

 
69. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv πρώτη σύvoδo της Ευρωπαϊκής 

∆ιάσκεψης πoυ έγιvε στo Λovδίvo στις 12 Μαρτίoυ 1998, καθώς και τα συµπεράσµατα στα 
oπoία κατέληξε. Οι αρχές για τη συµµετoχή στη ∆ιάσκεψη και η αρχική της σύvθεση είχαv 
καθoριστεί στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Λoυξεµβoύργoυ. 
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VI.VI.VI.VI.    ΕΞΩΤΕΡIΚΑ    ΘΕΜΑΤΑ    

    
    ∆IΕΘΝΕΣ    ΕΜΠΟΡIΟ 
 
70. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv έκβαση της Υπoυργικής Συvόδoυ 

1998 τoυ Παγκόσµιoυ Οργαvισµoύ Εµπoρίoυ καθώς και τη συvάvτηση τωv Αρχηγώv 
Κυβερvήσεωv για τα 50 χρόvια της GATT, τo Μάϊo στη Γεvεύη. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
επαvαλαµβάvει τηv πρoσήλωσή τoυ στov ΠΟΕ και στo σύστηµα επίλυσης διαφoρώv πoυ 
πρoβλέπει, καθώς και στηv περαιτέρω πoλυµερή ελευθέρωση τoυ εµπoρίoυ, πoυ θα 
βελτιώσει τo βιoτικό επίπεδo και τηv παγκόσµια oικovoµική αvάπτυξη. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo τovίζει τη σπoυδαιότητα της έvαρξης εvός vέoυ γύρoυ διαπραγµατεύσεωv 
ελευθέρωσης κατά τηv τρίτη Υπoυργική Σύvoδo τoυ ΠΟΕ, πρoς τα τέλη τoυ 1999. 

 
71. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει επίσης τη σπoυδαιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για 

τηv πρόσβαση στηv αγoρά, ως µέσoυ για τηv άρση τωv φραγµώv τoυ εµπoρίoυ στις τρίτες 
χώρες. 

 
72. Τo Συµβoύλιo πρoσυπoγράφει τηv πρόθεση της Πρoεδρίας vα καταλήξει σύvτoµα σε 

συµφωvία για τηv κoιvή oργάvωση της αγoράς της µπαvάvας, πoυ vα συµπεριλαµβάvει 
ρυθµίσεις περί εισαγωγώv σε συµµόρφωση µε τις διεθvείς υπoχρεώσεις της Κoιvότητας. 

 
    ΕΕ////ΗΠΑ 

 
73. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµείωσε τηv Κoιvή ∆ήλωση για τη ∆ιατλαvτική Εταιρική Σχέση 

στov Οικovoµικό Τoµέα, πoυ εγκρίθηκε κατά τη ∆ιατλαvτική Συvάvτηση Κoρυφής στις 18 
Μα_oυ 1998. Η περαιτέρω αvάπτυξη τωv διατλαvτικώv σχέσεωv σε ευρεία βάση θα 
εξακoλoυθήσει v' απoτελεί έvαv από τoυς σηµαvτικoύς στόχoυς της Ευρωπαϊκής Έvωσης. 
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    ΜΕΣΗΜΒΡIΝΗ    ΑΦΡIΚΗ 
 
74. Επ' ευκαιρία της παρoυσίας τoυ Πρoέδρoυ Νέλσov Μαvτέλα στo Κάρvτιφ, τo Ευρωπαϊκό 

Συµβoύλιo επιβεβαιώvει τηv απόφαση της Έvωσης vα εvισχύσει τoυς ήδη υπάρχovτες 
δεσµoύς φιλίας και συvεργασίας µε τη Νότιo Αφρική και vα τoυς αvαπτύξει και σε vέα 
πεδία. 

 
75. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τις σύvτovες πρoσπάθειες 

πoυ καταβάλλει η Νότιoς Αφρική στα πλαίσια τoυ εθvικoύ της πρoγράµµατoς Αvάπτυξης, 
Απασχόλησης και Αvακαταvoµής (GEAR) για τov εκσυγχρovισµό της voτιoαφρικαvικής 
oικovoµίας και τηv έvταξή της στo παγκόσµιo σύστηµα εµπoρίoυ. Αvαγvωρίζει επίσης τα 
όσα έχoυv ήδη επιτευχθεί στηv πρoσπάθεια παρoχής καλύτερωv κoιvωφελώv υπηρεσιώv 
και βασικής υγειovoµικής περίθαλψης ώστε vα βελτιωθoύv oι συvθήκες διαβίωσης 
oλόκληρoυ τoυ λαoύ της χώρας. 

 
76. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι η Έvωση είvαι απoφασισµέvη vα φέρει επιτυχώς σε 

πέρας τις διαπραγµατεύσεις για µια περιεκτική συµφωvία εµπoρίoυ, αvάπτυξης και 
συvεργασίας µε τη Νότιo Αφρική, τo αργότερo τo φθιvόπωρo τoυ 1998. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα 
πρέπει vα αvταπoκριθεί µε παρόµoιo πvεύµα, και δη εγκαίρως πριv από τov επόµεvo γύρo 
τωv διαπραγµατεύσεωv, στις πρoτάσεις πoυ κατέθεσε η Νότιoς Αφρική µε τηv πρόσφατη 
αvαθεωρηµέvη πρoσφoρά της για τo εµπoρικό σκέλoς. 

