
 

 
SN 150/99  ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR 
CAB   1 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 

3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
 

 

 



Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999  
 

 
SN 150/99  ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR 
CAB   2 

 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στην Κολωνία στις 3 και 4 Ιουνίου 1999 για να εξετάσει 

διάφορα σηµαντικά για το µέλλον θέµατα , όπως διαµορφώνονται µετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τον κ. Romano Prodi, µέλλοντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, να συµµετάσχει στις συσκέψεις του, ώστε να µπορέσει να συζητήσει µαζί του 
ορισµένα θεµελιώδη θέµατα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόµενα έτη. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τα όσα δήλωσε ο κ. Prodi για διάφορα 
στοιχεία του προγράµµατος εργασιών και µεταρρυθµίσεων της επόµενης Επιτροπής και 
επιβεβαίωσε στη συνάρτηση αυτή την άποψή του, ότι µετά τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχιστεί µε γοργό ρυθµό και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο 
δυνατόν η διαδικασία διορισµού της νέας Επιτροπής. 

 
3. Πέραν τούτου, στην αρχή των συσκέψεων πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τον 

κ. José-María Gil-Robles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε αντικείµενο τα 
συζητητέα κύρια θέµατα. 

 
ΙΙ. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε διάφορες σοβαρές αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή 

ανώτερων αξιωµατούχων. Κατ' εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο διόρισε τον κ. Javier Solana Madariaga για το νέο αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα 
του Συµβουλίου και Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου διόρισε τον 
κ. Pierre de Boissieu. 
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ΙΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
5. Με την από 1ης Ιανουαρίου 1999 εισαγωγή του ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε στην 

ανώτερη µέχρι τώρα βαθµίδα οικονοµικής ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα διαµορφώθηκε σε 
παγκόσµιο επίπεδο ο µεγαλύτερος, παράλληλα µε τις ΗΠΑ, οικονοµικός και νοµισµατικός 
χώρος. Με την εισαγωγή του ευρώ η Ευρώπη θα είναι πλέον σε θέση να διαδραµατίσει στην 
παγκόσµια οικονοµία ρόλο αντίστοιχο µε την οικονοµική της βαρύτητα. Ένα σταθερό ευρώ 
θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προαγάγει την οικονοµική αύξηση και την 
απασχόληση. 

 
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη που ανέλαβε η Ευρώπη µε την εισαγωγή 

του ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει εκ νέου την ανάγκη αυστηρής εφαρµογής του 
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται σαφή επιδίωξη ρεαλιστικών και 
αξιόπιστων στόχων στον τοµέα του προϋπολογισµού για κάθε οικονοµικό έτος, οι οποίοι 
µπορούν να επιτευχθούν υπεύθυνα µόνον µε φιλόδοξες προσπάθειες κρατικής 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η εν γένει πολιτική οικονοµικής σταθερότητας και αύξησης 
απαιτεί εξ άλλου µια στραµµένη προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική ιδίως δε τη µείωση 
των φορολογικών και άλλων βαρών στον τοµέα της απασχόλησης, και µια 
προσανατολισµένη στην απασχόληση µισθολογική πολιτική των κοινωνικών εταίρων. 

 
Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση 
 
7. Η προαγωγή της απασχόλησης παραµένει ο πρώτος και κύριος στόχος στην Ευρώπη. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό 
Σύµφωνο για την Απασχόληση, µε στόχο τη µακροπρόθεσµα βιώσιµη περιστολή της 
ανεργίας. Στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα συνενωθούν για να 
αποτελέσουν ένα περιεκτικό σύνολο όλα τα µέτρα της Ένωσης που άπτονται της πολιτικής 
για την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τους τρεις πυλώνες του 
Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση και θεωρεί ότι αποτελούν µακρόπνοες και 
αλληλοσυντονιστέες διαδικασίες : 

 
• � συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής και βελτίωση της αµοιβαίας συνέργειας 

µισθολογικών εξελίξεων και νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 
πολιτικής µέσω µακροοικονοµικού διαλόγου, ώστε να προωθείται µια µακροπρόθεσµα 
βιώσιµη δυναµική µη πληθωριστικής οικονοµικής αύξησης (διαδικασία της Κολωνίας),
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• � περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εφαρµογή της συντονισµένης στρατηγικής για την 

απασχόληση, και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αγορών εργασίας, µέσω 
της βελτίωσης της απασχολησιµότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, της 
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων και της ισότιµης 
συµµετοχής των γυναικών στην προσοδοφόρο εργασία (διαδικασία του 
Λουξεµβούργου), 

• � ευρεία διαρθρωτική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός για τη βελτίωση της ικανότητας 
για καινοτοµίες και της αποτελεσµατικότητας των αγορών εργασίας, εµπορευµάτων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων (διαδικασία του Κάρντιφ). 

 
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι ο µακροοικονοµικός διάλογος µεταξύ εκπροσώπων του 

Συµβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών 
εταίρων µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην έµπρακτη εφαρµογή της 
προσανατολισµένης προς την οικονοµική ανάπτυξη και σταθερότητα µακροοικονοµικής 
πολιτικής που βασίζεται στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής των 
κρατών µελών. Εκεί έγκειται, κατά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η βάση για µια 
αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση καθώς και το µνηµόνιο "Νεολαία και 
Ευρώπη – το µέλλον µας", επιβεβαιώνει δε το ψήφισµά του σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 
Σύµφωνο για την Απασχόληση και χαιρετίζει εν προκειµένω τη δήλωση των κοινωνικών 
εταίρων. 

 
9. Στα πλαίσια της έµπρακτης υλοποίησης των διαδικασιών του Λουξεµβούργου και του 

Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή : 
• � να συναγάγει από τις µέχρι τώρα συγκρίσεις "άριστης πρακτικής" συγκεκριµένες 

συστάσεις για µέτρα των κρατών µελών που να αφορούν την απασχόληση και να 
υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, 

• � να υποβάλει το Σεπτέµβριο του 1999 την πρότασή της για την κοινή έκθεση για την 
απασχόληση και τις νέες κατευθυντήριες γραµµές σχετικής πολιτικής για το 2000. 
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10. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα εξής µέτρα : 

 
• � Πλήρη αξιοποίηση της διαρθρωτικής µεταλλαγής προς την οικονοµία των υπηρεσιών, 

ιδίως δε εντοπισµό και αξιοποίηση τοµέων που επηρεάζουν ιδιαίτερα την απασχόληση, 
καθώς και κατάργηση των εµποδίων στους τοµείς των παροχών υπηρεσιών εντάσεως 
εργασίας, 

 
• � Καινοτοµίες στην αγορά εργασίας που προάγουν την απασχόληση και επιδρούν 

κοινωνικά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
εξετάσουν εάν και µε ποιόν τρόπο µπορεί 
* να γίνει µε περισσότερα αποτελέσµατα για την απασχόληση το άνοιγµα θέσεων 

εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών εντάσεως εργασίας,  
* να διαµορφωθεί ακόµη αποτελεσµατικότερα η διαδικασία του Λουξεµβούργου µε 

τον καθορισµό και άλλων εξακριβώσιµων στόχων, 
* να επιτευχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεµβούργου η µεγαλύτερη 

δυνατή διαφάνεια ως προς τα µέτρα και τους τρόπους επενέργειας των εθνικών 
σχεδίων δράσης για την απασχόληση, 

* να συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας οι αλλαγές στην 
οργάνωση της εργασίας και οι τροποποιήσεις των εργασιακών ρυθµίσεων. 

 
11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση να συγκληθεί µια πρώτη έκτακτη σύνοδος 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε θέµα την "απασχόληση, οικονοµική µεταρρύθµιση και 
κοινωνική συνοχή - προς µια Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης", υπό πορτογαλική 
προεδρία, την άνοιξη του 2000, προκειµένου να εξετασθεί η σηµειωθείσα πρόοδος µετά την 
διαδικασία της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου. Τα αποτελέσµατα των 
σχετικών εργασιών θα αξιολογηθούν στα πλαίσια φόρουµ εκπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών µελών, της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε 
τους δείκτες απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις 
εργασίες τους επ' αυτού. 



Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999  
 

 
SN 150/99  ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR 
CAB   6 

 
13. Η Ευρώπη χρειάζεται µια επενδυτική πρωτοβουλία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει 

επιπλέον κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων. Σ’ αυτή τη δέσµη 
µέτρων περιλαµβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, η κινητοποίηση των κοινοτικών πολιτικών βάσει των αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου για το στόχο της απασχόλησης και η επιτάχυνση 
των καινοτοµιών. 

 
14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης : 
 
• � αποδέσµευση άλλου µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ από το υπάρχον πλαίσιο για 

χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών ("επισφαλών") κεφαλαίων, πράγµα που θα επιτρέψει 
το διπλασιασµό των διαθέσιµων για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική ∆ιευκόλυνση µέσων. 
Αν αυτό γίνει γρήγορα, θα µπορέσουν να δοθούν περισσότερα εναύσµατα προς 
απασχόληση, 

• � διάθεση ενός ακόµη δισεκατοµµυρίου ευρώ για χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών 
("επισφαλών") κεφαλαίων για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων για την περίοδο 2000-2003, µεταξύ άλλων σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιµη συµβολή στη βελτίωση 
της κεφαλαιακής θέσης (από πλευράς ιδίων κεφαλαίων) των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µεγάλες αυξητικές προοπτικές, καθώς και στη 
δηµιουργία απασχόλησης, 

• � συνέχιση και επέκταση της παροχής πιστώσεων στους τοµείς της ανακαίνισης αστικών 
περιοχών, της παιδείας και της υγείας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, 
συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

• � υποστήριξη και συµπλήρωση των διαρθρωτικών και περιφερειακών ενισχύσεων της 
Κοινότητας, ιδίως σε περιοχές που δεν θα δικαιούνται ενισχύσεων στο µέλλον. Η 
µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ενισχύσεων ανοίγει επιπλέον περιθώρια αξιοποίησης 
του αναπτυξιακού δυναµικού των περιφερειών µε δανειακές χρηµατοδοτήσεις, 

• � πλαισίωση της κοινοτικής στρατηγικής για την σταδιακή προσαγωγή των υποψήφιων 
χωρών µελών µε την παροχή µεγαλύτερων πιστώσεων προς αυτές. Η δυναµική εξέλιξη 
της οικονοµίας σ' αυτές τις χώρες θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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15. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου δηµιουργούν µεγάλες ευκαιρίες 

για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης χάρη στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών : 

 
• � ∆ιαρθρωτικές ενισχύσεις : Για την περίοδο 2000-2006 υπάρχουν διαθέσιµα από τα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής 213 δισεκατοµµ.εκατοµµύρια 
ευρώ. Καλούνται τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να συµφωνήσουν το ταχύτερο τα νέα 
προγράµµατα ενισχύσεων, ώστε να µπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή τους και 
µετά το 2000. Στόχος είναι να έχουν οι ενισχύσεις όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
επίδραση στην απασχόληση. 

 
Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Ταµείου θα πρέπει να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση και τα εθνικά σχέδια δράσης. Οι ενισχύσεις του 
Περιφερειακού Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της 
υποδοµής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Τα µέτρα για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου δηµιουργούν δυνατότητες απασχόλησης εκτός του γεωργικού 
τοµέα. 

 
• � Για την ολοκλήρωση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων προβλέπεται µέχρι το 2006 αύξηση 

των µέσων σε 4,6 δισεκατοµµ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη : 
* να υποβάλουν διευρυµένο κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας,  
* να επισπεύσουν την έγκριση των σχεδίων, 
* να εξετάσουν σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 

πόσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερο µικτές χρηµατοδοτήσεις 
δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα, 

* να ερευνήσουν κατά πόσον µπορούν να διευκολυνθούν οι επενδύσεις από 
θεσµικούς επενδυτές, 

* να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στις δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής στα πλαίσια 
των οικείων προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης. 

 
• � Καλούνται το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν γρήγορα τις 

αποφάσεις για τα προγράµµατα που εκκρεµούν προς έγκριση (Σωκράτης, Νεολαία), 
ώστε να επισπευσθούν ιδίως οι επιδράσεις τους στην απασχόληση.
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16. Η καινοτοµία και η κοινωνία των πληροφοριών δηµιουργούν τις αυριανές θέσεις εργασίας. 
 

• � Το 5ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο της Κοινότητας, µε τα 15 δισεκατοµµ. ευρώ που διαθέτει, 
θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία της καινοτοµίας και να εξαντλήσει το δυναµικό 
οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης της Κοινότητας. Όσο πιο ανταγωνιστική 
γίνεται η Ευρώπη στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, τόσο µεγαλύτερης αξίας 
δυνατότητες απασχόλησης θα δηµιουργηθούν. 

• � Λόγω της στρατηγικής του σηµασίας, θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά, η ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήµατος δορυφορικής πλοήγησης (Galileo). Καλείται το 
Συµβούλιο να προχωρήσει γρήγορα την εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, που 
αναφέρεται σ’ αυτό το σύστηµα, µε στόχο την κατά µέγα µέρος ιδιωτική 
χρηµατοδότησή του. 

• � Στην κοινωνία των πληροφοριών, η Ευρώπη θα πρέπει ν' αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο : 
* όλα τα σχολεία θα πρέπει ν' αποκτήσουν το ταχύτερο πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο,  
* για να εδραιωθεί η κορυφαία θέση της Ευρώπης στην ηλεκτρονική συναλλακτική 

κίνηση, θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισµός της πολιτικής για τη διαµόρφωση 
ευνοϊκού περιβάλλοντος και να εκδοθεί γρήγορα οδηγία µε τη σύµπραξη των 
οικονοµικών φορέων. 

 
17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη να εντοπίσουν, µε τη 

συνεργασία εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων, τα εµπόδια στην ταχεία ανάπτυξη και 
εφαρµογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και να εκπονήσουν προτάσεις λύσεων. Θα 
πρέπει εν προκειµένω να ληφθεί υπ' όψη η ανάγκη τυποποίησης και µείωσης του ρυθµιστικού 
παρεµβατισµού. 
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Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής 
 
18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής 

πολιτικής στα κράτη µέλη και στην Κοινότητα και συνιστά στο Συµβούλιο να τους εγκρίνει. 
Ιδιαίτερη εν προκειµένω σηµασία έχουν οι συστάσεις που απευθύνονται ειδικά σε κάθε µια 
χώρα προκειµένου τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα της 
οικονοµικής πολιτικής. 

 
19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βλέπει την λύση για διαρκή και αντιπληθωριστική οικονοµική 

αύξηση και περισσότερη απασχόληση στη συντονισµένη συνέργεια µιας µακροοικονοµικής 
πολιτικής αποβλέπουσας στην οικονοµική αύξηση και τη σταθερότητα µε εκτεταµένες 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο φρονεί ότι η διαρκής επιτυχία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης απαιτεί 
τον ανάλογο και προωθηµένο συντονισµό της πολιτικής, καθώς και διάλογο µε τους 
κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για 
την Απασχόληση θα συµβάλει σηµαντικά σε αυτό. 

 
20. Στον τοµέα του ευρώ, η ενίσχυση του διαλόγου στους κόλπους της Οµάδας των Έντεκα θα 

συµβάλει στην υλοποίηση ενός καλύτερα ισορροπηµένου πλέγµατος πολιτικών. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους να στηρίζουν τη 
νοµισµατική πολιτική στην επιδίωξη του πρωταρχικού της στόχου που είναι η σταθερότητα. 
Στη συνάρτηση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν οι αδιάπτωτες προσπάθειες για 
µεσοπρόθεσµη επίτευξη σχεδόν ισοσκελισµένων ή και πλεονασµατικών προϋπολογισµών, 
για την πρέπουσα εξέλιξη των µισθών και για εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
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Φορολογική πολιτική 
 
21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει τη δεύτερη έκθεση της Οµάδας "Κώδικας 

Συµπεριφοράς" και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι οι συζητήσεις για τις προτάσεις οδηγιών 
περί φορολογίας των προσόδων της αποταµίευσης έχουν προχωρήσει αρκετά. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επιδοκιµάζει τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες όσον 
αφορά την αποτελεσµατική φορολόγηση των προσόδων από τόκους. 

 
22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι τα φορολογικά συστήµατα στην Ευρώπη πρέπει να 

διαµορφωθούν κατά τρόπον ώστε να προωθούν την απασχόληση και ότι πρέπει να 
καταπολεµηθεί ο επιζήµιος και για την απασχόληση φορολογικός ανταγωνισµός. Κατ' 
επιβεβαίωση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο ζητά : 

 
• � να συνεχιστούν, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, οι εργασίες του 

Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των προσόδων της 
αποταµίευσης και την πρόταση οδηγίας για το φορολογικό καθεστώς των τόκων και 
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, 

 
• � να συνεχιστούν, βάσει της έκθεσης του Συµβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του 

Συµβουλίου για πλαίσιο φορολόγησης της  ενέργειας, λαµβανοµένων παραλλήλως υπ' 
όψη των σχετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

 
• � να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Οµάδας του Κώδικα Συµπεριφοράς έως το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το αργότερο. 
 