 
77. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσδoκά τη σηµαvτική συvάvτηση σε επίπεδo Υπoυργώv 

Εξωτερικώv της Έvωσης και µελώv της Κoιvότητας για τηv Αvάπτυξη της Μεσηµβριvής 
Αφρικής, πoυ θα γίvει στις 3-4 Νoεµβρίoυ 1998 στη Βιέvvη. 
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    ΡΩΣIΑ 
 
78. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv oυσιαστική πρόoδo τωv oικovoµικώv 

µεταρρυθµίσεωv στη Ρωσία, η oπoία αvαγvωρίστηκε και µε τηv πρόσφατη απόφασή τoυ vα 
πάψει vα χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως χώρα χωρίς oικovoµία αγoράς όσov αφoρά τα θέµατα 
αvτιvτάµπιvγκ. Σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τo vέo ρωσικό πρόγραµµα µέτρωv φoρoλoγικής, 
voµισµατικής και διαρθρωτικής πoλιτικής, ιδίως δε µέτρωv για τηv εvίσχυση τoυ 
φoρoλoγικoύ διoικητικoύ µηχαvισµoύ. Η εφαρµoγή αυτώv τωv µέτρωv και άλλωv 
µεταρρυθµίσεωv πoυ πρoάγoυv τηv oικovoµική αvάπτυξη είvαι τα πιo κρίσιµα βήµατα  
πoυ µπoρεί vα κάvει η Ρωσία για vα δηµιoυργήσει κλίµα εµπιστoσύvης. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εξακoλoυθεί vα υπoστηρίζει τηv εvεργό αvάµιξη τoυ ∆ιεθvoύς Νoµισµατικoύ 
Ταµείoυ και της Παγκόσµιας Τράπεζας πρoς υπoστήριξη τωv ρωσικώv µεταρρυθµίσεωv. 
Σηµειώvει ότι τα κράτη µέλη είvαι πρόθυµα vα αvτιµετωπίσoυv τo εvδεχόµεvo περαιτέρω 
υπoστήριξης, υπό όρoυς, από τα όργαvα αυτά, αvάλoγα µε τo τί χρειάζεται και αρµόζει. 

 
79. Υπεvθυµίζovτας τα συµπεράσµατα τoυ Λoυξεµβoύργoυ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 

σηµειώvει τη σπoυδαιότητα τωv φιvλαvδικώv πρoτάσεωv για τηv πρόβλεψη µιας "βόρειας 
διάστασης" στις πoλιτικές της Έvωσης, και τηv πρόθεση της Επιτρoπής vα υπoβάλει 
έκθεση πρoς εξέταση στηv επόµεvη σύvoδό τoυ στη Βιέvvη. Επαvαλαµβάvει τη δέσµευση 
της Έvωσης vα βoηθήσει τις ρωσικές πρoσπάθειες για τηv αvτιµετώπιση τoυ πρoβλήµατoς 
τωv µεταχειρισµέvωv πυρηvικώv καυσίµωv και τωv πυρηvικώv καταλoίπωv στη Β∆ Ρωσία 
και σηµειώvει ότι αυτό τo έργo θα µπoρoύσε vα πρoωθηθεί στα πλαίσια της 
πρoτειvόµεvης "βόρειας διάστασης". 

 
    ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆IΟ 
 
80. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφώvησε σχετικά µε τη δήλωση τoυ Παραρτήµατoς II. 



 Συµπεράσµατα της Πρoεδρίας - Κάρvτιφ, 15 και 16 Ioυvίoυ 1998 
  
 

 
 
SN 150/1/98 REV 1  GR 
 28 

 
    EIEIEIEIΡΗΝΕΥΤIΚΗ    ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ    ΣΤΗ    ΜΕΣΗ    ΑΝΑΤΟΛΗ 

 
81. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvασκόπησε τηv κατάσταση της ειρηvευτικής διαδικασίας στη 

Μέση Αvατoλή κατόπιv της επίσκεψης στηv περιoχή τoυ Πρoέδρoυ τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Συµβoυλίoυ από τις 17 έως 21 Απριλίoυ και τoυ Πρoέδρoυ τoυ Συµβoυλίoυ από τις 15 έως 18 
Μαρτίoυ καθώς και τις συvεχιζόµεvες επαφές της Πρoεδρίας µε τα µέρη και τov Ειδικό 
Απεσταλµέvo. 

 
82. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει τις πρoηγoύµεvες ∆ηλώσεις τoυ, ιδιαίτερα τηv 

Έκκλησή τoυ για τηv Ειρήvη στη Μέση Αvατoλή, τηv oπoία εξέδωσε στo Άµστερvταµ στις 16 
και 17 Ioυvίoυ 1997, και επιβεβαιώvει εκ vέoυ τις κατευθυvτήριες oδηγίες τις oπoίες 
εξέδωσε στo Λoυξεµβoύργo στις 12 και 13 ∆εκεµβρίoυ 1997 για µια πoλιτική της ΕΕ µε 
στόχo vα διευκoλύvει τη διαδικασία και vα απoκαταστήσει τηv εµπιστoσύvη µεταξύ τωv 
µερώv. 

 
83. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv βαθύτατη αvησυχία τoυ για τηv συvεχιζόµεvη 

έλλειψη πρoόδoυ στηv ειρηvευτική διαδικασία και τηv απειλή πoυ αυτό συvεπάγεται για 
τη σταθερότητα και τηv ασφάλεια στηv περιoχή. Υπoγραµµίζει ότι όλα τα εvδιαφερόµεvα 
µέρη απαιτείται vα επιδείξoυv θαρραλέα στάση και oραµατισµό κατά τηv αvαζήτηση της 
ειρήvης, βάσει τωv σχετικώv ψηφισµάτωv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv ΗΕ και τωv αρχώv 
πoυ συµφωvήθηκαv στη Μαδρίτη και στo Όσλo, µεταξύ τωv oπoίωv η oλoσχερής υλoπoίηση 
τωv υφιστάµεvωv δεσµεύσεωv βάσει τωv πρoσωριvώv ισραηλιvoπαλαιστιvιακώv 
συµφωvιώv και τoυ πρωτoκόλλoυ της Χεβρώvoς. 
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84. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι δεv πρέπει vα χαθεί η παρoύσα ευκαιρία vα 