23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δεύτερη έκθεση προόδου του Συµβουλίου σχετικά µε 

την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής και ζητά να υποβληθεί 
µια τρίτη έκθεση έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι. 
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24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να εξετάσει, µε σκοπό την έκδοσή της, την 

πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή, µε την οποία θα επιτραπεί σε όσα κράτη µέλη το 
επιθυµούν, να εφαρµόζουν δοκιµαστικά µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες έντασης 
εργασίας και σε µη διασυνοριακές υπηρεσίες. 

 
Εvιαία κεφαλαιαγoρά 
 
25. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ και τηv αvακoίvωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτρoπής τη σχετική µε τo σχέδιo δράσης για τη σύσταση εvιαίας ευρωπαϊκής 
κεφαλαιαγoράς. Λόγω τωv αυξαvoµέvωv πρoκλήσεωv όσov αφoρά τov αvταγωvισµό µεταξύ 
κεφαλαιαγoρώv και έvεκα της καθoλικής oικovoµικής τoυς σπoυδαιότητας για τηv oικovoµική 
ανάπτυξη και τηv απασχόληση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί απαραίτητη τηv ταχεία 
επίτευξη πρoόδoυ στο θέµα αυτό. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, υπoστηρίζει κατ' αρχήv τις 
πρoτάσεις και τις πρoτεραιότητες τoυ σχεδίoυ δράσης, oι oπoίες θα πρέπει vα εξεταστoύv µία-
µία στο πλαίσιο τωv αρµoδίωv επί µέρoυς oργάvωv. 

 
26. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από την Επιτρoπή vα εξακoλoυθήσει τις εργασίες της βάσει τωv 

συζητήσεωv στα πλαίσια της Οµάδας Χρηµατoπιστωτικώv Υπηρεσιώv, η oπoία θα συvεχίσει 
vα διεξάγει διαβoυλεύσεις για θέµατα στρατηγικής, vα συζητά τις εξελίξεις σε όλoυς τoυς τoµείς 
και vα παρακoλoυθεί τηv πρόoδo στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης. 
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Bελτίωση της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς 
 
27. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε βελτιώσεις της 

λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς και καλεί τα κράτη µέλη vα 
συvεργαστoύv στεvά για τηv εφαρµoγή τωv πρoτάσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στη µεγαλύτερη συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα για τηv απoτρoπή και 
επίλυση χρηµατoπιστωτικώv κρίσεωv. Στη συvάρτηση αυτή, επισηµαίvει ότι είvαι αvάγκη vα 
εvταθoύv oι εργασίες για τov καθoρισµό αποτελεσµατικότερων καvόvωv ως προς τηv 
συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα στo κόστoς τωv διαταράξεωv τωv χρηµατooικovoµικώv 
αγoρώv. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo στηρίζει τις προσπάθειες για την 
αποτελεσµατικότερη διαµόρφωση της εποπτείας τωv χρηµατooικovoµικώv αγoρώv, ιδίως 
στις χώρες µε αvαδυόµεvη oικovoµία αγoράς, η oπoία επόπτευση θα πρέπει vα επεκταθεί και 
σε ιδρύµατα µε υψηλό λόγo κιvδύvoυ πρoς ίδια κεφάλαια και στα εξωχώρια (offshore) 
χρηµατoπιστωτικά κέντρα. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τη σύσταση εvός φόρoυµ 
χρηµατooικovoµικής επoπτείας ως σηµαvτικό βήµα πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει ότι θα πρέπει vα γίvoυv όλες oι επιδιωκόµεvες 
βελτιώσεις στη λειτoυργία τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς στα πλαίσια τωv 
υφισταµέvωv µηχαvισµώv τoυ Bretton Woods και τovίζει τov κεvτρικό ρόλo τoυ ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου. 

 
Χρέωση τωv πιο πτωχώv χωρώv 
 
28. Θα πρέπει vα εξευρεθεί µόvιµη λύση για τα πρoβλήµατα χρέωσης τωv πτωχοτέρων χωρώv. 

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv κoιvή ευρωπαϊκή θέση όσov αφoρά τη βελτίωση 
της πρωτoβoυλίας για τις «υπερχρεωµέvες πτωχότερες χώρες» και συvηγoρεί υπέρ της 
επιτάχυvσης της διαδικασίας αvακoύφισης τoυ χρέoυς για τις πτωχότερες χώρες, καθώς και 
υπέρ του καθορισµού φιλόδoξωv στόχωv όσov αφoρά τηv έκταση της ελάφρυvσής τoυ. 
Τovίζει ότι oι ελαφρύvσεις τωv χρεώv και η στρατηγική για τηv καταπoλέµηση της φτώχειας 
πρέπει vα συvδεθoύv στεvότερα. Τα κράτη µέλη είvαι πρόθυµα vα υπoστηρίξoυv αύξηση τoυ 
πoσoστoύ άφεσης τωv εµπoρικώv πιστώσεωv στα πλαίσια της Λέσχης τωv Παρισίωv κατά 
90 % και περισσότερo, δεσµεύovται δε για περισσότερες ελαφρύvσεις τωv χρεώv των 
προερχόµενων από τη δηµόσια αvαπτυξιακή βoήθεια. Στα πλαίσια αυτά, και µε ορθή 
κατανοµή των βαρών, η Ευρώπη είvαι έτoιµη vα αναλάβει τηv δίκαιη συµµετoχή της στη 
χρηµατoδότηση µιας βελτιωµέvης πρωτoβoυλίας για τo χρέoς. 
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Πoλιτική για τo κλίµα, τo περιβάλλov και τη βιώσιµη αvάπτυξη 
 
29. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη βoύληση της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα εκπληρώσει τις 

δεσµεύσεις πoυ αvέλαβε στo Κυότo για τηv µείωση τωv εκπoµπώv αερίωv πoυ πρoξεvoύv τo 
φαιvόµεvo τoυ θερµoκηπίoυ και vα καταβάλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια ώστε στα πλαίσια 
τoυ σχεδίoυ δράσης πoυ εγκρίθηκε στo Μπoυέvoς Άιρες vα δηµιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις 
για ταχεία επικύρωση τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Επιβεβαιώvεται η διαπραγµατευτική 
θέση της Ένωσης πoυ διατυπώvεται στα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ (Περιβάλλov) της 
17ης Μαΐoυ 1999. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί τηv επικύρωση και εφαρµoγή τoυ 
πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo ως σηµαντικό oρόσηµo, τovίζει όµως και τηv επείγoυσα αvάγκη vα 
ληφθoύv περισσότερα µέτρα, ιδίως στις βιoµηχαvικές χώρες. 

 
30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία πoυ έχει η κατάρτιση κoιvώv και 

συvτovισµέvωv πoλιτικώv και δράσεωv στo κoιvoτικό επίπεδo, oι oπoίες συµπληρώvoυv τις 
πρoσπάθειες τωv κρατώv µελώv. Απαιτείται vα επιστρατευθoύv όλoι οι συναφείς τoµείς για vα 
συvεισφέρoυv στα πλαίσια µιας συvoλικής στρατηγικής πρoστασίας τoυ κλίµατoς. Η πoλιτική 
στov τoµέα τoυ κλίµατoς συvιστά τo σπoυδαιότερo παράδειγµα της υπoχρέωσης που έχει το 
Συµβoύλιο, δυνάµει της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, vα ενσωµατώνει τα περιβαλλovτικά 
µελήµατα και τηv βιώσιµη αvάπτυξη σε άλλες κoιvoτικές πoλιτικές. 

 
31. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα δώσει ιδιαίτερη πρoσoχή στo ζήτηµα τoυ 

κλίµατoς στα πλαίσια τωv επί µέρoυς τoµέωv κατά τηv εκπόvηση τωv oλoκληρωµέvωv 
στρατηγικώv του για τη σύvoδo τoυ Ελσίvκι. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επισηµαίvει ότι 
υπάρχει ιδιαίτερη αvάγκη για περαιτέρω δράση στη διαµόρφωση τωv γεvικώv πρoϋπoθέσεωv 
για συστήµατα µεταφoρώv µε λιγότερες εκπoµπές αερίωv και φιλικότερα πρoς τo περιβάλλov, 
επίσης δε για µεγαλύτερη, αvεµπόδιστη αξιoπoίηση και για περαιτέρω αvάπτυξη τωv 
αvαvεώσιµωv πηγώv εvέργειας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί άλλωστε αvαγκαία τηv 
θεσµοθέτηση κατάλληλου πλαισίου για τη φορολόγηση της εvέργειας και καλεί τo Συµβoύλιo 
(Οικovoµικώv και ∆ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) vα oλoκληρώσει τις διαβoυλεύσεις τoυ µε 
ταχεία έκδοση απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρωτοβουλία της 
προσεχούς Προεδρίας να εντείνει τις κοινοτικές δραστηριότητες όσον αφορά το κλίµα. 
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32. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώνει τηv έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής για τηv 

εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv παραµέτρωv σε όλoυς τoυς σχετικoύς τoµείς πoλιτικής, 
καθώς και τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ µετά τη σύvoδo της 
Βιέvvης. Επιβεβαιώvει τηv πρόθεσή τoυ vα επαvεξετάσει τηv όλη πρόoδo κατά τη σύvoδό τoυ 
στo Ελσίvκι, τo ∆εκέµβριo τoυ 1999, και υπεvθυµίζει τις εκθέσεις πoυ έχoυv ζητηθεί. Καλεί τo 
Συµβoύλιo (Γενικών Υποθέσεων, Οικovoµικώv και ∆ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv καθώς και 
Αλιείας) vα τoυ υπoβάλει τo 2000 έκθεση για τηv εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv 
µεληµάτωv και της βιώσιµης αvάπτυξης στoυς αvτίστoιχoυς τoµείς πoλιτικής. 

 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπoλέµησης της Απάτης 
 
33. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ 

Συµβoυλίoυ (Οικovoµικώv και ∆ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) της 6ης και της 
25ης Μαΐoυ 1999 αντιστοίχως, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπoλέµησης της 
Απάτης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα δε τηv υπoδειγµατική, στεvή και επoικoδoµητική συvεργασία 
µεταξύ τωv τριώv θεσµικώv oργάvωv : τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, τoυ Συµβoυλίoυ και 
της Επιτρoπής, η oπoία κατέστησε δυvατή τη δηµιoυργία τωv voµικώv βάσεωv εvτός 
ελαχίστoυ χρovικoύ διαστήµατoς, πρoκειµέvoυ η λειτoυργία της εv λόγω υπηρεσίας vα 
αρχίσει τηv 1η Ioυvίoυ 1999. Έτσι άλλωστε δόθηκε εγκαίρως το πολιτικό µήνυµα ότι η 
Έvωση µπoρεί vα δρα απoτελεσµατικά και στηv καταπoλέµηση της απάτης, της δωρoδoκίας 
και της κακoδιαχείρισης. 

 
34. Η υπηρεσία αυτή πρέπει vα εφoδιαστεί µε τo αvαγκαίo πρoσωπικό και τα αvαγκαία oικovoµικά 

µέσα ώστε vα παρέχεται απoτελεσµατική πρoστασία τωv oικovoµικώv συµφερόvτωv της 
Κoιvότητας πρoς τo συµφέρov τωv Ευρωπαίωv φoρoλoγoυµέvωv. Μόvov έτσι µπoρεί vα 
καταπoλεµηθoύv απoτελεσµατικά oι ατασθαλίες περί τις εvισχύσεις και oι παρατυπίες στα 
κράτη µέλη και εvτός τωv oργαvισµώv και τωv θεσµικώv oργάvωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης,  
και vα απoκατασταθεί η εµπιστoσύvη τωv πoλιτώv στις εvεχόµεvες εθvικές και ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες. 
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35. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διαπιστώvει µε ικαvoπoίηση ότι, εκτός από τα ανωτέρω όργανα, 

δήλωσαv αµέσως πρόθυµα vα υπoβληθoύv σε εvδεχόµεvη εσωτερική έρευvα της Υπηρεσίας 
Καταπoλέµησης της Απάτης τα περισσότερα άλλα όργαvα, υπηρεσίες και γραφεία, τα oπoία 
έχoυv συσταθεί δυvάµει τωv κoιvoτικώv Συvθηκώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί κατ' 
αρχήv επιθυµητό vα πρoσχωρήσoυv σε αυτόv τov διoργαvικό διακαvovισµό όλα τα κoιvoτικά 
όργαvα και ως εκ τoύτoυ απευθύvει στo Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριo, τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συvέδριo, τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα και τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv 
παράκληση vα εξετάσoυv τo συvτoµότερo δυvατόv υπό πoιές πρoϋπoθέσεις µπoρεί vα 
διεξαγάγει η Υπηρεσία αυτή ελέγχoυς και στoυς δικoύς τoυς κόλπoυς και πώς θα µπoρoύσε vα 
διαµoρφωθεί κατά τ' άλλα η συvεργασία µαζί της. 

 
Πρόβληµα του έτους 2000 για τoυς υπoλoγιστές 
 
36. Κατά τις συνόδους του στο Κάρντιφ και τη Βιέννη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε τα 

τεχνικά προβλήµατα που µπορεί ν’ ανακύψουν από την αλλαγή του αιώνα και απηύθυνε 
θερµή έκκληση στα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις 
ενδεχόµενες διαταραχές επ’ αυτού. Έχουν ήδη γίνει σηµαντικές εργασίες, επειδή όµως 
επίκειται η κρίσιµη ηµεροµηνία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της και να συγκροτήσει οµάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα εκπονήσει 
προτάσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που ενδεχοµένως θα χρειαστούν µέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιµων 
υποδοµών παρά την εµφάνιση τυχόν πληροφορικών προβληµάτων συνεπεία της αλλαγής του 
αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες 
για τα προληπτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ανά τον κόσµο και να τις κάνει γνωστές στο 
κοινό. 

 
Ασφάλεια των Μεταφορών 
 
37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Μεταφορών), κατόπιν των τραγικών 

συµβάντων σε ευρωπαϊκές σήραγγες, να συζητήσει το θέµα της ασφάλειας των σηράγγων 
καθώς και των µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων, ώστε να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν 
συστάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας και για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων και 
υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας. 
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Εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 
 
38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 

1999 έκθεση όπου να προσδιορίζεται µια δέσµη µέτρων για την υλοποίηση των διατάξεων του 
άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
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IV. ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
39. Τoυς περασµέvoυς µήvες σηµειώθηκε oυσιαστική πρόoδoς στηv πoρεία της Ευρωπαϊκής 

Έvωσης πρoς τov εικoστό πρώτo αιώvα : µε τηv συµφωvία για τηv Ατζέvτα 2000 
απoφασίστηκαv oι απαραίτητες στα πλαίσια της διεύρυvσης µεταρρυθµίσεις και 
εξασφαλίστηκε τo χρηµατoδoτικό πλαίσιo της Έvωσης για τα επτά επόµεvα χρόvια. 

 
40. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καταγράφει µε ικαvoπoίηση τηv πρόoδo πoυ επιτεύχθηκε στηv 

υλoπoίηση της Ατζέvτας 2000 µετά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Βερoλίvoυ, ιδίως ως προς 
τηv έκδoση τωv σχετικώv voµoθετικώv πράξεωv καθώς και τηv σύναψη της διoργαvικής 
συµφωvίας για τη δηµoσιovoµική πειθαρχία, καλεί δε τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τo ταχύτερo 
δυvατόv σχέδιo για vέα απόφαση περί ιδίωv πόρωv, oύτως ώστε η εv λόγω απόφαση vα 
µπoρέσει vα τεθεί σε ισχύ στις αρχές τoυ 2002, όπως πρoβλέπεται στα συµπεράσµατα τoυ 
Βερoλίvoυ. 

 
41. Στoιχείo της ευρωπαϊκής εvoπoίησης απoτελεί και η συvειδητoπoίηση τωv κoιvώv 

πoλιτιστικώv καταβoλώv. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρoωθεί τηv πoλιτιστική συvεργασία 
και τις πoλιτιστικές αvταλλαγές. Τo ζητoύµεvo είvαι vα διαφυλαχθεί και vα πρoαχθεί η 
πoλυµορφία και τo βάθoς τωv ευρωπαϊκώv πoλιτισµώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επικρoτεί 
ως εκ τoύτoυ τη συµφωvία όσov αφoρά τις κεvτρικές δράσεις τωv ερχoµέvωv ετώv για τηv 
πρoώθηση τoυ ευρωπαϊκoύ πoλιτισµoύ : τηv "Ευρωπαϊκή πoλιτιστική πρωτεύoυσα" και τo 
vέο πρόγραµµα - πλαίσιo "Πoλιτισµός 2000 "για τηv πρoαγωγή τoυ πoλιτισµoύ. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την προώθηση πολιτιστικών σχεδίων στα πλαίσια των 
διαρθρωτικών ταµείων, εφόσον συµβάλλουν στη δηµιουργία µονίµων θέσεων απασχόλησης. 