επιτευχθεί πρόoδoς ως πρoς τo παλαιστιvιακό σκέλoς. Επιβεβαιώvει εκ vέoυ τη σθεvαρά 
υπoστήριξη της ΕΕ στις πρoσπάθειες τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv vα επιτύχoυv τηv συµφωvία 
τωv µερώv για µια δέσµη πρoτάσεωv oι oπoίες, εφόσov γίvoυv απoδεκτές, θα αvoίξoυv τov 
δρόµo για τηv εφαρµoγή τωv υφιστάµεvωv συµφωvιώv και τηv αvαβίωση τωv συvoµιλιώv 
για τo oριστικό καθεστώς. Εv πρoκειµέvω, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Iσραήλ vα 
αvαγvωρίσει τo δικαίωµα τωv Παλαιστιvίωv για αυτoδιάθεση, χωρίς vα απoκλείει τη 
δυvατότητα δηµιoυργίας κράτoυς. Συγχρόvως, καλεί τov παλαιστιvιακό λαό vα 
επιβεβαιώσει τηv πρoσήλωσή τoυ στo vόµιµo δικαίωµα τoυ Iσραήλ vα ζήσει εvτός 
ασφαλώv, αvαγvωρισµέvωv συvόρωv. 

 
85. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει επίσης βαθύτατη αvησυχία για τηv έλλειψη πρόoδoυ 

όσov αφoρά τo συριακό και τo λιβαvικό σκέλoς και υπoγράµµισε ότι απαιτείται συvεχής 
πρoσπάθεια αvαθέρµαvσής τoυς, πρoκειµέvoυ vα επιτευχθεί µια συvoλική ειρήvη βάσει 
της αρχής "Γη έvαvτι ειρήvης" και τωv σχετικώv ψηφισµάτωv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Εvώ εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv απoδoχή εκ µέρoυς τoυ 
Iσραήλ τoυ ψηφίσµατoς 425 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv ΗΕ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
καλεί τις ισραηλιvές δυvάµεις vα απoσυρθoύv πλήρως και άvευ όρωv από τo Νότιo Λίβαvo. 

 
86. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τo θετικό ρόλo της Ευρωπαϊκής Έvωσης στηv 

Ειρηvευτική ∆ιαδικασία της Μέσης Αvατoλής και τις συvαφείς πρoσπάθειες τoυ Ειδικoύ 
Απεσταλµέvoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Σ' αυτό τo ρόλo εγγράφovται η στεvή συµµετoχή στις 
συvoµιλίες και διαπραγµατεύσεις της 4ης/5ης Μα_oυ στo Λovδίvo για τα oικovoµικά 
ζητήµατα της µεταβατικής περιόδoυ, η συvoµoλόγηση της Κoιvής ∆ήλωσης για τη 
συvεργασία µεταξύ ΕΕ/Παλαιστιvίωv στov τoµέα της ασφάλειας και εvτατικές επαφές µε 
τα µέρη και τις ΗΠΑ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διαπιστώvει ότι πρoσφάτως επιτεύχθησαv 
θετικά βήµατα όπως, µεταξύ άλλωv, η γαλλo-αιγυπτιακή έκκληση για ειρήvη και oι 
πρoτάσεις τoυ Ειδικoύ Απεσταλµέvoυ και κάλεσε τo Συµβoύλιo Γεvικώv Υπoθέσεωv vα 
παρακoλoυθήσει περαιτέρω αυτές και άλλες επιλoγές βάσει τωv εξελίξεωv. 
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87. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τηv επιθυµία της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα πράξει ό,τι 

είvαι δυvατόv για vα υπoστηρίξει και vα εvισχύσει τηv ειρηvευτική διαδικασία και 
αυτoύς πoυ επιθυµoύv vα τηv πρoωθήσoυv. 

 
    ΠΥΡΗΝIΚΕΣ    ∆ΟΚIΜΕΣ    IΝ∆IΑΣ////ΠΑΚIΣΤΑΝ 

 
88. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv βαθειά τoυ αvησυχία για τηv κατάσταση στη Νότια 

Ασία. Οι πυρηvικές δoκιµές της Ivδίας και τoυ Πακιστάv ζηµίωσαv τη σταθερότητα της 
περιoχής και απoµόvωσαv και τις δύo χώρες από τις πρoσπάθειες της διεθvoύς 
κoιvότητας για τη µη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv. 

 
89. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τα συµπεράσµατα της συvόδoυ Υπoυργώv Εξωτερικώv 

τωv πέvτε µovίµωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας στις 4 Ioυvίoυ και τωv Υπoυργώv 
Εξωτερικώv τωv Οκτώ στις 12 Ioυvίoυ στo Λovδίvo, ως µια θετική εισφoρά στη διαδικασία 
πρoκειµέvoυ vα εvθαρρυvθoύv Ivδία και Πακιστάv vα ρυθµίσoυv επoικoδoµητικά τα 
ζητήµατα πoυ τoυς χωρίζoυv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει επίσης τηv ικαvoπoίησή 
τoυ για τηv απόφαση πoυ έλαβαv oρισµέvoι Υπoυργoί Εξωτερικώv στις 12 Ioυvίoυ για τηv 
δηµιoυργία Οµάδας ∆ράσης για τηv πρoώθηση της µη διάδoσης τωv πυρηvικώv όπλωv στη 
Νότια Ασία. Επιβεβαιώvει εκ vέoυ τηv άπoψη της ΕΕ ότι η Ivδία και τo Πακιστάv θα πρέπει 
vα λάβoυv εγκαίρως µέτρα για vα µειώσoυv τηv έvταση και τηv αστάθεια στη Νότια Ασία, 
επαvαλαµβάvovτας τov πoλιτικό διάλoγo µεταξύ τoυς και µε τηv Κίvα και αvαζητώvτας 
τρόπoυς για vα δηµιoυργήσoυv µεταξύ τoυς εµπιστoσύvη. 
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90. Τo Συµβoύλιo καλεί τηv Ivδία και τo Πακιστάv vα πρoχωρήσoυv στις διεθvείς ρυθµίσεις 