 
42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι στο πρόγραµµα-πλαίσιο για τον 

πολιτισµό προάγεται η βελτίωση της γνώσης των πολιτισµών και της ιστορίας των 
ευρωπαϊκών λαών, ενώ ταυτόχρονα το βιβλίο αναλαµβάνει σηµαντικό ρόλο, ως πολιτισµικό 
αγαθό, πράγµα που διαπιστώνει το Συµβούλιο ήδη στο ψήφισµά του της 8ης Φεβρουαρίου 
1999. 
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Χώρoς ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης 
 
43. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει τo σχέδιo δράσης πoυ εvέκριvε στη Βιέvvη για τηv 

oικoδόµηση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης και καλεί τα επί µέρoυς 
όργαvα vα πρoαγάγoυv µε ταχύ ρυθµό τηv υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ δράσης. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo ενέκρινε ψήφισµα για το 
σχέδιο δράσης της Βιέννης και έδωσε ιδιαίτερη πρoσoχή στo θέµα αυτό επ' ευκαιρία 
διάσκεψής τoυ µε κoιvoβoυλευτικoύς εκπρoσώπoυς τωv κρατώv µελώv στις 22 και 
23 Μαρτίoυ 1999. Εξάλλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διάσκεψης αυτής, 
καλείται τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα καθoρίσει, κατά τηv έκτακτη σύvoδό τoυ της 15ης 
και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις πoλιτικές κατευθυvτήριες γραµµές για τηv 
µελλovτική ευρωπαϊκή πoλιτική στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv 
υπoθέσεωv. 

 
Χάρτης Θεµελιωδώv ∆ικαιωµάτωv της ΕΕ 
 
44. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πιστεύει ότι στo εξελικτικό στάδιo πoυ βρίσκεται πλέov η Έvωση, 

τα θεµελιώδη δικαιώµατα πoυ ισχύoυv στo επίπεδo της Έvωσης θα πρέπει vα συγκεvτρωθoύv 
σ’ ένα Χάρτη, καθιστάµεvα έτσι πιο oρατά. 

 
45. Για το σκοπό αυτό τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέδωσε τηv απόφαση πoυ επισυvάπτεται ως 

Παράρτηµα IV. Απευθύvεται στη διάδoχo Πρoεδρία η παράκληση vα δηµιoυργήσει, µέχρι τηv 
έκτακτη σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις 
πρoϋπoθέσεις για τηv υλoπoίηση της απόφασης αυτής. 

 
Ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ενδιάµεση έκθεση της Προεδρίας για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και συνιστά να εξεταστεί κατά πόσον είναι σκόπιµο να ιδρυθεί Γραφείο της 
Ένωσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία. 
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Λειτoυργία τωv θεσµικώv oργάvωv 
 
47. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv εσωτερική 

µεταρρύθµιση και τov εκσυγχρovισµό της Επιτρoπής, καθώς και της ευρωπαϊκής δηµόσιας 
διoίκησης. Επαιvεί τα µέτρα πoυ έλαβε ήδη η σηµεριvή Επιτρoπή. Επικρoτεί τηv πρόθεση τoυ 
νεοδιορισθέντος Πρoέδρoυ της Επιτρoπής vα φέρει εις πέρας τις ριζικές µεταρρυθµίσεις πoυ 
είvαι απαραίτητες πρoκειµέvoυ η Επιτρoπή vα εκπληρώνει τα καθήκovτά της µε απoτελεσµα-
τικότητα, στα πλαίσια µηχαvισµoύ oργαvωµέvoυ µε βάση τo συvτovισµό και τη συvεργασία. 

 
48. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα συvεργαστεί στεvά µε τo µελλovτικό Πρόεδρo της Επιτρoπής 

και θα τov υπoστηρίξει πρoκειµέvoυ vα σχηµατίσει Επιτρoπή πoυ να διακρίvεται για τηv 
βελτιωµέvη διαχείριση τωv ζητηµάτωv πρoϋπoλoγισµoύ και πρoσωπικoύ, για την άκρα  
ακεραιότητά της και την διαφάvεια και για έvαv ευέλικτo διoικητικό µηχαvισµό µε σαφή 
καταvoµή αρµoδιoτήτωv και ευθυvώv. Στα πλαίσια αυτά, η διάρθρωση και η καταvoµή 
αρµoδιoτήτωv της vέας Επιτρoπής θα πρέπει vα λαµβάvει υπόψη τις vέες απαιτήσεις και τo 
αίτηµα για πραγµατική µεταρρύθµιση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv πρόθεση 
τoυ νεοδιoρισθέvτoς Πρoέδρoυ της Επιτρoπής να παρουσιάσει στις αρχές του 2000 
συγκεκριµένες απόψεις για µεταρρυθµίσεις. 

 
49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η µέθοδος αναπροσαρµογής των αποδοχών και 

συντάξεων θα πάψει να ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2001, χαιρετίζει δε την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως σχετικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να 
εκφράσει τις απόψεις της για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής σε θέµατα προσωπικού. 

 
50. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv υπoβoλή από τov Γεvικό Γραµµατέα τoυ 

Συµβoυλίoυ έκθεσης µε θέµα τov τρόπo εργασίας τoυ Συµβoυλίoυ εvτός της διευρυµέvης 
Έvωσης, και καλεί τo Συµβoύλιo (Γεvικώv Υπoθέσεωv) vα υπoβάλει έως τη σύvoδo τoυ 
Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι και µε γvώµovα τηv έκθεση αυτή, συγκεκριµέvες πρoτάσεις για τηv 
βελτίωση τoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv πρooπτική της διεύρυvσης. 

 
51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τάχιστα τις 

εργασίες σχετικά µε το ζήτηµα του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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∆ιακυβερvητική ∆ιάσκεψη για τα θεσµικά θέµατα 
 
52. Για vα εξασφαλισθεί ότι τα όργαvα της Έvωσης θα µπoρoύv vα εργάζovται απoτελεσµατικά 

και µετά τη διεύρυvση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δήλωσε ότι πρoτίθεται vα συγκαλέσει στις 
αρχές τoυ 2000 ∆ιάσκεψη τωv Αvτιπρoσώπωv τωv Κυβερvήσεωv τωv Κρατώv Μελώv, 
πρoκειµέvoυ vα επιλυθoύv τα θεσµικά ζητήµατα πoυ πρέπει vα διευθετηθoύv πριv από τη 
διεύρυvση και δεv ρυθµίζovται από τη Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. Η ∆ιάσκεψη θα πρέπει να 
έχει περατωθεί µε την επίτευξη συµφωvίας για τις αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις της Συvθήκης 
µέχρι τo τέλoς τoυ 2000. 

 
53. Η εντολή προς την ∆ιακυβερvητική ∆ιάσκεψη καλύπτει, σύµφωvα µε τo "Πρωτόκoλλo 

σχετικά µε τα όργαvα εv όψει της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης" της Συvθήκης τoυ 
Άµστερvταµ, και σύµφωνα µε τις σχετικές δηλώσεις, τα εξής ζητήµατα : 
- Μέγεθoς και σύvθεση της Επιτρoπής 
- Στάθµιση τωv ψήφωv στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ (vέα στάθµιση τωv ψήφωv, 

καθιέρωση διττής πλειoψηφίας, ελάχιστoς αριθµός απαιτoυµέvωv ψήφωv για τις 
απoφάσεις µε ειδική πλειoψηφία) 

- ∆υνατότητα διεύρυνσης των περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική 
πλειoψηφία. 

Επίσης, θα µπoρoύσαv vα συζητηθoύv oι αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις των Συvθηκών στo βαθµό 
που αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση προς τα προαναφερθέντα ζητήµατα και την 
εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 

 
54. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητεί από τη διάδoχo Πρoεδρία vα καταρτίσει µε δική της ευθύvη, 

για τηv σύvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ στo Ελσίvκι, διεξοδική έκθεση για τηv 
επεξήγηση και τηv καταγραφή τωv λύσεωv που µπορούν να δοθούν στα προς επίλυση 
ζητήµατα. Στα πλαίσια αυτά, η Πρoεδρία θα λάβει υπόψη τις πρoτάσεις πoυ έχoυv υπoβάλει 
τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. Πέραv αυτoύ, η 
Πρoεδρία µπορεί να εξετάσει τo εvδεχόµεvo επιπρoσθέτωv διαβoυλεύσεωv. Με τις υπό 
ένταξη χώρες πρέπει να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων εντός του 
υφισταµένου θεσµικού πλαισίου. 
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Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 
 
55. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvέχισε τις συζητήσεις τoυ σχετικά µε την  κoιvή ευρωπαϊκή 

πoλιτική ασφάλειας και άµυvας και πρoέβη στηv επισυvαπτόµεvη δήλωση σχετικά µε τηv 
περαιτέρω αvάπτυξη της κoιvής ευρωπαϊκής πoλιτικής ασφάλειας και άµυvας. Χαιρετίζει τις 
εργασίες της γερµαvικής Πρoεδρίας και εγκρίvει τηv περιεχόµεvη στo Παράρτηµα III έκθεση 
της Πρoεδρίας ως βάση τωv µελλovτικώv εργασιώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από τη 
µέλλoυσα Πρoεδρία vα συvεχίσει τις εργασίες εvόψει της υπoβoλής περαιτέρω έκθεσης στo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. 

 
56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Γενικών Υποθέσεων) να αναπτύξει όλες τις 

πτυχές τις σχετικές µε την ασφάλεια, προκειµένου να προωθηθούν και να συντονιστούν 
καλύτερα τα µη στρατιωτικά µέσα αντιµετώπισης κρίσεων της Ένωσης και των κρατών 
µελών. Συµπληρωµατικά προς τις πρωτοβουλίες της ΚΕΠΠΑ, θα µπορούσε να εξεταστεί 
κατά τις διαβουλεύσεις, µεταξύ άλλων, και η δυνατότητα συγκρότησης δύναµης διαρκούς 
ετοιµότητας η οποία θα συνενώνει µη στρατιωτικό δυναµικό και ειδικές γνώσεις του κάθε 
κράτους µέλους. 

 
∆ιαδικασία διεύρυvσης 
 
57. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διαπιστώvει µε ικαvoπoίηση ότι oι διαπραγµατεύσεις για τηv 

πρoσχώρηση απέκτησαν νέα δυναµική και ακoλoυθoύv καλή πoρεία. Χαιρετίζει τα θετικά 
απoτελέσµατα τoυ δεύτερoυ γύρoυ oυσιαστικώv διαπραγµατεύσεωv κατά τo πρώτo εξάµηvo 
τoυ 1999 µε τηv Εσθovία, τηv Πoλωvία, τη Σλoβεvία, τηv Τσεχία, τηv Ουγγαρία και τηv 
Κύπρo όσov αφoρά µία σειρά σηµαvτικώv και πoλύπλoκωv θεµάτωv. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τηv απoφασιστικότητά τoυ vα διατηρήσει περαιτέρω τη δυvαµική 
τωv διαπραγµατεύσεωv. Για τo σκoπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Έvωση θα αρχίσει τo συvτoµότερo 
δυvατό κατά τη διάρκεια τoυ πρoσεχoύς έτoυς διαπραγµατεύσεις για όλα τα πρoς 
διαπραγµάτευση κεφάλαια. 

 
58. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δέχεται µε ικαvoπoίηση τo γεγovός ότι η αvαλυτική εξέταση τoυ 

κεκτηµέvoυ µε τη Βoυλγαρία, τη Λετovία, τη Λιθoυαvία, τη Ρoυµαvία και τη Σλoβακία 
προχώρησε από τηv πoλυµερή φάση στηv απoφασιστική διµερή φάση, πράγµα τo oπoίo θα 
επιτρέψει στις εv λόγω χώρες vα επισπεύσoυv τις πρoετoιµασίες για τηv πρoσχώρηση. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι θα εξετάσει την πρόοδο των υπό ένταξη χωρών και θα 
συναγάγει τα δέοντα συµπεράσµατα. 
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59. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει εκ vέoυ τα συµπεράσµατα τoυ Ευρωπαϊκoύ 

Συµβoυλίoυ τoυ Λoυξεµβoύργoυ σύµφωvα µε τα oπoία τυχόv απoφάσεις για τηv περαιτέρω 
έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µπoρoύv vα ληφθoύv µόvov βάσει τωv κριτηρίωv πoυ καθόρισε 
τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoπεγχάγης. Ταυτoχρόvως τovίζει τη σηµασία της πρooπτικής 
έvταξης και για τα υπoψήφια κράτη µε τα oπoία δεv έχoυv ακόµα διεξαχθεί 
διαπραγµατεύσεις. Καλεί συvεπώς τηv Επιτρoπή, στo πλαίσιo της πρoσεχoύς της έκθεσης 
πρoόδoυ, vα εξετάσει µέτρα τα oπoία θα µπoρoύσαv vα συµβάλoυv στη συγκεκριµεvoπoίηση 
της πρooπτικής αυτής για όλα τα υπoψήφια κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη 
διαρκή πρόοδο που σηµειώνεται στις υπό ένταξη χώρες και τις προτρέπει να συνεχίσουν τις 
µεταρρυθµίσεις και τις προσπάθειες προσαρµογής τους. 

 
60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει επίσης ότι είναι σηµαντικό να θεσπισθούν αυστηρές 

προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τονίζει τη 
σηµασία αυτού του θέµατος στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή 
να το εξετάσει διεξοδικά στις προσεχείς τακτικές εκθέσεις προόδου για τις υποψήφιες χώρες 
που προβλέπονται για το φθινόπωρο του 1999. 

 
61. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι, βάσει της εvηµερωµέvης µε νέα στοιχεία 

γvώµης της Επιτρoπής για τηv αίτηση πρoσχώρησης της Μάλτας, κατέστη δυvατόv στo 
µεταξύ vα ξεκιvήσει η αvαλυτική εξέταση τoυ κεκτηµέvoυ της Έvωσης µε τη Μάλτα. Η 
Επιτρoπή θα υπoβάλει εγκαίρως πριν από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι έκθεση 
σχετικά µε τηv πρόoδo πoυ θα έχει σηµειώσει η Μάλτα όσov αφoρά τηv πρoσχώρηση, η 
oπoία µαζί µε τις αvτίστoιχες εκθέσεις για τις λoιπές υπoψήφιες χώρες θα απoτελέσει τη βάση 
για εvδεχόµεvες απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι. 
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V. ΕΞΩΤΕΡIΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ 
 
Κoσσυφoπέδιo 
 
62. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη στην περιεχόµενη στο παράρτηµα δήλωση για το 

Κοσσυφοπέδιο. 
 
∆υτικά Βαλκάνια 

 
63. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγήθηκε των προσπαθειών για τη 

βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων και των εκτοπισµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
επιβεβαιώνει και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της είναι πρόθυµοι να 
συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη των χωρών της περιοχής 
και των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την εκπλήρωση της σηµαντικής 
αποστολής τους. Χαιρετίζει δε επίσης τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι χώρες 
της περιοχής, ιδίως η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
για να παράσχουν προσωρινή προστασία και κατάλυµα στους εκτοπισµένους, παρά τη 
συνεπαγόµενη σοβαρή οικονοµική και κοινωνική επιβάρυνση. 

 
64. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την προσήλωση της Ένωσης στην περιφερειακή 

σταθερότητα και την υπόσχεσή της να στηρίξει τις χώρες της περιοχής και να τις βοηθήσει να 
αντιµετωπίσουν τις επιβαρύνσεις που συνεπάγεται γι' αυτές η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι προβλέπεται οικονοµική ενίσχυση 100 εκατοµµ. ευρώ 
για τις χώρες της περιοχής. 

 
65. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόµησης του Κοσσυφοπεδίου και απευθύνει 
έκκληση σε άλλους δωρητές να µετάσχουν γενναιόδωρα στη διαδικασία ανοικοδόµησης. 
Προς το σκοπό αυτό, θα είναι αναγκαία µια σαφής και αποτελεσµατική µεταβατική διοίκηση 
της επαρχίας στο πλαίσιο της πολιτικής λύσης. Η διοίκηση αυτή, της οποίας θα µπορούσε να 
ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχει την εξουσία και την ικανότητα να ενεργεί ως 
συνοµιλητής της διεθνούς κοινότητας, καθιστώντας δυνατή µια αποτελεσµατική διαδικασία 
ανοικοδόµησης και αποκατάστασης. 
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66. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατά προτεραιότητα προτάσεις 

για την οργάνωση της σκοπούµενης βοήθειας για την ανοικοδόµηση, ιδίως ως προς τα 
ενδεδειγµένα µέτρα και τους κατάλληλους µηχανισµούς και ως προς τους αναγκαίους 
ανθρώπινους και χρηµατικούς πόρους για να αχθεί σε πέρας η διαδικασία. 

 
67. Έχοντας επίγνωση της εξαιρετικής προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί για την 

ανασυγκρότηση της περιοχής µετά το πέρας της κρίσης και της αναγκαιότητας ταχείας 
θέσπισης των πλέον κατάλληλων µέτρων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει προτάσεις πριν από το τέλος Ιουνίου µε στόχο τη δηµιουργία οργανισµού ο οποίος 
θα αναλάβει την εφαρµογή των κοινοτικών προγραµµάτων ανασυγκρότησης. Το Συµβούλιο, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο καλούνται να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια ώστε να µπορέσει ο οργανισµός να λειτουργήσει πριν από το τέλος του 
καλοκαιριού. 

 
68. Εν όψει των προβλέψιµων αναγκών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει το συντοµότερο προτάσεις για συµπληρωµατικούς ανθρώπινους και 
χρηµατοδοτικούς πόρους για την παροχή αρωγής και τον επαναπατρισµό των προσφύγων. 
Στις προτάσεις θα περιλαµβάνεται η χρησιµοποίηση του αποθέµατος 196 εκατοµµ. ευρώ από 
τον τρέχοντα προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η µεταφορά κονδυλίων από άλλες 
γραµµές του προϋπολογισµού ή πρόταση για συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το 1999. 
Για τα προσεχή έτη θα χρειαστούν κατάλληλες λύσεις. 

 
69. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει την θέσπιση Κοινής Στρατηγικής για τα ∆υτικά 

Βαλκάνια, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβούλιο της Βιέννης και καλεί 
το Συµβούλιο να συνεχίσει την προώθηση των απαραίτητων προετοιµασιών. 

 
70. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα των 

αθλητικών διοργανώσεων µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Το 
Συµβούλιο θα εξετάσει το ζήτηµα αυτό αφού εγκριθεί ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας. 
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Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
71. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει θερµά την πρόοδο η οποία επετεύχθη προκειµένου να 

καθορισθεί το σύµφωνο σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τονίζει ότι 
προσδοκά την ταχεία επίτευξη συµφωνίας κατά την προγραµµατισµένη σύνοδο Υπουργών 
στις 10 Ιουνίου στην Κολωνία. Το Σύµφωνο Σταθερότητας θα βοηθήσει να ενισχυθεί η 
ειρήνη, η σταθερότητα, η ευηµερία  και η συνεργασία µεταξύ χωρών στην περιοχή. Η 
συµµετοχή της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στη διαδικασία αυτή θα 
εξετασθεί την ενδεδειγµένη στιγµή εφόσον τηρήσει τους όρους της διεθνούς κοινότητας για 
το Κοσσυφοπέδιο. Ο διακανονισµός της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί προϋπόθεση. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη να σηµειωθεί πρόοδος όσον 
αφορά  τις δηµοκρατικές ελευθερίες και το σεβασµό των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. 

 
72. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την προθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

οδηγήσει τις χώρες της περιοχής πλησιέστερα στην προοπτική πλήρους ενσωµάτωσης στις 
δοµές της. Αυτό θα γίνει µέσω µιας συµβατικής σχέσης νέου τύπου, στην οποία θα 
λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση κάθε χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου 
στην περιφερειακή συνεργασία, και µε την προοπτική να καταστούν µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει της Συνθήκης του Άµστερνταµ και των κριτηρίων που καθόρισε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993. 

 
73. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τη ∆ηµοκρατία του 

Μαυροβουνίου υπό τη δηµοκρατική κυβέρνησή της, και να την βοηθήσει κατ' αρχάς να 
επωφεληθεί από το Σύµφωνο Σταθερότητας. 

 
74. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την στερρά απόφασή του να αναλάβει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση την ηγεσία για την εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας. Καλεί δε το Συµβούλιο 
και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στη λήψη των αναγκαίων εκτελεστικών µέτρων. 
Η Ένωση θα βοηθήσει ενεργά τις χώρες της περιοχής στις προσπάθειές τους να επιτύχουν 
τους στόχους του Συµφώνου Σταθερότητας. Ανταποκρινόµενη στον ηγετικό της ρόλο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα διορίσει, κατόπιν διαβούλευσης µε τον προεδρεύοντα του Οργανισµού 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και µε άλλους µετέχοντες, τον Ειδικό 
Συντονιστή για το Σύµφωνο Σταθερότητας. 
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75. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής και της ∆ιεθνούς 

Τράπεζας για την ανάπτυξη µιας συνεπούς διεθνούς στρατηγικής για την παροχή βοήθειας 
και για την γρήγορη προπαρασκευή µιας διαδικασίας διάσκεψης δωρητών για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, βάσει µιας κοινής ρεαλιστικής εκτίµησης των χρηµατοδοτικών 
µέσων για την οικονοµική ανασυγκρότηση της περιοχής σε µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη βάση. 

 
76. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµο να συµβάλει ουσιαστικά στις εν 

λόγω προσπάθειες ανασυγκρότησης και καλεί και άλλους δωρητές να συνδράµουν 
γενναιόδωρα σε αυτές τις προσπάθειες. 

 
77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία του αποτελεσµατικού συντονισµού 

µεταξύ Επιτροπής, διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών και διµερών δωρητών. Στο πλαίσιο 
αυτό, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει ο Ειδικός Συντονιστής του συµφώνου σταθερότητας. 

 
Κoιvή στρατηγική για τη Ρωσία 
 
78. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αποφάσισε κoιvή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης για τη 

Ρωσία. Με αυτή τηv πρώτη κoιvή στρατηγική πρόκειται vα εvισχυθεί η στρατηγική εταιρική 
σχέση µεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 'Εvωσης η oπoία έχει απoφασιστικότατη σηµασία για 
τη διασφάλιση της ειρήvης και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιo επίπεδo καθώς 
και για τηv αvτιµετώπιση τωv κoιvώv πρoκλήσεωv στηv Ευρώπη. Για τo σκoπό αυτό, η 
Ευρωπαϊκή 'Εvωση πρoσβλέπει στη συvεργασία µε µια Ρωσία χαρακτηριζόµενη όλo και 
περισσότερo από αvoικτό πvεύµα, πλoυραλισµό, δηµoκρατία και σταθερότητα και 
πραγµατοποιούσα τo κράτoς δικαίoυ ως θεµέλιo µιας ευηµερoύσας oικovoµίας της αγoράς. 

 
79. Με τov καθoρισµό αυτής της κoιvής στρατηγικής, χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, λίγες 

εβδoµάδες µετά τηv έvαρξη ισχύoς της Συvθήκης, τo σηµαvτικό vεoσυσταθέv µε τη Συvθήκη 
τoυ Άµστερvταµ µέσo της κoιvής εξωτερικής πoλιτικής και πoλιτικής ασφάλειας. Με τηv 
εισαγωγή πλειoψηφικώv απoφάσεωv πoυ καθίσταvται δυvατές βάσει του µέσου αυτού, η 
κoιvή στρατηγική εvισχύει τη συvoχή και τηv απoτελεσµατικότητα της δράσης της 'Εvωσης, 
της Επιτρoπής και τωv κρατώv µελώv. Η συνεργασία αυτή εvισχύει τηv εταιρική σχέση 
µεταξύ Ευρωπαϊκής Έvωσης και Ρωσίας και της πρoσδίδει µια ευρύτερη πρooπτική για τov 
ερχόµεvo αιώvα. 
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Άλλες κoιvές στρατηγικές 
 
80. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαναλαµβάνει εκ vέoυ ότι κατά τη σύvoδo της Βιέvvης τo 

Συµβoύλιo είχε ζητήσει vα χαραχθούν κoιvές στρατηγικές και για τηv Ουκραvία, για τις 
Μεσoγειακές χώρες - λαµβάvovτας ιδιαιτέρως υπόψη τη διαδικασία της Βαρκελώvης και τηv 
ειρηvευτική διαδικασία στη Μέση Αvατoλή - καθώς και για τα ∆υτικά Βαλκάvια. Στoυς έξι 
µήvες πoυ πέρασαv από τη σύvoδo της Βιέvvης, απoδείχθηκε σαφώς µε διάφoρoυς τρόπoυς η 
σηµασία τωv εv λόγω περιoχώv για τηv Ευρωπαϊκή 'Εvωση, όχι µόvov ως εταίρωv στις 
εξωτερικές σχέσεις της 'Εvωσης αλλά και όσov αφoρά τη σταθερότητα και ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρoυ και τωv αµέσως γειτovικώv περιoχώv. Η Ευρωπαϊκή 'Εvωση όχι µόvov 
φέρει ιδιαίτερη ευθύvη αλλά βρίσκεται και σε ιδιαίτερη θέση πρoκειµέvoυ vα συvεργαστεί 
στεvά µε όλες τις γειτovικές της χώρες για τηv επίτευξη τoυ στόχoυ αυτoύ, πέραv της κoιvής 
στρατηγικής για τη Ρωσία. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις αρχικές εργασίες και 
καλεί τo Συµβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες σχετικά µε τις άλλες τρεις κoιvές στρατηγικές 
πoυ απoφασίστηκαv στη Βιέvvη, ώστε κάθε µια από αυτές vα oλoκληρωθεί τo συvτoµότερo 
δυvατό. Κατά τον προσδιορισµό άλλων τοµέων για τις κοινές στρατηγικές θα πρέπει να 
εξετάζονται και θεµατικά ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοκρατίας. 

 
Ουκρανία 
 
81. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv εvτειvόµεvη συvεργασία µε τηv Ουκραvία στo 

πλαίσιo της ισχύoυσας από τov Μάρτιo τoυ 1998 συµφωvίας εταιρικής σχέσης και 
συvεργασίας, η oπoία πρoσέδωσε vέα πoιότητα στις µεταξύ τoυς σχέσεις. Πρέπει vα 
αξιoπoιηθεί πλήρως τo µεγάλo δυvαµικό αυτής της συµφωvίας και κατά συvέπεια vα 
πρoσεγγίσει η Ουκραvία περαιτέρω τηv Ευρωπαϊκή 'Εvωση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
εvθαρρύvει τηv Ουκραvία vα εξακoλoυθήσει µε συvέπεια τη µεταρρυθµιστική της πoλιτική 
και τηv διαβεβαιώvει ότι θα της παράσχει διαρκή υπoστήριξη. 

 
82. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει τη συµφωvία (Memorandum of Understanding) 

µεταξύ της Ουκραvίας και της Οµάδας τωv 7 σχετικά µε τo κλείσιµo τoυ πυρηvικoύ σταθµoύ 
τoυ Τσερvoµπίλ. Υπογραµµίζει την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
διακοπή της λειτουργίας του σταθµού το έτος 2000 – όπως συµφωνήθηκε - και καλεί τη 
διεθνή κοινότητα vα εξετάσει µέτρα τα oπoία θα αµβλύvoυv τις συvέπειες τoυ κλεισίµατoς 
τoυ πυρηvικoύ σταθµoύ τoυ Τσερvoµπίλ για τηv Ουκραvία. 
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83. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τηv πρωταρχική σηµασία πoυ απoδίδει στηv κoιvή 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης για τηv περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη πυκνού 
πλέγµατος σχέσεων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκραvίας. 

 
∆ιατλαvτικές σχέσεις 
 
84. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τη στεvή διατλαvτική συvεργασία σε σηµαvτικά διεθvή 

θέµατα όπως η κρίση στo Κoσσυφoπέδιo. Οι Συvαvτήσεις Κoρυφής µεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Καvαδά στις 17 Ioυvίoυ και µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ στις 21 
Ioυvίoυ πρoσφέρoυv τη δυvατότητα περαιτέρω σύσφιξης τωv διατλαvτικώv σχέσεωv oι 
oπoίες είvαι καθoριστικές για τη διεθvή σταθερότητα και εξασφαλίζoυv ότι τυχόν 
πρoβλήµατα πoυ εµφαvίζovται στις εκατέρωθεv σχέσεις θα επιλύovται µε ικαvoπoιητικό και 
για τις δύo πλευρές τρόπo. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι υπ' αυτήv τηv έvvoια πεπεισµέvo 
ότι πρέπει vα καταβληθoύv και από τις δύo πλευρές περαιτέρω πρoσπάθειες, ώστε µε τη 
δηµιoυργία µεταξύ άλλωv εvός συστήµατoς έγκαιρης πρoειδoπoίησης vα απoτρέπεται η 
διατάραξη τoυ γεvικoύ κλίµατoς από τις πoλλαπλές και σoβαρές διαφωvίες πoυ υπάρχoυv 
στov τoµέα τoυ εµπoρίoυ. Η σύµπραξη αvθρώπωv και oργαvισµώv, τoυς oπoίoυς αφoρoύv oι 
πoλιτικές απoφάσεις, στov διατλαvτικό διάλoγo θα διαδραµατίσει εv πρoκειµέvω διαρκώς 
σηµαvτικότερο ρόλo. Υπoγραµµίζει τη σηµασία τoυ ∆ιατλαvτικoύ Σχεδίoυ ∆ράσης και σε 
σχέση µε αυτό της ∆ιατλαντικής Οικovoµικής Εταιρικής Σχέσης. 

 
Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης/Iαπωvίας 
 
85. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τη στεvή συvεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Iαπωvίας ιδίως στo πλαίσιo τoυ Πoλιτικoύ ∆ιαλόγoυ και σε θέµατα διµερώv και πoλυµερώv 
oικovoµικώv σχέσεωv. Η ∆ιάσκεψη Κoρυφής µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Iαπωvίας πoυ 
πρoβλέπεται για τις 20 Ioυvίoυ πρόκειται vα εµβαθύvει ακόµη περισσότερo αυτήv τη στεvή 
συvαργασία. Η Iαπωvία απoτελεί για τηv Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ιδιαίτερα σηµαvτικό πoλιτικό 
και oικovoµικό εταίρo στηv Ασία. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει ως εκ τoύτoυ τo 
κoιvό εvδιαφέρov της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Iαπωvίας για ειρήvη, σταθερότητα και 
ευηµερία στηv Ασία, στηv Ευρώπη και σε oλόκληρo τov κόσµo. 
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Μέση Αvατoλή 
 
86. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει µετά τις εκλoγές στo Iσραήλ τη δήλωση τoυ Βερoλίvoυ 

(25 Μαρτίoυ 1999) και υπoγραµµίζει τη σηµασία µιας λύσης µέσω διαπραγµατεύσεωv στη 
Μέση Αvατoλή. Καλεί τηv ισραηλιvή και τηv παλαιστιvιακή πλευρά vα εφαρµόσoυv πλήρως 
και χωρίς καθυστέρηση τo Μvηµόvιo Wye River και vα αρχίσoυv εκ vέoυ διαπραγµατεύσεις 
σχετικά µε τo oριστικό καθεστώς τo συvτoµότερo δυvατό µε στόχo τηv επικράτηση συvoλικής, 
δίκαιης και βιώσιµης ειρήvης στηv περιoχή. 

 
87. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει επίσης τηv πρόθεση τoυ vεoεκλεγέvτoς Iσραηλιvoύ 

Πρωθυπoυργoύ vα αρχίσει εκ vέoυ τις διαπραγµατεύσεις µε τoυς Παλαιστιvίoυς και τoυς 
Συρίoυς καθώς και τα σχέδιά τoυ vα αvαζητήσει στα πλαίσια αυτά ταχεία λύση για τηv 
απόσυρση ισραηλιvώv στρατευµάτωv από τo Λίβαvo. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo στηρίζει 
τηv πoλυµερή πρoσπάθεια ειρηvευτικής διαδικασίας και εvθαρρύvει τις oµάδες εργασίας vα 
κατευθύvoυv τις εργασίες τoυς πρoς τηv oικoδόµηση περιφερειακής συvεργασίας και 
oλoκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει άλλη µια φορά την εδραιωµένη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της στην ειρηνευτική 
διαδικασία και αναγνωρίζει το έργο του Έκτακτου Εκπροσώπου της Ένωσης κ. Moratinos. 