για τη µη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv υπoγράφovτας τηv Συvθήκη για τηv oλoκληρωτική 
απαγόρευση τωv πυρηvικώv δoκιµώv ως έχει σήµερα και vα συvεισφέρoυv εvεργά στις 
διαπραγµατεύσεις Συvθήκης για τηv απαγόρευση πρoµήθειας σχάσιµoυ υλικoύ. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαvαλαµβάvει ότι η ΕΕ θεωρεί τη Συvθήκη για τη µη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv ως τov ακρoγωvιαίo λίθo τoυ διεθvoύς καθεστώτoς για τη µη διάδoση 
τωv πυρηvικώv όπλωv και καλεί τηv Ivδία και τo Πακιστάv και όλες τις χώρες πoυ δεv τo 
έχoυv πράξει vα πρoσχωρήσoυv στη Συvθήκη. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι τα 
κράτη µέλη, τόσo αυτά πoυ έχoυv πυρηvικά όπλα όσo και αυτά πoυ δεv έχoυv, επιβεβαίωσαv 
τηv εδραιωµέvη τoυς πρόθεση vα εκπληρώσoυv τις σχετικές µε τov πυρηvικό αφoπλισµό 
δεσµεύσεις πoυ απoρρέoυv από τo άρθρo VI της Συvθήκης για τη Μη ∆ιάδoση. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo σηµείωσε τηv πρωτoβoυλία πoυ αvέλαβαv επ' αυτoύ διάφoρες χώρες, µεταξύ τωv 
oπoίωv η Iρλαvδία και η Σoυηδία.   

 
91. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα εξετάσει περαιτέρω µέτρα εάv η Ivδία και τo Πακιστάv δεv 

σηµειώσoυv πρόoδo στα θέµατα αυτά. 
 
    IΝ∆ΟΝΗΣIΑ////ΑΝΑΤΟΛIΚΟ    ΤIΜΟΡ 

 
92. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε τηv κατάσταση στηv Ivδovησία και πρoτρέπει τov 

Πρόεδρo κ. Habibie vα υλoπoιήσει τις δεσµεύσεις τoυ για πoλιτικές και oικovoµικές 
µεταρρυθµίσεις και τηv εξαγγελία τoυ ότι θα διεξαχθoύv πρόωρες εκλoγές τov επόµεvo 
χρόvo και ότι θα σεβαστεί όλες τις υπoχρεώσεις τoυ πρoς τo εξωτερικό. Εφόσov 
ακoλoυθηθεί έvα αξιόπιστo oικovoµικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεωv, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εκφράζει τη συvεχή υπoστήριξή τoυ πρoς τηv oικovoµική αvόρθωση της 
Ivδovησίας, µε τη βoήθεια τωv ∆ιεθvώv Οικovoµικώv Οργαvισµώv. Αvαγvωρίζει ότι o λαός 
της Ivδovησίας βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκoλη oικovoµική κατάσταση και θεωρεί 
ευπρόσδεκτη τηv αvθρωπιστική βoήθεια τόσo της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας όσo και τωv 
κρατώv µελώv. 
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93. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε τις πρoεκτάσεις της σηµεριvής κατάστασης τoυ 

Αvατoλικoύ Τιµόρ. Υπεvθυµίζει τη σπoυδαιότητα µιας δίκαιης, συvoλικής και διεθvώς 
απoδεκτής λύσης και επιβεβαιώvει ότι υπoστηρίζει τις πρoσπάθειες πoυ 
καταβάλλovται πρoς τo σκoπό αυτό υπό τηv αιγίδα τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. Καλεί περαιτέρω τηv Ivδovησία vα σεβαστεί τα αvθρώπιvα δικαιώµατα και τις 
θεµελιώδεις ελευθερίες και της απευθύvει έκκληση vα ελευθερώσει όλoυς τoυς 
πoλιτικoύς κρατoυµέvoυς, περιλαµβαvoµέvωv και τωv πρoερχόµεvωv από τo Αvατoλικό 
Τιµόρ, συµφώvησε δε vα συvεχίσει τις πιέσεις πρoκειµέvoυ vα αφεθεί σύvτoµα 
ελεύθερoς o Xanana Gusmão. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σπoυδαιότητα της 
συvέχισης της αvθρωπιστικής βoήθειας πρoς τo Αvατoλικό Τιµόρ, σύµφωvα µε τηv κoιvή 
θέση της Έvωσης. 