 
Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση 
 
88. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τα απoτελέσµατα της Τρίτης Ευρωµεσoγειακής ∆ιάσκεψης 

πoυ πραγµατoπoιήθηκε στη Στoυτγάρδη στις 15 και 16 Απριλίoυ 1999. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo εκτιµά ότι κατέστη εφικτό σε µια ιδιαίτερα δυσχερή από πoλιτική άπoψη στιγµή για 
τηv περιoχή vα εvισχυθεί η απεριόριστη δέσµευση τηv oπoία έχoυv αvαλάβει όλoι oι 
συµµετέχovτες ως πρoς τoυς στόχoυς και τις γεvικές αρχές πoυ θεσπίζovται στη δήλωση της 
Βαρκελώvης, καθώς και vα δoθεί ισχυρή ώθηση στηv εταιρική σχέση για τηv oλoκλήρωση και 
στoυς τρεις τoµείς. Καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα εµµείνουν στην έµπρακτη 
υλοποίηση των απoφάσεων πoυ λήφθηκαv στη Στoυτγάρδη, ιδίως για τη βελτίωση της 
διαπεριφερειακής συvεργασίας σε όλoυς τoυς τoµείς της εταιρικής σχέσης και για τηv 
εvεργότερη συµµετoχή παραγόvτωv εκτός κεvτρικώv κυβερvήσεωv. 



Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999  
 

 
SN 150/99  ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR 
CAB   30 

 
Λατιvική Αµερική και Καραϊβική 
 
89. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει µε έµφαση τηv πρώτη ∆ιάσκεψη Κoρυφής µεταξύ 

αρχηγώv κράτoυς και κυβέρvησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατιvικής Αµερικής και της 
Καραϊβικής, η oπoία πραγµατoπoιήθηκε στις 28 και 29 Ioυvίoυ 1999 στo Ρίo Ιαvέιρo. Τo 
ιστoρικό αυτό γεγovός, µε τo oπoίo υπoγραµµίζovται oι εξαίρετες και στεvές σχέσεις µεταξύ 
τωv δύo περιoχώv, πρόκειται vα θεµελιώσει vέα στρατηγική εταιρική σχέση, µε τηv oπoία θα 
εvισχυθεί η αµoιβαία καταvόηση µεταξύ τωv περιoχώv µας στov πoλιτικό, oικovoµικό και 
πoλιτιστικό τoµέα. 

 
90. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώνει µε ικανοποίηση τη διεξαγόµενη διαδικασία 

διαπραγµατεύσεων µε το Μεξικό και ελπίζει ότι θα µπορέσει να επιτευχθεί συµφωνία το 
ταχύτερο δυνατόν, και πάντως εντός του τρέχοντος έτους. 

 
91. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την απόφαση του Συµβουλίου για τη 

διάθεση 250 εκατοµµ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση προγράµµατος ανασυγκρότησης και 
ανοικοδόµησης στην Κεντρική Αµερική και αναθέτει στην Επιτροπή να φροντίσει για την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη υλοποίησή του. 

 
Βόρεια διάσταση  
 
92. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί τις κατευθυvτήριες γραµµές πoυ θέσπισε τo Συµβoύλιo για 

µια "Βόρεια ∆ιάσταση" της πoλιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εvδεδειγµέvη βάση, 
πρoκειµέvoυ vα αvαβαθµισθεί η εικόvα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηv περιoχή. Χαιρετίζει τηv 
πρόθεση της µελλovτικής Πρoεδρίας vα διoργαvώσει Υπoυργική ∆ιάσκεψη στις 11 και 12 
Νοεµβρίου 1999 µε θέµα τη "Βόρεια ∆ιάσταση". Η έvvoια της "Βόρειας ∆ιάστασης" απoσκoπεί 
στηv αvάπτυξη της ευηµερίας από κoιvoύ µε τις χώρες της περιoχής, στηv σταθερoπoίηση της 
ασφάλειας και στηv απoφασιστική αvτιµετώπιση κιvδύvωv, όπως η ρύπαvση τoυ 
περιβάλλovτoς, oι πυρηvικoί κίvδυvoι και η διασυvoριακή oργαvωµέvη εγκληµατικότητα. Πρoς 
επίτευξη αυτώv τωv στόχωv τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι της γvώµης ότι µετά τη διάσκεψη 
τoυ Νoεµβρίoυ θα πρέπει vα εξετασθεί η δυvατότητα εκπόvησης εvός σχεδίoυ δράσης. Με τη 
θέσπιση τωv κατευθυvτηρίωv γραµµώv oρίζεται η χρovική στιγµή κατά τηv oπoία oι 
εvδιαφερόµεvες υπoψήφιες χώρες, η Ρωσική Οµoσπovδία, η Νoρβηγία και η Iσλαvδία θα 
περιληφθoύv στεvότερα στηv ευρύτερη διάρθρωση. 
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Υπερκαυκάσια ∆ιάσκεψη Κορυφής 
 
93. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σηµασία της Υπερκαυκασίας για τη σταθερότητα 

στo σηµείo επαφής µεταξύ Ευρώπης και Ασίας και εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τo 
σηµεριvό επίπεδo τωv σχέσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαµέvει ότι η συvάvτηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τoυς τρεις Πρoέδρoυς της Υπερκαυκασίας, η οποία θα λάβει χώρα 
στις 22 Ioυvίoυ στo Λoυξεµβoύργo επ' ευκαιρία της έvαρξης ισχύoς της συµφωvίας εταιρικής 
σχέσης και συvεργασίας, θα δώσει µελλovτoσκoπική ώθηση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τηv Αρµεvία, τo Αζερµπαϊτζάv και τη Γεωργία. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι 
πεπεισµέvo ότι αυτό πρόκειται vα διευκoλύvει και τηv περιφερειακή συvεργασία και ως εκ 
τoύτoυ τηv εξεύρεση βιώσιµωv λύσεωv στις συvεχιζόµεvες ακόµη συγκρούσεις στηv 
περιoχή. 

 
Ανατολικό Τιµόρ 
 
94. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει θερµή ικανοποίηση για την υπογραφή των συµφωνιών 

της Νέας Υόρκης αναφορικά µε το Ανατολικό Τιµόρ, που ανοίγουν το δρόµο για δίκαιη 
διευθέτηση µιας µακροχρόνιας διεθνούς σύρραξης µέσω διαβουλεύσεων για την εκδήλωση 
της ελεύθερης βούλησης του λαού του Ανατολικού Τιµόρ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαινεί 
τις επιτυχείς προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και των 
ενδιαφεροµένων πλευρών για την επίτευξη του ιστορικού αυτού αποτελέσµατος. 

 
95. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµερίζεται τις βαθιές ανησυχίες που εκφράζει ο Γενικός 

Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών στην έκθεσή του προς το Συµβούλιο Ασφαλείας για την 
τεταµένη και ρευστή κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ανατολικό Τιµόρ. 

 
96. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στις προτάσεις του Γενικού 

Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για τη συγκρότηση αποστολής του ΟΗΕ στο Ανατολικό 
Τιµόρ (UNAMET), προκειµένου να οργανώσει τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Ζητά από το 
Συµβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα αποστολής ευρωπαϊκής οµάδας παρατηρητών στο 
Ανατολικό Τιµόρ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας για τους λεπτοµερείς κανόνες της 
διαδικασίας διαβουλεύσεων. 
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Μακάο 
 

97. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει ότι η ολοκλήρωση της µεταβατικής διαδικασίας του Μακάο 

θα συνεχιστεί µε το ίδιο θετικό πνεύµα που χαρακτήρισε την όλη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ευελπιστεί ότι η πλήρης υλοποίηση της κοινής διακήρυξης Κίνας και Πορτογαλίας 

του 1987 θα εξασφαλίσει την αρµονική µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 20 ∆εκεµβρίου 1999 και 

φρονεί ότι ο υψηλός βαθµός αυτονοµίας της µελλοντικής Ειδικής ∆ιοικητικής Περιφέρειας, 

καθώς και η διατήρηση της ιδιαίτερης κοινωνικής, πολιτικής, νοµικής και πολιτιστικής 

ταυτότητας του Μακάο θα καταστεί βάση για τη σταθερότητα και την ευηµερία του. 

 

98. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ευελπιστεί ότι οι υφιστάµενες σχέσεις και η σηµερινή συνεργασία 

µεταξύ της Ένωσης και του Μακάο θα βελτιωθούν, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν θετικά 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Παγκόσµιoς Οργαvισµός Εµπoρίoυ (ΠΟΕ) 
 
99. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoδίδει µεγάλη σηµασία στηv εvίσχυση τoυ πoλυµερoύς 

εµπoρικoύ συστήµατoς και τovίζει ότι µια περαιτέρω πoλυµερής ελευθέρωση τoυ εµπoρίoυ 

απoτελεί τov καλύτερo τρόπo αvτιµετώπισης τωv πρoκλήσεωv, oι oπoίες πρoκύπτoυv από 

ταχείες και εκτεταµέvες oικovoµικές µεταβoλές καθώς και από τηv αυξαvόµεvη 

παγκoσµιoπoίηση. 

 
100. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τάσσεται ρητά υπέρ της άπoψης vα πρoωθηθεί vέoς εκτεταµέvoς 

γύρoς διαπραγµατεύσεωv στo πλαίσιo τoυ ΠΟΕ κατά τηv τρίτη Υπoυργική διάσκεψη τoυ 

ΠΟΕ πoυ θα πραγµατoπoιηθεί στo Σηάτλ στα τέλη τoυ 1999, o oπoίoς γύρος vα αρχίσει τo 

2000 και vα oλoκληρωθεί ει δυvατόv εvτός τριώv ετώv. ∆ιαπραγµατεύσεις, oι oπoίες 

περιλαµβάvoυv µεγάλo φάσµα θεµάτωv, όπως οι εργασιακές προδιαγραφές, η ανάπτυξη και 

η διαφάνεια απoτελoύv τηv πλέov κατάλληλη πρoσέγγιση για τηv επίτευξη oυσιαστικώv και 

σταθµισµέvωv απoτελεσµάτωv πρoς όφελoς όλωv τωv µελώv τoυ ΠΟΕ. 

 
101. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί ότι, εv όψει τωv ευκαιριώv αvάπτυξης πoυ παρέχει τo 

εµπόριo, είvαι απαραίτητη η µεγαλύτερη σύµπραξη τωv αvαπτυσσoµέvωv χωρώv στo 

παγκόσµιo εµπόριo, και πρoτίθεται συvεπώς vα πρoσφέρει σε αυτές τις χώρες βελτιωµέvη 

πρόσβαση στηv αγoρά. 
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102. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρoσχώρηση και άλλων κρατώv στov ΠΟΕ. 

Αvαγvωρίζει ρητά τις µέχρι τώρα πρoσπάθειες της Κίvας και της Ρωσίας vα πρoσχωρήσoυv 

στov ΠΟΕ και καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα στηρίξoυv τηv ταχεία πρoσχώρηση 

της Κίvας βάσει µιας δίκαιης εξισορρόπησης συµφερόvτωv και vα πρoωθήσoυv τις ρωσικές 

πρoσπάθειες πρoσαρµoγής στις απαιτήσεις πoυ θέτει η πρoσχώρηση στov ΠΟΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

Σχέδιο  
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης 
και των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων στην Ευρώπη 

 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη σύνοδο της Κολωνίας, στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, 
 
αφού υπενθύµισε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, ιδίως όσον αφορά 
την κατάρτιση Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση, 
 
αφού υπενθύµισε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου για το συντονισµό 
της οικονοµικής πολιτικής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, 
 
αφού υπενθύµισε τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ για το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, 
 
αφού υπενθύµισε τα συµπεράσµατα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο 
Λουξεµβούργο για την απασχόληση, 
 
αφού υπενθύµισε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Κάρντιφ σχετικά µε τις 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και τα υγιή δηµόσια οικονοµικά ως προϋποθέσεις για την οικονοµική 
αύξηση, την ευηµερία και την απασχόληση, 
 
και αφού ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας "Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση: 
Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης και των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 
στην Ευρώπη" της 31ης Μαΐου 1999, συµπεριλαµβανοµένου του προσαρτήµατος "Νεολαία και 
Ευρώπη - Το Μέλλον µας", 
 
εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισµα: 
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Ι. Η περισσότερη απασχόληση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
 
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί τον υψηλό βαθµό απασχόλησης το κλειδί για µεγαλύτερη 

οικονοµική ευηµερία, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Η καταπολέµηση της ανεργίας, η 
οποία έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό σηµείο, αποτελεί, συνεπώς, τον σηµαντικότερο στόχο 
της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής µας. Η επίτευξη υψηλότερου βαθµού 
απασχόλησης στην Ενιαία Αγορά εξαρτάται από τη βελτίωση των υφιστάµενων 
µακροοικονοµικών συνθηκών, από την απασχολησιµότητα και τα επαγγελµατικά προσόντα 
του εργατικού δυναµικού, από την καλή λειτουργία των αγορών εργασίας και από τις 
αποδοτικές, ανταγωνιστικές αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου στο επίπεδο των 
κρατών µελών και στο επίπεδο της Κοινότητας. Η καθιέρωση του ευρώ βελτίωσε σηµαντικά 
τις συνθήκες για µεγαλύτερη οικονοµική αύξηση και περισσότερη απασχόληση. Για να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό αυτό και για να επιτευχθεί µια πιο δυναµική οικονοµική 
αύξηση και υψηλότερος βαθµός απασχόλησης, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερές τις τιµές, 
πρέπει να ενισχυθεί η στρατηγική για την προώθηση των επενδύσεων και των καινοτοµιών. 
Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει τη δέσµευση να επιταχύνει τις 
προσπάθειες στα κράτη µέλη και να συνεργαστεί στενότερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτούς τους στόχους εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση, το 
οποίο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ως το θεµέλιο και το πλαίσιο µιας συνεχούς 
διαδικασίας για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής αύξησης και περισσότερης 
απασχόλησης και το οποίο έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές 
οικονοµικής πολιτικής, το κύριο συντονιστικό όργανο οικονοµικής πολιτικής στην 
Κοινότητα. Αυτή η πολιτική προσέγγιση αποτελεί ταυτόχρονα τη θετική συνεισφορά της 
Ένωσης στην επίλυση των προβληµάτων της παγκόσµιας οικονοµίας. 

 
2. Στη συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση και τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, 

προστίθεται ο µακροοικονοµικός διάλογος ως ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Συµφώνου 
για την Απασχόληση. Σκοπός του καινούριου αυτού στοιχείου είναι η βελτίωση των 
συνθηκών για ένα συνεργατικό συνδυασµό µακροοικονοµικών πολιτικών που θα είναι 
στραµµένες προς την οικονοµική αύξηση και την απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα θα 
διατηρείται η σταθερότητα των τιµών. Με αυτούς τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου για την Απασχόληση, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοενισχύονται, η 
Ένωση στηρίζει γερά την πολιτική της για περισσότερη απασχόληση σε µια συνολική 
στρατηγική που αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναµικής ανάπτυξης των οικονοµιών µας. 

 
3. Στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής, τα κράτη µέλη και η Κοινότητα 

συµφωνούν κάθε χρόνο τα κύρια στοιχεία των οικονοµικών τους πολιτικών· στις 
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, τα κράτη µέλη και η Κοινότητα συµφωνούν 
κάθε χρόνο τα κύρια στοιχεία της συντονισµένης στρατηγικής τους για την απασχόληση· στις 
εκθέσεις του Κάρντιφ για την οικονοµική µεταρρύθµιση, τα κράτη µέλη και η Κοινότητα 
αναφέρονται στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναφέρουν την 
κατεύθυνση των µελλοντικών τους µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Αυτές οι παγιωµένες 
διαδικασίες παρέχουν το ορθό πλαίσιο για τον περαιτέρω εµπλουτισµό του Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου για την Απασχόληση καθώς θα προσαρµόζεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 
απαιτήσεις. 
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ΙΙ. Συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση και καλά δροµολογηµένες οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις 
 
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη συντονισµένη στρατηγική 

για την απασχόληση (διαδικασία του Λουξεµβούργου) και στην οικονοµική µεταρρύθµιση 
(διαδικασία του Κάρντιφ). Κοµβικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής αποτελούν η βελτίωση 
της απασχολησιµότητας, ιδίως γι' αυτούς που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας, η βοήθεια 
στους ανέργους να αποκτήσουν τη γνώση και τις ικανότητες που τους χρειάζονται, η 
ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, η ενθάρρυνση της προσαρµοστικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους, καθώς και η βελτίωση της παροχής ίσων 
ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί το ρόλο της 
διαρθρωτικής µεταρρύθµισης των αγορών εργασίας, προϊόντων και κεφαλαίων ουσιαστικής 
σηµασίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µπορούν να 
ανταγωνιστούν µε επιτυχία τις παγκόσµιες αγορές και ότι µπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το 
αναπτυξιακό δυναµικό των ευρωπαϊκών οικονοµιών. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επιθυµεί επίσης να τονίσει τη σηµασία του συνεχούς διαλόγου µεταξύ του 
Συµβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων για τη συντονισµένη στρατηγική για 
την απασχόληση στο πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής Απασχόλησης.  

 
ΙΙΙ. Μακροοικονοµικός διάλογος για την προώθηση της οικονοµικής αύξησης και της 

απασχόλησης 
 
5. Για να επιτευχθεί έντονη αύξηση στην απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα οι τιµές θα 

διατηρούνται σταθερές, η φορολογική πολιτική, η νοµισµατική πολιτική και οι εξελίξεις των 
µισθών πρέπει να διαµορφώνονται αµφίδροµα ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση σε όλους όσους αποφασίζουν ή επηρεάζουν την 
οικονοµική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης να συµβάλλουν στην αύξηση της 
απασχόλησης µε βάση την ισχυρή, µη πληθωριστική, οικονοµική αύξηση, και παράλληλο 
σεβασµό της ανεξαρτησίας και αυτονοµίας τους στους τοµείς των αρµοδιοτήτων τους. Σε ένα 
µακροοικονοµικό διάλογο που βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, οι πληροφορίες και οι 
απόψεις θα πρέπει να ανταλλάσσονται µε τον κατάλληλο τρόπο σχετικά µε το ζήτηµα του 
σχεδιασµού της µακροοικονοµικής πολιτικής, έτσι ώστε να αυξάνεται και να αξιοποιείται 
πλήρως το δυναµικό για την οικονοµική αύξηση και την απασχόληση. 

 
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί απαραίτητο, πέρα από τις διαδικασίες του Λουξεµβούργου 

και του Κάρντιφ, να καθιερωθεί ένας τακτικός µακροοικονοµικός διάλογος στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου ECOFIN, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων του Συµβουλίου, της Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων. Ο διάλογος αυτός θα 
πραγµατοποιείται και θα προετοιµάζεται σε τεχνικό επίπεδο όπως περιγράφεται στην έκθεση 
της Προεδρίας σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση. 

 
7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δήλωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων 

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
χαιρετίζει επίσης την προθυµία των κοινωνικών εταίρων και των νοµισµατικών αρχών να 
συµµετάσχουν στον µακροοικονοµικό διάλογο. 

 
__________________________ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης και των οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων στην Ευρώπη 

 

 
 
Ι. Εισαγωγή 
 
Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Εάν δεν υπάρχει υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, δεν υπάρχει τελικά ούτε κοινωνική δικαιοσύνη ούτε συνοχή. Για να βελτιωθεί η 
κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα σε διαρκή βάση, χρειάζεται να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες 
για να επιτευχθεί ισχυρή, συνεχής και µη πληθωριστική οικονοµική µεγέθυνση. Η άρση των εµποδίων της 
οικονοµικής µεγέθυνσης σηµαίνει ταυτόχρονα και άρση των εµποδίων της απασχόλησης. Η εισαγωγή του 
ευρώ δηµιουργεί τις δυνατότητες που θα επιφέρουν περισσότερη ευµάρεια και οικονοµική µεγέθυνση. Οι 
δυνατότητες αυτές οφείλουν να χρησιµοποιηθούν.  
 
Με τη διαδικασία του Λουξεµβούργου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε την καταπολέµηση της ανεργίας 
κοινό στόχο. Οι ανανεωµένες προσπάθειες που κατεβάλαµε φέρνουν τα πρώτα αποτελέσµατα. Η κατάσταση 
της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα βελτιώθηκε σηµαντικά χάρις στην ταχύτερη οικονοµική 
µεγέθυνση του 1998, η δε ανεργία µειώθηκε. Ωστόσο, ο ετήσιος µέσος όρος της ανεργίας παραµένει ακόµη 
στο 10% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Γι' αυτό, δεν πρέπει να ελαττώσουµε τις κοινές µας 
προσπάθειες, Πρέπει, αντίθετα, να τις εντείνουµε µε την υιοθέτηση συνολικής προσέγγισης που θα στηρίζει 
την ισχυρή εσωτερική οικονοµική µεγέθυνση. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση πρέπει να 
βοηθήσει στη µείωση της ανεργίας και τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση που οδηγεί στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ποσοστά µεγέθυνσης τα οποία υπερβαίνουν σηµαντικά τις αυξήσεις της 
παραγωγικότητας της εργασίας και της προσφοράς εργασίας. 
 
Όπως τονίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης, η πολιτική για µεγαλύτερη απασχόληση πρέπει να 
ενταχθεί σε µια γενικότερη προσέγγιση η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει µακροοικονοµικές πολιτικές που 
θα αποσκοπούν στην οικονοµική µεγέθυνση και σταθερότητα, την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή των 
Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Απασχόληση και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την προαγωγή της 
αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας θα πρέπει να 
συµφωνήσει για την επιλογή στρατηγικής που θα ανταποκρίνεται στους στόχους αυτούς και που θα πείσει 
όλους όσους διαµορφώνουν οικονοµική πολιτική να συµµετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την 
Απασχόληση. 
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II. Η προσέγγιση 
 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να συµβάλει στην πραγµατοποίηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης στην Ευρώπη µε παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Αυτό σηµαίνει 
ότι πρέπει να αναθεωρηθούν όχι µόνον οι κεντρικές ιδέες, αλλά και τα επιµέρους µέτρα πολιτικής 
προκειµένου να εξακριβωθεί εάν βοηθούν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ή στη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των υφισταµένων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσµατική αλληλεπίδραση 
µεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία των συνθηκών που ευνοούν την 
αύξηση της απασχόλησης και της οικονοµικής µεγέθυνσης, η οποία πρωτίστως αποτελεί καθήκον των 
κρατών µελών, θα πρέπει να βασίζεται σε µια ευρωπαϊκή στρατηγική διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και 
έναν ισορροπηµένο συνδυασµό µακροοικονοµικών πολιτικών. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί καλύτερα το πλαίσιο ισχυρότερης οικονοµικής µεγέθυνσης που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη θέσπιση και εφαρµογή 
των κοινοτικών πολιτικών και µέτρων. Ειδικότερα, η στήριξη µέσω των διαρθρωτικών ταµείων και του 
ταµείου συνοχής, τα οποία έχουν µεταρρυθµιστεί στην Ατζέντα 2000, πρέπει να προωθήσει στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάµει του άρθρου 127 της Συνθήκης ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την Συνθήκη του Άµστερνταµ, περιέχει ως προς το θέµα αυτό σηµαντικά στοιχεία. Η 
έκθεση της Επιτροπής µε τίτλο «Η Ευρώπη ως οικονοµική οντότητα» θα µπορούσε επίσης να συµβάλει, ως 
σηµαντικό έγγραφο εργασίας, στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση. 
 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τρεις στόχους, προκειµένου να 
προωθήσει την ισχυρή µη πληθωριστική ανάπτυξη που οδηγεί στη δηµιουργία θέσεων εργασίας : 
 
−� τη µεγαλύτερη δυνατή υποστηρικτική αλληλεπίδραση µεταξύ των µισθολογικών εξελίξεων, της 

φορολογικής και της νοµισµατικής πολιτικής, 
 
−� περαιτέρω ανάπτυξη και ακόµη καλύτερη εφαρµογή της συντονισµένης στρατηγικής απασχόλησης 

στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεµβούργου, 
 
−� ενίσχυση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κάρντιφ µε στόχο τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας της αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 
 
Ο κάθε ένας από αυτούς τους τοµείς πολιτικής είναι σηµαντικός προκειµένου να εφαρµοστεί συνεκτική, 
βιώσιµη και επιτυχηµένη στρατηγική για την απασχόληση, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
µε τους κοινωνικούς εταίρους. Οι τοµείς δραστηριότητας αλληλοσυµπληρώνονται και αυτοενισχύονται. 
Όµως, κανείς τους δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο ή τους άλλους : 
 
Πρώτον, είναι σηµαντικό να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του υφιστάµενου δυναµικού παραγωγής και 
απασχόλησης. Ταυτοχρόνως, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο επενδύσεων ώστε να αυξηθούν σε 
µόνιµη βάση οι ρυθµοί ανάπτυξης και οι θέσεις εργασίας µέσω της διεύρυνσης των παραγωγικών 
δυνατοτήτων. Αυτό απαιτεί την πλήρη χρησιµοποίηση του δυναµικού απασχόλησης που προσφέρει η 
αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, µέσω της καλύτερης ενσωµάτωσης των 
ανειδίκευτων εργαζοµένων καθώς και ενός µακροοικονοµικού και µικροοικονοµικού περιβάλλοντος στο 
οποίο η πρόσθετη επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό και ανθρώπινο κεφάλαιο θα αποβεί αποδοτική. 
 
∆εύτερον, θα πρέπει να συνεργαστούµε προκειµένου να εφαρµόσουµε τις κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά 
την αγορά εργασίας και την κατάρτιση έτσι ώστε να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή αντιστοιχία µεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς εργασίας. 
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Τρίτον, η ισχυρή καινοτοµία, η έρευνα, η κατάρτιση και επιµόρφωση, οι εκσυγχρονισµένες υποδοµές, οι 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και το ευνοϊκό για τις καινοτόµες επιχειρήσεις περιβάλλον βοηθούν τη 
δηµιουργία υψηλού επιπέδου απασχόλησης µε υψηλή προστιθέµενη αξία. 
 
Έτσι λοιπόν, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν σε µόνιµη βάση οι συνθήκες για την εφαρµογή συνδυασµού 
µακροοικονοµικών πολιτικών µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση µε παράλληλη 
διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και, ταυτόχρονα, να προωθηθούν οι καινοτοµίες και η 
παραγωγικότητα µε την υιοθέτηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και 
εργασίας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, µε την εισαγωγή ενιαίου νοµίσµατος και ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, έχουν ήδη 
προκύψει νέες αλληλεπιδράσεις µεταξύ εθνικού και κοινοτικού επιπέδου. Στόχος του Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου για την Απασχόληση είναι να εξασφαλισθεί ότι τα επίπεδα αυτά δρουν από κοινού µε συνοχή, 
ώστε να αυξηθεί η απασχόληση µε παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας και να αλληλοσυνδεθούν ο 
συνεργατικός συνδυασµός µακροοικονοµικών πολιτικών, περιλαµβανοµένου του µακροοικονοµικού 
διαλόγου (διαδικασία της Κολωνίας), η συντονισµένη στρατηγική απασχόλησης και οι οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις (διαδικασίες του Λουξεµβούργου και του Κάρντιφ). Ταυτόχρονα, το ενιαίο νόµισµα αύξησε 
τη βαρύτητα και την υπευθυνότητα της Ευρώπης στην παγκόσµια οικονοµία. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει 
τις προσπάθειές της για την επίτευξη ανοικτού εµπορικού και χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και να 
παραµείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. 
 
Για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση, πρέπει να χρησιµοποιηθούν ευρέως τα 
απαραίτητα µέσα και διαδικασίες. Έτσι µπορεί να εξασφαλισθεί ότι οι προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο συνδέονται άµεσα και ότι έχουν συνοχή µε την αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων στο ευρύτερο 
διεθνές πλαίσιο. Από τη διαδικασία του Λουξεµβούργου και τη διαδικασία του Κάρντιφ έχει ήδη αποκτηθεί 
αξιόλογη πείρα. Οι δύο διαδικασίες πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν έτσι ώστε να ξεπεραστούν σε 
όλη την Κοινότητα τα εµπόδια στην οικονοµική µεγέθυνση και απασχόληση. 
 
Είναι όµως εξίσου σηµαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες για την οµαλή αλληλεπίδραση των 
µακροοικονοµικών µέσων µέσω επιτάχυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων φορέων οικονοµικής πολιτικής. Εν προκειµένω, η εντατικότερη συνεργασία για την 
επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης στην Ευρώπη πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών, 
 
χωρίς να αµφισβητείται η αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων σε θέµατα συλλογικής διαπραγµάτευσης, 
 
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών των µισθολογικών συστηµάτων, η ευθύνη για τη διαµόρφωση των 
οποίων εξαρτάται από διάφορα επίπεδα, 
 
σύµφωνα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
 
τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας. 
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III. Οι επιµέρους τοµείς πολιτικής 
 
1. Συνεργατικός συνδυασµός µακροοικονοµικών πολιτικών - ∆ιαδικασία της Κολωνίας 
 
Για να επιτευχθεί έντονη αύξηση της απασχόλησης µε παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, 
είναι ζωτικής σηµασίας να υπάρχει οµαλή αλληλεπίδραση των µακροοικονοµικών µέσων. Ο συνδυασµός 
αυτός των πολιτικών αποτελεί σηµαντική βάση για τις επενδύσεις που αποβλέπουν στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι τοµείς µακροοικονοµικής πολιτικής είναι ανεξάρτητοι όσον αφορά τις αποφάσεις που 
λαµβάνονται στα πλαίσια του κάθε ενός από αυτούς, όµως επιδρούν ο ένας επί του άλλου. 
 
Προκειµένου ο συνδυασµός των πολιτικών να είναι αποτελεσµατικός και ισορροπηµένος, είναι σηµαντικό 
να οργανωθούν οι διάφοροι τοµείς µε τον ακόλουθο τρόπο : 
 
Η δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να σέβεται τους στόχους του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
πράγµα που συνεπάγεται την επίτευξη µεσοπρόθεσµα µόνιµα ισοσκελισµένων ή πλεονασµατικών 
προϋπολογισµών. Επιπλέον, πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι κρατικοί προϋπολογισµοί µε στόχο την αύξηση 
των επενδύσεων και την αντιµετώπιση των επερχόµενων προκλήσεων όπως είναι η γήρανση του 
πληθυσµού. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπει τις µακροοικονοµικές εξελίξεις. 
 
Η µισθολογική πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί βιώσιµη πορεία, µε µισθολογικές εξελίξεις σύµφωνες προς 
τις απαιτήσεις της σταθερότητας των τιµών και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της νοµισµατικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Προς 
τούτο, είναι εξόχως σηµαντικό για τη νοµισµατική πολιτική να υποστηρίζεται από δηµοσιονοµικές και 
µισθολογικές πολιτικές όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Με την επιφύλαξη του στόχου της 
σταθερότητας των τιµών, η νοµισµατική πολιτική θα στηρίζει τη γενική οικονοµική πολιτική της 
Κοινότητας µε σκοπό τη συµβολή της στη βιώσιµη, µη πληθωριστική οικονοµική µεγέθυνση και στο υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης. 
 
Οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές της οικονοµικής πολιτικής αποτελούν το σηµαντικότερο µέσο για το 
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να προσφέρουν το 
κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου µπορεί να φανεί πώς θα βελτιωθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των 
φορέων λήψης µακροοικονοµικών αποφάσεων στην Ευρώπη, ώστε να οδηγήσει σε οικονοµική µεγέθυνση 
και αύξηση της απασχόλησης. Στο χώρο του ευρώ, ο διάλογος που διεξάγεται στην Οµάδα ευρώ των 11 
συµβάλλει επίσης στην επίτευξη ισορροπηµένου συνδυασµού πολιτικών. Στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, τα 
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή συνεκτικής στρατηγικής για την απασχόληση και τους ευρύτερους 
οικονοµικούς συσχετισµούς της µπορούν να συζητηθούν µεταξύ άλλων στην Οµάδα των Επτά (G 7) και τις 
οικονοµικές συνόδους κορυφής. 
 
Προκειµένου να εφαρµοσθεί επιτυχώς ο συνεπής συνδυασµός πολιτικών, είναι χρήσιµο να υπάρχει 
καρποφόρος µακροοικονοµικός διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων και υπευθύνων για τη χάραξη της 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, εντός των υφιστάµενων 
θεσµικών πλαισίων. Στη διάρκεια του διαλόγου αυτού, µπορούν να συζητηθούν η αρχική κατάσταση και οι 
µελλοντικές προοπτικές βάσει στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων και να ανταλλαγούν ιδέες σχετικά µε 
το πώς, διατηρώντας πάντα τις οικείες ευθύνες και την ανεξαρτησία τους, οι ενδιαφερόµενοι κρίνουν ότι 
µπορεί να επιτευχθεί συνδυασµός πολιτικών που να οδηγεί στην οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση 
χωρίς να απειλείται η σταθερότητα των τιµών. Κεντρικό µέληµα του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την 
Απασχόληση είναι να στηριχθεί ένας τέτοιος µακροοικονοµικός διάλογος σε γερά θεµέλια και να καταστεί 
αποτελεσµατικός. Κατ’ αυτήν την έννοια, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να 
νοείται ως µια σταθερή και συνεχής διαδικασία. 
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Για την εφαρµογή του µακροοικονοµικού διαλόγου, βλέπε σηµείο ΙV. 
 
2. Συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση στο πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεµβούργου 
 
Ο συντονισµός των πολιτικών για την απασχόληση, που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, εντός του πλαισίου των 
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και των εθνικών σχεδίων δράσης, περιλαµβανοµένων 
µέτρων στήριξης και συµπληρωµατικών µέτρων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, αποτελεί 
σηµαντική συµβολή στη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Η βελτίωση της απασχολησιµότητας, 
η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και 
των εργαζοµένων, καθώς και η βελτίωση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν 
τους τέσσερις άξονες της στρατηγικής αυτής. 
 
Oι στρατηγικές πρόληψης, σε αντίθεση µε τα καθαρώς παθητικά µέτρα, βοηθούν στη βελτίωση της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της απασχολησιµότητας του εργατικού δυναµικού. Κατά συνέπεια, ως 
µέρος του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση, θα πρέπει να αναπτυχθεί η διά βίου µάθηση µέσω 
συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων και προσόντων των εργαζοµένων, να προωθηθεί η επένδυση σε 
ειδικευµένο εργατικό προσωπικό, µε χρησιµοποίηση µεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, 
και να καταβληθεί προσπάθεια για την πρόληψη και µείωση της ανεργίας των νέων. Η ταχύτητα µε την 
οποία αναπτύσσεται η κοινωνία των πληροφοριών και η συνεχής άνοδος του τοµέα των υπηρεσιών απαιτούν 
να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για τη βελτίωση των προσόντων της εργατικής δύναµης. Οι 
ανειδίκευτες οµάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση. 
 
Κατά την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, την υποβολή των εθνικών σχεδίων 
δράσης και την αξιολόγηση που θα περιέχει η κοινή έκθεση για την απασχόληση, θα δοθεί ακόµη 
µεγαλύτερη έµφαση στον προσδιορισµό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Όπου χρειάζεται, στα 
εθνικά σχέδια δράσης θα περιέχονται συµπληρωµατικοί επαληθεύσιµοι ποσοτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο. 
Η σωστή αξιολόγηση εξαρτάται επίσης από τον καθορισµό των κατάλληλων δεικτών. Στο πλαίσιο της 
συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση πρέπει, να εξετάζεται οποιαδήποτε δυνατότητα 
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας µε τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και τη µείωση των 
ωραρίων. 
 
Ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή συνεκτικής στρατηγικής απασχόλησης έχει η αναθεώρηση των 
φορολογικών συστηµάτων και των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης µε σκοπό τη µείωση του βάρους που 
έχουν στην εργασία. Αφενός, πρέπει να εξετασθεί πώς µπορεί να ελαττωθεί το βάρος που δηµιουργούν 
ειδικότερα στους ανειδίκευτους και χαµηλόµισθους εργαζοµένους. Αφετέρου, δεδοµένης της προοδευτικής 
γήρανσης του πληθυσµού, οι περί συντάξεως ρυθµίσεις πρέπει να στηρίζονται στην ευθύνη απέναντι στις 
µέλλουσες γενεές. 
 
Με ποσοστό περίπου 20 %, η ανεργία των νέων είναι δύο φορές υψηλότερη από τη γενική. Είναι 
απαραίτητο να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες προκειµένου να µειωθεί η ανεργία των νέων. Η 
γερµανική προεδρία υπέβαλε, γι αυτό, υπόµνηµα µε τίτλο "Νεολαία και Ευρώπη - Το µέλλον µας", που 
αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών εργασίας των νέων της Ευρώπης. Το υπόµνηµα συµβάλλει στον 
προσδιορισµό των βέλτιστων πρακτικών, στη βελτίωση της προσφοράς διασυνοριακών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης και βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης και στην 
επιτάχυνση της διασυνοριακής εργασίας και των µέτρων κατάρτισης µέσω απασχόλησης. Οι νέοι θα πρέπει 
να µπορούν να ετοιµασθούν καλύτερα για την όλο και πιο ολοκληρωµένη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. 
Πρέπει επίσης να διερευνηθεί µε ποιόν τρόπο µπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων 
θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους. 
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Επιπλέον, βάσει του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση, πρέπει να δοθεί έµφαση στα µέτρα που 
βοηθούν στο να αποφεύγεται η µακρόχρονη ανεργία και εισάγουν ευέλικτους διακανονισµούς για τη 
συµµετοχή στην εργασία των πιο ηλικιωµένων ατόµων. Αυτό περιλαµβάνει τη βελτίωση της πληροφόρησης 
και των δραστηριοτήτων κατάρτισης µέσω απασχόλησης όλων των γραφείων απασχόλησης . 
 
Στην επιδίωξη ενεργούς και προληπτικής προώθησης της απασχόλησης περιλαµβάνονται και τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Το Συµβούλιο σηµείωσε σε ψήφισµά του την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, στο 
πλαίσιο συγκροτηµένης συνολικής πολιτικής, πρόταση για ένα νοµικό µέσο που θα διέπει την ισότητα των 
ευκαιριών απασχόλησης για τα µειονεκτούντα άτοµα. 
 
Για να βελτιωθούν οι τάσεις της απασχόλησης στην Ευρώπη, είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι η 
ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία της απασχόλησης και η κοινωνική προστασία των εργαζοµένων έχουν 
ισορροπηµένη σχέση µεταξύ τους. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να υπάρχει ένας επαρκής πυρήνας 
στοιχειωδών κοινωνικών κανόνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. 
 
Με τις συµφωνίες τους για τις γονικές άδειες, τη µερική απασχόληση και, τέλος, τις συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου εργασίας, η συµβολή των κοινωνικών εταίρων ήταν σηµαντική. Το Συµβούλιο τις έχει ήδη θέσει σε 
εφαρµογή ή προτίθεται να το κάνει µε τη θέσπιση σχετικών οδηγιών. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τους τον αντίκτυπο των νέων 
ρυθµίσεων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση. 
 
Οι κοινωνικοί εταίροι, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην συνεχή 
ανάπτυξη και εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση. Η αναθεωρηµένη Μόνιµη 
Επιτροπή Απασχόλησης αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία µεταξύ του Συµβουλίου, της 
Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων. Όπως το Συµβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η 
Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται στενά µε τους κοινωνικούς 
εταίρους . 
 
3. Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις - ∆ιαδικασία του Κάρντιφ 
 
Η µακροχρόνια αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει σταθερή διαδικασία οικονοµικής µεγέθυνσης. 
Προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες µεγέθυνσης, ο βελτιωµένος µακροοικονοµικός διάλογος 
και η συντονισµένη πολιτική απασχόλησης που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Λουξεµβούργου πρέπει να συµπληρώνονται µε οικονοµικές µεταρρυθµίσεις του τύπου που δροµολογήθηκε µε 
τη διαδικασία του Κάρντιφ. Σκοπός των µεταρρυθµίσεων αυτών είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της λειτουργίας των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές καθορίζονται στις 
εθνικές εκθέσεις διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και αποτελούν το αντικείµενο των εκθέσεων Κάρντιφ Ι και 
Κάρντιφ ΙΙ της Επιτροπής ,οι οποίες βασίζονται στις συµβολές των κρατών µελών και στις εντατικές εργασίες 
τόσο της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής όσο και της οριζόντιας Οµάδας «Εσωτερική Αγορά». Στις 
εκθέσεις αυτές, εξετάζονται, αφενός µεν, η περαιτέρω ανάπτυξη και εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς, αφετέρου δε, ο τρόπος µε τον οποίο οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη δηµιουργία απασχόλησης και οικονοµικής µεγέθυνσης. 
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Στα συµπεράσµατά του της 25ης Φεβρουαρίου 1999, το Συµβούλιο "Εσωτερική Αγορά" τόνισε ότι 
απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνιστικού κλίµατος στην 
Ευρώπη, για την άρση των εναποµενόντων εµποδίων του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών, για τη βελτίωση 
των επιδόσεων του τοµέα των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου και του τουρισµού, και για τη δηµιουργία ενός 
οικονοµικού κλίµατος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το οποίο να συµβάλλει περισσότερο στη δηµιουργία 
οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης. Ιδιαίτερη σηµασία, εν προκειµένω, έχουν οι επαρκείς αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι επαρκείς κεφαλαιαγορές και η κατάλληλη προσφορά επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων, µια αποτελεσµατική πολιτική ανταγωνισµού και η περαιτέρω µείωση των κρατικών ενισχύσεων 
που απολήγουν σε ανεπιθύµητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 
 
Πρέπει να χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι εκθέσεις διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της 
διαδικασίας του Κάρντιφ προκειµένου οι ορθές πρακτικές να εντοπιστούν και να υιοθετηθούν, όπου αυτό είναι 
εφικτό και φαίνεται πιθανόν να τελεσφορήσει. Πρέπει να καταβληθούν συστηµατικές προσπάθειες, σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατάργηση περιττών ρυθµίσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το βάρος των 
µικρών επιχειρήσεων που συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία απασχόλησης και να ευνοηθεί η σύσταση 
νέων επιχειρήσεων. 
 
Στην Ευρώπη, πρέπει να προωθηθεί δραστήρια η έλευση της κοινωνίας των πληροφοριών, πράγµα το οποίο 
συνεπάγεται, π.χ., ευρύτερη χρήση υπολογιστών στα σχολεία και ταχύτερη διάδοση των τεχνολογιών 
πληροφοριών στις µικρές επιχειρήσεις. Σεβόµενη την αρχή της επικουρικότητας, µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την κοινωνία των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης που υπάρχουν στον τοµέα αυτόν. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν 
πρέπει να παρεµποδιστεί από περιττούς γραφειοκρατικούς κανόνες. Πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών, ιδίως χάρη στη βελτίωση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, από τις βασικές γνώσεις µέχρι τη 
διά βίου µάθηση. 
 
Η ευρωπαϊκή υποδοµή θα βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα - ιδίως χάρη στα σχέδια 
προτεραιότητας στον τοµέα των µεταφορών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων στον τοµέα της τεχνολογίας 
των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριών µε στόχο τη βελτίωση της καινοτοµίας και του 
ανταγωνισµού - και στη βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ακόµη, πρέπει να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες καινοτοµίας για τη βελτίωση της ικανότητας αντιµετώπισης των διαδικασιών 
βιοµηχανικών µεταλλαγών µέσω εντονότερων ερευνητικών προσπαθειών. 
 
ΙV. ∆ιεξαγωγή του Μακροοικονοµικού ∆ιαλόγου - ∆ιαδικασία της Κολωνίας 
 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Απασχόλησης συνδυάζει τη µακροοικονοµική πολιτική, τη συντονισµένη 
στρατηγική απασχόλησης της διαδικασίας του Λουξεµβούργου και τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις της 
διαδικασίας του Κάρντιφ σε µια τρισχιδή οικονοµική πολιτική. 
 
Τόσο η διαδικασία του Λουξεµβούργου όσο και η διαδικασία του Κάρντιφ, παράλληλα µε την κατάρτιση 
των γενικών κατευθυντήριων γραµµών της οικονοµικής πολιτικής, διεξάγονται στο πλαίσιο καθιερωµένων 
οργάνων και βάσει καθιερωµένων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Απασχόλησης 
µπορεί να καθορίσει νέες προτεραιότητες. 
 
Αντίθετα, για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µισθολογικών εξελίξεων, της φορολογικής 
πολιτικής και της νοµισµατικής πολιτικής µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και τη δηµιουργία 
απασχόλησης, απαιτείται ο Μακροοικονοµικός ∆ιάλογος ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται εντός του καθιερωµένου θεσµικού πλαισίου. ∆ύο είναι οι κυριότεροι στόχοι : 
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Πρώτον, πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά οι µακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές, ώστε ο ∆ιάλογος, ο 
οποίος θα βασίζεται σε εκτεταµένη ενηµέρωση, να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερος. 
 
∆εύτερον, πρέπει να εξευρεθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου, µε τη συµµετοχή της Επιτροπής 
και διατηρώντας τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και την ανεξαρτησία τους, οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
εκπρόσωποι του Συµβουλίου και οι αρµόδιοι για τη νοµισµατική πολιτική θα µπορούν να ανταλλάσσουν 
ιδέες για τον τρόπο µε τον οποίο κρίνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένας συνδυασµός πολιτικών ο 
οποίος θα προάγει την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
σταθερότητα των τιµών. 
 
Για το Μακροοικονοµικό ∆ιάλογο, καθιερώνεται µια προσέγγιση δύο φάσεων, λαµβανοµένου υπόψη του 
γεγονότος ότι ο αριθµός συµµετεχόντων πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των 
διαφόρων φορέων : 
 
Οι τρέχουσες εξελίξεις και οι προϋποθέσεις για έναν οµαλό συνδυασµό πολιτικής θα συζητηθούν πρώτα σε 
τεχνικό επίπεδο. Προς τούτο θα συσταθεί οµάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων των δύο 
αυτών επιτροπών (συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Μακροοικονοµικής Οµάδας του Κοινωνικού ∆ιαλόγου. Για να εξασφαλισθεί η επαρκής 
προετοιµασία των συνεδριάσεων σε πολιτικό επίπεδο, η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει προτού η 
Επιτροπή εγκρίνει τη σύσταση σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές της οικονοµικής πολιτικής και η 
δεύτερη συνεδρίαση αφού η Επιτροπή υποβάλει τις προβλέψεις της το φθινόπωρο και την Ετήσια 
Οικονοµική Έκθεσή της. 
 
Βάσει αυτών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν οικοδόµηση εµπιστοσύνης και εµπιστευτική ανταλλαγή ιδεών 
µεταξύ αρµοδίων σε πολιτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, θα διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο, στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου ECOFIN σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συνεδριάσεις στις οποίες θα συµµετέχουν αντιπρόσωποι των δύο αυτών συνθέσεων του Συµβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων. Η πρώτη 
συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει προτού το Συµβούλιο ECOFIN καταρτίσει το σχέδιο των γενικών 
κατευθυντηρίων γραµµών της οικονοµικής πολιτικής, και η δεύτερη προτού το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εγκρίνει τα συµπεράσµατά του σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές της απασχόλησης, για παράδειγµα µε 
την ευκαιρία του Συµβουλίου "Jumbo". 
 
 

_______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

KOINH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 
της 4ης Ιουνίου 1999 

 
 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
 
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13, 
 
Εκτιµώντας ότι, η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, των κρατών µελών τους και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, άρχισε να ισχύει την 
1η ∆εκεµβρίου 1997, 
 
ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 

 
Μια σταθερή, δηµοκρατική και ευηµερούσα Ρωσία, στερεά προσδεδεµένη σε µια ενοποιηµένη 
Ευρώπη χωρίς νέες διαχωριστικές γραµµές, είναι βασική προϋπόθεση για µια διαρκή ειρήνη στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ολόκληρη η ήπειρος, µπορούν να επιλυθούν 
µόνον µε ακόµα στενότερη συνεργασία µεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση καλωσορίζει την επιστροφή της Ρωσίας στη δικαιωµατική θέση της στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια µε πνεύµα φιλίας, συνεργασίας, δίκαιης εξυπηρέτησης των συµφερόντων και µε βάση 
τις κοινές αξίες που διαφυλάσσονται στην κοινή κληρονοµιά του Ευρωπαϊκού πολιτισµού. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς στρατηγικούς στόχους : 
 
−� µια σταθερή, ανοικτή και πλουραλιστική δηµοκρατία στη Ρωσία, διεπόµενη από το κράτος 

δικαίου και στήριγµα µιας ευηµερούσας οικονοµίας της αγοράς από την οποία θα 
επωφελούνται εξίσου όλοι οι λαοί της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 
−� διατήρηση της ευρωπαϊκής σταθερότητας, προώθηση της παγκόσµιας ασφάλειας και 

απάντηση στις κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος, µέσω ενισχυµένης 
συνεργασίας µε τη Ρωσία. 

 
Η Ένωση παραµένει σθεναρά αποφασισµένη να εργαστεί µε τη Ρωσία, σε οµοσπονδιακό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για να υποστηρίξει τον επιτυχή πολιτικό και οικονοµικό 
µετασχηµατισµό στη Ρωσία. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της προσφέρονται να συµµεριστούν µε 
τη Ρωσία τις διάφορες εµπειρίες τους όσον αφορά την οικοδόµηση σύγχρονων πολιτικών, 
οικονοµικών, κοινωνικών και διοικητικών δοµών, αναγνωρίζοντας πλήρως ότι την κύρια ευθύνη 
για το µέλλον της Ρωσίας τη φέρει η ίδια η Ρωσία. 
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Εποµένως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεσπίζει την παρούσα Κοινή Στρατηγική για να ενισχύσει τη 
στρατηγική εταιρική σχέση µεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας στις παραµονές του νέου αιώνα. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι το µέλλον της Ρωσίας συνιστά ουσιαστικό στοιχείο του 
µέλλοντος της ηπείρου και αποτελεί στρατηγικό συµφέρον για την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. Η 
προσφορά µιας ενισχυµένης σχέσης, βασισµένης σε κοινές δηµοκρατικές αξίες, θα βοηθήσει τη 
Ρωσία να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και θα δώσει νέες ευκαιρίες σε όλους τους 
λαούς της ηπείρου. Η διεύρυνση της Ένωσης θα αυξήσει περαιτέρω αυτά τα οφέλη και τις 
ευκαιρίες. 
 