 
    ∆IΑΜΑΧΗ    ΑIΘIΟΠIΑΣ////ΕΡΥΘΡΑIΑΣ 

 
94. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει τη βαθειά τoυ αvησυχία για τις εχθρoπραξίες 

µεταξύ Αιθιoπίας και Ερυθραίας. Ειδικότερα, καταδικάζει τoυς βoµβαρδισµoύς τωv 
εδαφώv τωv δύo χωρώv και τηv άσκoπη απώλεια ζωώv. Εvώ εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για 
τηv πρoθυµία τωv δύo πλευρώv vα σταµατήσoυv τις αερoπoρικές επιδρoµές, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo πρoτρέπει τις δύo πλευρές vα παύσoυv όλες τις εχθρoπραξίες και vα 
συµφωvήσoυv τηv επίσηµη κατάπαυση τoυ πυρός. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τις δύo 
πλευρές vα αρχίσoυv διαπραγµατεύσεις και υπoγραµµίζει ότι είvαι αvάγκη vα 
διευθετηθεί αυτή η διαµάχη µε ειρηvικά µέσα. Εv πρoκειµέvω, η Ευρωπαϊκή Έvωση θα 
συvεχίσει vα υπoστηρίζει ήδη αvειληµµέvες διαµεσoλαβητικές πρoσπάθειες, 
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv πρoσπαθειώv της µεσoλαβητικής oµάδας ΗΠΑ/Ρoυάvτα και 
επαvαλαµβάvει τηv πρoσφoρά της για παρoχή κάθε υλικής συvδρoµής η oπoία θα µπoρoύσε 
vα συvτελέσει στη διευθέτηση κατόπιv διαπραγµατεύσεωv. 
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    ΕΥΡΩ----ΜΕΣΟΓΕIΑΚΗ    ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ 

 
95. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σηµασία της Ευρω-Μεσoγειακής εταιρικής 

σχέσης. Συµφώvησε ότι η επιτυχία της ad hoc συvόδoυ τωv Υπoυργώv Εξωτερικώv στις 3-4 
Ioυvίoυ στo Παλέρµo στηv αvάπτυξη της εταιρικής σχέσης επιβεβαίωσε τη ζωτικότητα 
αυτής της σχέσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι τo γεγovός αυτό απoτελεί καλή 
βάση για µία επιτυχή τρίτη Υπoυργική ∆ιάσκεψη στη Στoυτγάρδη τov Απρίλιo 1999. 

 
    ∆IΕΘΝΕΣ    ΠΟIΝIΚΟ    ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ 
 
96. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τάσσεται εvθέρµως υπέρ της σύστασης εvός oικoυµεvικoύ και 

απoτελεσµατικoύ Πoιvικoύ ∆ικαστηρίoυ, εvθαρρυvόµεvo από τηv ευρεία διεθvή 
υπoστήριξη για τη σχετική πρόταση και από τηv πρόoδo πoυ έχει σηµειωθεί στηv 
Πρoπαρασκευαστική Επιτρoπή. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι απoφασισµέvo vα επιτύχει 
αίσια έκβαση της ∆ιπλωµατικής ∆ιάσκεψης πoυ έχει ήδη συγκληθεί στη Ρώµη. 

 
VII.VII.VII.VII.    ΒΟΡΕIΟΣ    IΡΛΑΝ∆IΑ 

 
97. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει θερµά τηv ιστoρική συµφωvία πoυ επιτεύχθηκε στo 

Μπελφάστ στις 10 Απριλίoυ, καθώς και τη σαφή υπoστήριξη πoυ εκφράστηκε γι'αυτήv στα 
δηµoψηφίσµατα πoυ ακoλoύθησαv και στα δύo µέρη της Νήσoυ Iρλαvδίας. Σηµειώvει τη 
γεvvαιόδωρη πρακτική βoήθεια πoυ έχει πρoσφέρει στη διάρκεια τωv ετώv η Ευρωπαϊκή 
Έvωση και επιβεβαιώvει τo συµπέρασµα τoυ Συµβoυλίoυ Γεvικώv Υπoθέσεωv, ότι η Έvωση 
θα πρέπει vα εξακoλoυθήσει vα διαδραµατίζει εvεργό ρόλo στηv επιδίωξη 
µακρoπρόθεσµα βιώσιµης ειρήvης και ευηµερίας στη Βόρειo Iρλαvδία. Σηµειώvει τo 
αίτηµα τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πρoς τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα εξετάσoυv 
ως κατεπείγov θέµα τo πώς µπoρεί vα υπoστηριχθεί εµπράκτως η Συµφωvία, καθώς και τηv 
αvειληµµέvη δέσµευση της Επιτρoπής vα πρoχωρήσει στηv εξεύρεση vέωv και 
δηµιoυργικώv τρόπωv υπoστήριξης τωv vέωv ευκαιριώv πoυ θα πρoσφέρει η Ειρηvευτική 
Συµφωvία. Καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τις αvάλoγες πρoτάσεις. 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    I 
    
    
    ∆ΗΛΩΣΗ    ΤΩΝ    ΥΠΟΥΡΓΩΝ    ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ    ΤΗΣ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ    ΕΝΩΣΗΣ 
 
 
Αvασκoπήσαµε τις πρooπτικές τωv ευρωπαϊκώv oικovoµιώv. Επιβεβαιώσαµε τηv άπoψή µας ότι υπάρχoυv όλo και περισσότερες εvδείξεις για µια ευρεία oικovoµική αvάπτυξη η oπoία θα 
παράσχει τη βάση για vέες δυvατότητες απασχόλησης και µεγαλύτερη ευµάρεια. Είµαστε απoφασισµέvoι vα δηµιoυργήσoυµε τις συvθήκες πoυ απαιτoύvται για βιώσιµη αvάπτυξη εφαρµόζovτας τις υγιείς πoλιτικές πoυ καθoρίζovται στις Γεvικές Οικovoµικές 
Κατευθυvτήριες Γραµµές. Στη συvέχεια, αvασκoπήσαµε τις πρόσφατες διεθvείς oικovoµικές 
εξελίξεις. 
 
Χαιρετίζoυµε και υπoστηρίζoυµε τις oικovoµικές µεταρρυθµίσεις της Ρωσικής Κυβέρvησης, ιδίως δε εκείvες πoυ αφoρoύv τηv εvίσχυση τoυ φoρoλoγικoύ διoικητικoύ µηχαvισµoύ και τη 
βελτίωση της είσπραξης τωv φόρωv. Είµαστε πρόθυµoι vα εξετάσoυµε περαιτέρω υπoστήριξη, 
υπό όρoυς, πρoς τη Ρωσία, αvάλoγα µε τις αvάγκες και εφόσov είvαι σκόπιµo. Η βoήθεια αυτή 
πρέπει vα χoρηγηθεί από τo ∆ΝΤ και τηv Παγκόσµια Τράπεζα, πoυ είvαι τα oρθά και 
εvδεδειγµέvα µέσα για τo σκoπό αυτόv. Σκoπεύoυµε vα υπoστηρίξoυµε τo vέo πρόγραµµα της 
Ρωσίας για τo 1998 στo Συµβoύλιo τoυ ∆ΝΤ. 
 
Συζητήσαµε τηv πρόσφατη κατάσταση στηv Ασία. Σηµειώσαµε τα στoιχεία πoυ δηµoσιεύθηκαv 
τηv Παρασκευή στηv Iαπωvία και τα oπoία εµφαvίζoυv πτώση τoυ ΑΕΠ κατά 1,3% κατά τo πρώτo 
τρίµηvo τoυ τρέχovτoς έτoυς. Τα πρoσφάτως αvακoιvωθέvτα φoρoλoγικά κίvητρα δεv έχoυv 
ακόµη απoφέρει oικovoµικά απoτελέσµατα. Για vα απoκατασταθεί η εµπιστoσύvη τωv 
επιχειρήσεωv και τωv καταvαλωτώv, απαιτoύvται περαιτέρω διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
και εφαρµoγή µέτρωv για τηv εvίσχυση τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς. 
 
Συζητήσαµε επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις στηv Ivδovησία. Εκφράζoυµε τηv ικαvoπoίησή µας για τις δηλώσεις σύµφωvα µε τις oπoίες η Ivδovησιακή Κυβέρvηση θα αvαλάβει oικovoµικές και πoλιτικές µεταρρυθµίσεις και τovίσαµε τηv σηµασία τόσo της διαφάvειας όσo και της 
συvεχoύς καλής συvεργασίας της µε τα διεθvή χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα. Αvαγvωρίσαµε τις 
oικovoµικές δυσχέρειες πoυ αvτιµετωπίζει o ιvδovησιακός λαός και εκφράσαµε τηv ικαvoπoίησή µας για τηv αvθρωπιστική βoήθεια πoυ παρέχoυv η Ευρωπαϊκή Κoιvότητα και τα 
επιµέρoυς κράτη µέλη. 
 
Ως Υπoυργoί Οικovoµικώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης, θα εξακoλoυθήσoυµε vα παρακoλoυθoύµε τις 
εξελίξεις εκ τoυ σύvεγγυς. 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    II 
  
 
    ∆ΗΛΩΣΗ    ΓIΑ    ΤΟ    ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆IΟ 
 
 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση τυφλής βίας από τις δυvάµεις ασφαλείας της Ο∆Γ και της Σερβίας πρoκειµέvoυ vα επιβάλoυv τoυς πoλιτικoύς όρoυς της 
κυβέρvησης τoυ Βελιγραδίoυ.  Καvέvα κράτoς πoυ χρησιµoπoιεί ωµή στρατιωτική καταπίεση 
κατά τωv πoλιτώv τoυ δεv µπoρεί vα έχει θέση στη σύγχρovη Ευρώπη. Ο Πρόεδρoς Μιλόσεβιτς 
φέρει βαρεία πρoσωπική ευθύvη. 
 Η κρίση αυτή συvιστά σoβαρή απειλή για τηv περιφερειακή σταθερότητα και απαιτεί ισχυρή 
και oµόφωvη διεθvή αvτίδραση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τov Πρόεδρo Μιλόσεβιτς vα 
αvαλάβει άµεση δράση σε τέσσερις τoµείς και συγκεκριµέvα : 
 
• vα σταµατήσει όλες τις εvέργειες τωv δυvάµεωv ασφαλείας πoυ θίγoυv τov άµαχo πληθυσµό και vα απoσύρει τις µovάδες ασφαλείας πoυ χρησιµoπoιoύvται κατά τωv 

αµάχωv, 
 
• vα επιτρέψει τηv απoτελεσµατική και συvεχή διεθvή παρακoλoύθηση στo Κoσσυφoπέδιo, 
 
• vα διευκoλύvει τηv επιστρoφή τωv πρoσφύγωv και τωv εκτoπισµέvωv στις εστίες τoυς 

καθώς και τηv απρόσκoπτη πρόσβαση τωv αvθρωπιστικώv oργαvώσεωv, και 
 
• vα σηµειώσει ταχεία πρόoδo στov πoλιτικό διάλoγo µε τoυς αρχηγoύς τωv Αλβαvώv τoυ 

Κoσσυφoπεδίoυ. 
 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι o Πρόεδρoς Μιλόσεβιτς πρέπει vα επωφεληθεί από τη 
συvάvτηση µε τov Πρόεδρo Γιέλτσιv στη Μόσχα στις 16 Ioυvίoυ  - για τηv oπoία τo Συµβoύλιo 
εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ - για vα αvακoιvώσει πρόoδo όσov αφoρά τις πρoαvαφερόµεvες 
δράσεις και vα αvαλάβει δέσµευση εξ ovόµατoς τoυ Βελιγραδίoυ για τηv πλήρη εφαρµoγή τoυς. 
 
Εάv δεv σηµειωθεί χωρίς καθυστέρηση πρόoδoς στoυς τέσσερις αυτoύς τoµείς, η διεθvής 
κoιvότητα θα αvαγκαστεί vα λάβει αυστηρότερα, διαφoρετικής πoιoτικής υφής, µέτρα για vα 
αvτιµετωπίσει τηv αυξαvόµεvη απειλή για τηv περιφερειακή ειρήvη και ασφάλεια. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv επιτάχυvση τωv εργασιώv τωv 
διεθvώv oργαvώσεωv ασφαλείας όσov αφoρά ευρύ φάσµα επιλoγώv, συµπεριλαµβαvoµέvωv αυτώv για τις oπoίες θα απαιτείτo έγκριση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv σύµφωvα 
µε τo Κεφάλαιo VII τoυ Χάρτη τoυ ΟΗΕ. 
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Λόγω της σoβαρότητας της κατάστασης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφώvησε vα συµπληρώσει τα µέτρα πoυ εφαρµόζovται ήδη κατά τωv Κυβερvήσεωv της Ο∆Γ και της Σερβίας πρoβαίvovτας σε απαγόρευση τωv πτήσεωv γιoυγκoσλαβικώv αερoσκαφώv µεταξύ της Ο∆Γ και τωv κρατώv µελώv 
της ΕΕ. 
 
Τo πρόβληµα τoυ Κoσσυφoπεδίoυ µπoρεί vα επιλυθεί µόvov µέσω εvεργoύ πoλιτικoύ διαλόγoυ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί επειγόvτως και τις δύo πλευρές vα επιστρέψoυv στo τραπέζι 
τωv διαπραγµατεύσεωv, µε διεθvή σύµπραξη, για vα καθoρίσoυv vέo καθεστώς για τo 
Κoσσυφoπέδιo. Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση παραµέvει σθεvαρά αvτίθετη πρoς τηv ιδέα της 
αvεξαρτησίας. Εξακoλoυθεί vα υπoστηρίζει ειδικό καθεστώς, µε µεγάλo βαθµό αυτovoµίας για 
τo Κoσσυφoπέδιo, στo πλαίσιo της Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας της Γιoυγκoσλαβίας. 
 
Πρoκειµέvoυ vα µειωθoύv γρήγoρα oι εvτάσεις, απαιτείται άµεση παύση της χρήσης βίας και 
από τoυς Αλβαvoύς τoυ Κoσσυφoπεδίoυ. Επιδoκιµάζovτας τη δέσµευση τoυ ∆ρ. Ρoύγκoβα για 
ειρηvική επίλυση τoυ πρoβλήµατoς τoυ Κoσσυφoπεδίoυ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τoυς αρχηγoύς τωv Αλβαvώv τoυ Κoσσυφoπεδίoυ vα καταδικάσoυv σαφώς τις βίαιες επιθέσεις και 
τις τρoµoκρατικές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση θα παίξει τov ρόλo της για τηv διακoπή της 
διoχέτευσης χρηµάτωv και όπλωv στις έvoπλες αλβαvικές oµάδες τoυ Κoσσυφoπεδίoυ. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τα γειτovικά κράτη, η ασφάλεια τωv oπoίωv έχει ζωτική σηµασία 
για τηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση, vα εξασφαλίσoυv ότι η επικράτειά τoυς δεv χρησιµoπoιείται για 
τηv υπoστήριξη της έvoπλης εξέγερσης τωv Αλβαvώv τoυ Κoσσυφoπεδίoυ.  
 Η Ευρωπαϊκή Έvωση αvησυχoύσε από τηv αρχή για τo αvθρώπιvo κόστoς τωv µαχώv στo 
Κoσσυφoπέδιo. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφώvησε vα ακoλoυθήσει µια γεvική πρoσέγγιση για 
τηv επίλυση τoυ πρoβλήµατoς τωv πρoσφύγωv της περιoχής, µε βάση τo δικαίωµα όλωv τωv 
πρoσφύγωv τoυ Κoσσυφoπεδίoυ vα επιστρέψoυv µε ασφάλεια στις εστίες τoυς. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo αvέλαβε vα συvεχίσει τη στεvή συvεργασία µε τηv ´Υπατη Αρµoστεία τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv για τoυς πρόσφυγες (UNHCR) και τη ∆ιεθvή Επιτρoπή Ερυθρoύ Σταυρoύ (ICRC) για τηv παρoχή άµεσης αρωγής από τηv Ευρωπαϊκή Κoιvότητα και τα κράτη µέλη πρoς τoυς πρόσφυγες και τoυς 
εκτoπισµέvoυς. 
 Για τηv επιστρoφή τωv πρoσφύγωv θα απαιτηθεί στεvή διεθvής παρακoλoύθηση ώστε oι 
επιστρέφovτες vα έχoυv εµπιστoσύvη ότι έχει απoκατασταθεί τo κράτoς δικαίoυ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoφάσισε ότι η Έvωση θα διαδραµατίσει πλήρως τo ρόλo της κατά τηv 
εvισχυµέvη διεθvή παρακoλoύθηση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo παρoτρύvει τo Βελιγράδι vα επιτρέψει πλήρη πρόσβαση τωv διεθvώv αvακριτικώv εµπειρoγvωµόvωv για τη διερεύvηση τωv 
περιστάσεωv θαvάτoυ αµάχωv. Η Κυβέρvηση της Ο∆Γ υπoχρεoύται επίσης vα επιτρέψει στo 
∆ιεθvές Πoιvικό ∆ικαστήριo για τηv Πρώηv Γιoυγκoσλαβία (ICTY) vα διερευvήσει διεξoδικά 
oπoιαδήπoτε εvδεχόµεvη παραβίαση τoυ διεθvoύς αvθρωπιστικoύ δικαίoυ στo Κoσσυφoπέδιo. 
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Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέφρασε τηv πλήρη υπoστήριξή τoυ πρoς τov κ. Φελίπε Γκovζάλες ως 
Ειδικό Εκπρόσωπό τoυ στηv Ο∆Γ και κάλεσε τov Πρόεδρo κ. Mιλόσεβιτς vα τov δεχθεί τo συvτoµότερo δυvατόv πρoκειµέvoυ vα συζητήσει oλόκληρo τo φάσµα τωv σχέσεωv της Ο∆Γ µε τηv 
ΕΕ, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ εκδηµoκρατισµoύ της Ο∆Γ. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
υπoστήριξε τηv έγκαιρη επιστρoφή τωv µακρoπρόθεσµωv απoστoλώv τoυ ΟΑΣΕ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλωσόρισε θερµά τηv έκβαση τωv κoιvoβoυλευτικώv εκλoγώv στo Μαυρoβoύvιo ως 
υπoστήριξη της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας πoυ ακoλoυθεί o κ. Τζoυκάvoβιτς και 
συµφώvησε vα συvεχίσει τηv υπoστήριξη εκ µέρoυς της ΕΕ. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    III    
    
    
    
    ΕΓΓΡΑΦΑ    ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ    ΣΤΟ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛIΟ    ΤΟΥ    ΚΑΡΝΤIΦ    
 
 
• Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo µε τo σχέδιo σχετικά µε τoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς τωv oικovoµικώv πoλιτικώv τωv κρατώv µελώv και της Κoιvότητας 
 (9349/98) 
 
• Σύσταση της Επιτρoπής σχετικά µε τoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς τωv Οικovoµικώv Πoλιτικώv τωv κρατώv µελώv και της Κoιvότητας 
 (8168/98) 
 
• Σηµείωµα της Πρoεδρίας σχετικά µε τηv Απασχόληση, για τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ 
 (9380/98) 
 
• Από τις κατευθυvτήριες γραµµές στηv πράξη : Εθvικά σχέδια για τηv απασχόληση 
 - Αξιoλόγηση της Επιτρoπής 
 (8611/98) 
 
• Γvώµη της Επιτρoπής Απασχόλησης και Αγoράς Εργασίας σχετικά µε τα εθvικά 

πρoγράµµατα δράσης για τηv απασχόληση τoυ 1998 
 (8733/98 + ADD 1) 
 
• Γvώµη της Επιτρoπής Οικovoµικής Πoλιτικής σχετικά µε τα εθvικά πρoγράµµατα δράσης για τηv απασχόληση 
 (8604/98) 
 
• Αvακoίvωση της Επιτρoπής σχετικά µε τις κoιvoτικές πoλιτικές για τη στήριξη της απασχόλησης 
 (9343/98) 
 
• Έκθεση της Επιτρoπής "Λιγότερη voµoθεσία για καλύτερη δράση : τα δεδoµέvα" 
 (9319/98) 
 
• Αvακoίvωση της Επιτρoπής για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια - Κλειδί για τη δηµιoυργία θέσεωv απασχόλησης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση 
 (9476/98) 
 
• Εvδιάµεση έκθεση της Οµάδας εµπειρoγvωµόvωv υψηλoύ επιπέδoυ για τις oικovoµικές και κoιvωvικές επιπτώσεις τωv βιoµηχαvικώv αλλαγώv 
 (9424/98) 
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• ´Εκθεση της Συµβoυλευτικής Οµάδας για τηv Αvταγωvιστικότητα για τo ρόλo τωv κεφαλαιαγoρώv στηv αvταγωvιστικότητα 
 (9425/98) 
 
• Έκθεση της Task Force για τηv απλoύστευση τoυ επιχειρηµατικoύ περιβάλλovτoς (BEST) 
 (9426/98) 
 
• Έκθεση πρoόδoυ όσov αφoρά τηv Ατζέvτα 2000 πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ 

(Μέρoς πρώτo - Σύvτoµη εισαγωγή) 
 (9000/98) 
 
• ΄Εκθεση πρoόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv Ατζέvτα 2000 πρoς τo Ευρωπαϊκό 

Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ (Μέρoς δεύτερo - Αvάλυση πρoόδoυ στα βασικά θέµατα) 
 (9008/98 ADD 1) 
 
• Συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN σχετικά µε τηv Ατζέvτα 2000 
 (9325/98) 
 
• _Εκθεση τoυ Συµβoυλίoυ  πoυ περιλαµβάvει σηµαvτικά στoιχεία για µια στρατηγική της 

ΕΕ για τα vαρκωτικά µετά τo 1999, πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, σχετικά µε τις δραστηριότητες τις συvδεόµεvες µε τα vαρκωτικά και άλλα συvαφή ζητήµατα υπό τη Βρεταvική Πρoεδρία 
 (7930/2/98 REV 2) 
 
• Έκθεση πρoόδoυ της Πρoεδρίας πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σχετικά µε τo oργαvωµέvo έγκληµα  
 (7303/4/98 REV 4) 
 
• Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo µε τίτλo "Συvεργασία στηv 

υπηρεσία της oλoκλήρωσης : µια στρατηγική για τηv εvσωµάτωση της περιβαλλovτικής 
διάστασης σε όλoυς τoυς τoµείς πoλιτικής και δράσης της Ευρωπαϊκής ´Εvωσης" 

 (9336/98) 
 
• Έκθεση τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ πρoς τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo σχετικά µε τηv 

πρόoδo της Ευρωπαϊκής Έvωσης κατά τo 1997 
 (8690/1/98 REV 1) 
 
 
 
  
 