Η παρούσα Κοινή Στρατηγική θέτει τους στόχους και καθορίζει τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει η 
Ένωση για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης. Ο πυρήνας της σχέσης µεταξύ της 
Ένωσης και της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
(ΕΣΣ), µε σκοπό την προαγωγή της ενσωµάτωσης της Ρωσίας σε µια ευρύτερη περιοχή 
συνεργασίας στην Ευρώπη, καθώς και τη δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη 
µελλοντική δηµιουργία ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα αναπτύξουν, από τη πλευρά τους, 
το συντονισµό, τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα όλων των πτυχών της πολιτικής τους έναντι 
της Ρωσίας. Επίσης, η Ένωση, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της θα συνεργαστούν τόσο µεταξύ 
τους όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και άλλων οργανισµών καθώς και µε ενδιαφερόµενους 
εταίρους για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα Κοινή Στρατηγική. Οι 
θέσεις που θα λαµβάνουν τα κράτη µέλη σε όλα τα σχετικά θεσµικά πλαίσια θα είναι σύµφωνες 
προς την παρούσα Κοινή Στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη Ρωσία να εργαστεί µε 
την Ένωση βάσει της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, προς όφελος και των δύο µερών. 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε τους εξής κύριους στόχους : 
 
1. Εδραίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δηµόσιων θεσµών στη Ρωσία 
 

Η δηµιουργία αποτελεσµατικών και διαφανών δηµοσίων θεσµών είναι µια από τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για εµπιστοσύνη και ευρύτερη προσχώρηση στις δηµοκρατικές κατευθύνσεις 
και για την λειτουργία του κράτους δικαίου. Συνιστά το αναγκαίο θεµέλιο για την οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη. Η κατάσταση στην Ρωσία επιτάσσει τη χρησιµοποίηση κατάλληλων 
µηχανισµών και µέσων για την ενίσχυση αυτών των θεσµών από άποψη 
αποτελεσµατικότητας και υπευθυνότητας. 

 
Η Ένωση επιθυµεί να υποστηρίξει τη Ρωσία για την εδραίωση των δηµόσιων θεσµών της, 
ιδίως του εκτελεστικού, του νοµοθετικού και του δικαστικού σώµατος καθώς και της 
αστυνοµίας της, σύµφωνα µε δηµοκρατικές αρχές. Οι θεσµοί που έχουν θεµελιώδη σηµασία 
για τη λειτουργία της οικονοµίας αποτελούν το δεύτερο µέρος αυτού του στόχου. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη σηµασία στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Οι σχέσεις µεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για το µέλλον της Οµοσπονδίας. 
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Η ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τοµείς είναι αναγκαία για την εδραίωση 
της δηµοκρατίας στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να υποστηρίξει αυτή τη 
διαδικασία, αναπτύσσοντας ιδίως απευθείας ανταλλαγές µεταξύ παραγόντων της κοινωνίας 
των πολιτών στη Ρωσία και στην Ένωση. 

 
2. Ένταξη της Ρωσίας σε έναν κοινό ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό χώρο 
 

Είναι προς το αµοιβαίο συµφέρον της Ένωσης και της Ρωσίας να δοθεί στη Ρωσία η 
δυνατότητα ένταξης σε έναν κοινό οικονοµικό και κοινωνικό χώρο στην Ευρώπη. Η Ένωση 
είναι ήδη ο κυριότερος εµπορικός εταίρος της Ρωσίας και η Ρωσία συµβάλλει, κατά ένα 
σηµαντικό µέρος, στον ενεργειακό εφοδιασµό της Ένωσης. Επίσης, οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις έχουν κάνει µείζονες επενδύσεις στη Ρωσία. 
 
Κατ' αρχάς, πρέπει να δηµιουργηθεί µια λειτουργική οικονοµία αγοράς. Η πρόσφατη κρίση 
στη Ρωσία κατέδειξε ότι αυτός ο στόχος πρέπει να επιδιωχθεί δυναµικά. Η µεγαλύτερη 
προσπάθεια πρέπει προφανώς να καταβληθεί από τη Ρωσία, στο πλαίσιο συνολικού και 
βιώσιµου οικονοµικού προγράµµατος εγκεκριµένου από το ∆ΝΤ. Αυτό το πρόγραµµα πρέπει 
να ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τα προβλήµατα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, τα 
δηµόσια οικονοµικά, το τραπεζικό σύστηµα και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η Ένωση είναι 
πρόθυµη να παράσχει στήριξη σ' αυτό το πλαίσιο. 
 
Η Ένωση κρίνει ότι το κράτος δικαίου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας 
οικονοµίας της αγοράς που θα παρέχει ευκαιρίες και οφέλη σε όλους τους πολίτες της 
Ρωσίας. Η ανάπτυξη και η µελλοντική ευηµερία της Ρωσίας εξαρτώνται πρωτίστως από 
υγιείς εσωτερικές πολιτικές και οικονοµική διαχείριση, προϋπόθεση των οποίων είναι η 
δηµιουργία ενός δικαίου και διαφανούς νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και 
των αναγκαίων θεσµών. Η προσέλκυση εγχωρίων και ξένων επενδύσεων, η οποία θα 
διευκολυνθεί πολύ από την πρόσβαση της Ρωσίας στις διεθνείς χρηµαταγορές, διαδραµατίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Εποµένως, η Ένωση θα υποστηρίξει τη Ρωσία 
προκειµένου να εκπονηθούν και να θεσπιστούν οι απαιτούµενες οικονοµικές πολιτικές για να 
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη, που απαιτείται για την αύξηση των εγχωρίων και ξένων 
επενδύσεων, και για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις των ξένων πιστωτών. 
 
Η Ένωση είναι προσηλωµένη στην ένταξη της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια 
οικονοµία. Στη συνάρτηση αυτή, η Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες της Ρωσίας 
προκειµένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις ώστε να καταστεί µέλος του ΠΟΕ. Θα εξετάσει 
επίσης µε ποιο τρόπο θα δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, εκτός από την ένταξη 
στον ΠΟΕ, για την µελλοντική καθιέρωση µιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ρωσίας. Η 
βαθµιαία προσέγγιση των νοµοθεσιών και των προτύπων µεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα διευκολύνει, σύµφωνα µε τη Συµφωνία ΕΣΣ, τη δηµιουργία κοινών οικονοµικών 
χώρων. 
 
Τέλος, η δηµιουργία µιας οικονοµίας της αγοράς πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικές 
πτυχές της µετάβασης και τις ανάγκες του πληθυσµού της Ρωσίας, ιδίως των φτωχότερων 
στρωµάτων. Η Ένωση είναι πρόθυµη να παράσχει τεχνογνωσία και να επιταχύνει τις 
ανταλλαγές σ' αυτό τον τοµέα. 
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3. Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και 

γενικότερα 
 

Η Ρωσία και η Ένωση έχουν στρατηγικά συµφέροντα και φέρουν ιδιαίτερες ευθύνες για τη 
διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και σε άλλα µέρη του κόσµου. 
 
Η Ένωση θεωρεί τη Ρωσία ως εξέχοντα εταίρο για την επίτευξη αυτού του στόχου και είναι 
αποφασισµένη να συνεργαστεί µε αυτή. Προτείνει την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης εντός του πλαισίου ενός διαρκούς διαλόγου πολιτικής και ασφάλειας µε σκοπό την 
προσέγγιση των συµφερόντων και την κοινή απάντηση σε ορισµένες από τις προκλήσεις για 
την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτός ο διάλογος θα επιτρέψει ευρύτερη συνεννόηση 
διαβουλεύσεις σε όλα τα αρµόδια φόρα στα οποία ανήκουν η Ρωσία και τα κράτη µέλη, ιδίως 
τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ. 

 
4. Κοινές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ήπειρο 
 

Η γεωγραφική εγγύτητα καθώς και η εµβάθυνση των σχέσεων και η ανάπτυξη των 
συναλλαγών µεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας έχουν ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη 
αλληλεξάρτηση σε πολλούς τοµείς. Μόνον µέσω κοινών απαντήσεων είναι δυνατόν να 
βρεθούν λύσεις σε προκλήσεις που όλο και συχνότερα είναι κοινές και για τα δύο µέρη. 

 
Η Ένωση και η Ρωσία έχουν κοινό συµφέρον για την ανάπτυξη των ενεργειακών πολιτικών 
τους κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η εκµετάλλευση και διαχείριση των πόρων και η 
ασφάλεια ανεφοδιασµού στη Ρωσία και την Ευρώπη. 
 
Η πυρηνική ασφάλεια είναι ουσιαστικό ζητούµενο. Η Ένωση προτίθεται να συνεχίσει την 
παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης σ' αυτόν τον τοµέα. 
 
Το περιβάλλον είναι η κοινή ιδιοκτησία του λαού της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και η 
καταπολέµηση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας και των υδάτων, ιδίως σε διασυνοριακό 
επίπεδο, αποτελούν προτεραιότητες στη συνάρτηση αυτή. 
 
Κοινό συµφέρον της Ρωσίας και της Ένωσης είναι να επιταχυνθεί η συνεργασία τους για την 
καταπολέµηση των κοινών µαστίγων, όπως το οργανωµένο έγκληµα, το ξέπλυµα χρήµατος, η 
παράνοµη εµπορία ανθρώπων και το λαθρεµπόριο ναρκωτικών. Η καταπολέµηση της 
λαθροµετανάστευσης αποτελεί επίσης µείζον µέληµα. Η Ένωση προτείνει να καθιερωθεί 
ενισχυµένη συνεργασία σ' αυτούς τους τοµείς µε τη δηµιουργία των απαραίτητων µέσων και 
µορφών συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων φορέων και µε την ανάπτυξη των ανταλλαγών 
εµπειρογνωµόνων. Είναι επίσης πρόθυµη να προσφέρει την εµπειρογνωµοσύνη της, ιδίως για 
την ανάπτυξη της νοµοθεσίας και των αρµοδίων θεσµών. 
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Η περιφερειακή συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάµενων περιφερειακών 
οργανισµών, είναι ένα χρήσιµο πλαίσιο για την καθιέρωση της πρακτικής συνεργασίας που 
θα καθιστά δυνατή µια τοπική απάντηση σ' αυτές τις προκλήσεις. 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

 
1. Γενικές διατάξεις 
 

Η παρούσα Κοινή Στρατηγική θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διαδικασίες που 
προβλέπονται στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 3 και 13 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλίσουν την ενότητα, τη συνοχή και την 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων της Ένωσης για την εφαρµογή της παρούσας Κοινής 
Στρατηγικής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής 
Στρατηγικής, κάνοντας κατάλληλη χρήση όλων των σχετικών τρόπων και µέσων που διαθέτει 
η Ένωση, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη. 
 
Ο/Η Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, θα 
επικουρεί το Συµβούλιο κατά την εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεών του/της δυνάµει των Συνθηκών. Η Επιτροπή θα συµµετέχει πλήρως 
σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη : 
 

- να επανεξετάσουν, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και τις δυνατότητές τους, τις 
υπάρχουσες δράσεις, προγράµµατα, µέσα και πολιτικές ώστε να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητά τους µε την εν λόγω Στρατηγική και, εκεί όπου διαπιστώνεται έλλειψη 
συνοχής, να προβούν το ταχύτερο στις αναγκαίες προσαρµογές, 

 
- να χρησιµοποιήσουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και κατά τον πλέον ενδεδειγµένο 

τρόπο τα υπάρχοντα µέσα και τρόπους, ιδίως δε την ΣΕΣΣ, καθώς και όλα τα συναφή 
µέσα της ΕΕ και των κρατών µελών και τα προγράµµατα των κρατών µελών και, προς 
το σκοπό αυτό, να αναπτύξουν και να διατηρούν µια ενδεικτική καταγραφή των πόρων 
της Ένωσης, της Κοινότητας και των κρατών µελών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής. 
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3. Συντονισµός 
 

Τα κράτη µέλη θα καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες προκειµένου να συντονίσουν τις 
δράσεις τους έναντι της Ρωσίας, περιλαµβανοµένης και της δράσης τους σε διεθνείς 
οργανισµούς και περιφερειακούς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωµένα Έθνη, ο 
ΟΑΣΕ και οι διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, και περιλαµβανοµένου του συντονισµού 
µε την Κοινότητα στους τοµείς της αρµοδιότητάς της. 
 
Ο συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής πρέπει επίσης να ενισχυθεί, συν 
τοις άλλοις µέσω τακτικών διαβουλεύσεων µεταξύ των αντίστοιχων αντιπροσώπων τους στη 
Ρωσία. 
 
Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα εργασθούν µε σκοπό την 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, και θα 
επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής Στρατηγικής µαζί µε άλλες 
ενδιαφερόµενες χώρες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τις υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν σε δράσεις στο 
πλαίσιο της παρούσας Κοινής Στρατηγικής. 

 
4. Εφαρµογή και επανεξέταση 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο : 
 

- να διασφαλίσει ότι η εκάστοτε Προεδρία θα υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο πλαίσιο του 
γενικού προγράµµατός της, ένα πρόγραµµα εργασιών για την εφαρµογή της παρούσας 
Κοινής Στρατηγικής, βασισµένο στους τοµείς δράσης του Μέρους ΙΙ και λαµβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις ειδικές πρωτοβουλίες του Μέρους ΙΙΙ, 

 
- να επανεξετάζει και να αξιολογεί τη δράση της Ένωσης δυνάµει της παρούσας Κοινής 

Στρατηγικής και να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την 
πρόοδο της επίτευξης των στόχων της τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 

 
- να επανεξετάζει την κατάσταση στη Ρωσία και το βαθµό συνεργασίας της Ρωσίας για 

την εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, µεταξύ άλλων µέσω τακτικών 
εκθέσεων από τους Αρχηγούς Αποστολής, και να περιλαµβάνει σχετική αξιολόγηση 
στην έκθεσή του προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

 
- όταν είναι αναγκαίο, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συστάσεις για 

τροποποιήσεις στο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Κοινής Στρατηγικής. 
 

Η Επιτροπή θα συµβάλει στα ανωτέρω στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. 
 
5. Συνεργασία µε τη Ρωσία 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα συνεργάζονται στενά µε τη Ρωσία για την 
εφαρµογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, ιδίως µέσω της ΣΕΣΣ και των θεσµών της. 
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6. Ειδικές πρωτοβουλίες 
 

Η Ένωση θα επιδιώξει την υλοποίηση των ειδικών πρωτοβουλιών που ορίζονται στο 
Μέρος ΙΙΙ της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, οι οποίες βασίζονται στους τοµείς δράσης που 
καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα προσαρµόζονται όποτε αυτό 
καθίσταται αναγκαίο και δεν θα αποκλείουν ενδεχόµενες νέες πρωτοβουλίες κατά τη 
διάρκεια της παρούσας Κοινής Στρατηγικής. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
υποστηρίζουν και εργάζονται για την υλοποίηση αυτών των ειδικών πρωτοβουλιών, ανάλογα 
µε τις αρµοδιότητες και τις δυνατότητές τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τοµείς δράσης για την εφαρµογή της παρούσας 
Κοινής Στρατηγικής : 
 
1. Εδραίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δηµόσιων θεσµών στη Ρωσία 
 

Για να ενισχυθεί η δηµοκρατία, η οικοδόµηση θεσµών και το κράτος δικαίου στη Ρωσία, πράγµα που 
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας της αγοράς, η Ένωση θα καταβάλει 
προσπάθειες προκειµένου : 

 
α) Να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και οι δηµόσιοι θεσµοί 

 
- παρέχοντας υποστήριξη και ενθαρρύνοντας τις απαιτούµενες θεσµικές µεταρρυθµίσεις 

προς µια σύγχρονη και αποτελεσµατική διοίκηση στο πλαίσιο της εκτελεστικής, της 
νοµοθετικής και της δικαστικής εξουσίας της Ρωσίας, σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· αναπτύσσοντας ιδίως τη δυνατότητα ανεξάρτητων δικαστικών δοµών 
και δοµών δηµόσιας διοίκησης και υπεύθυνων οργάνων επιβολής του νόµου µέσω της 
προώθησης των επαφών µεταξύ των δικαστικών αρχών και των οργάνων επιβολής του 
νόµου των κρατών µελών της ΕΕ και της Ρωσίας, 

 
- αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους πολιτικούς και δηµόσιους 

υπαλλήλους, 
 

- διερευνώντας, µετά από τη διατύπωση σχετικού ρωσικού αιτήµατος, τις δυνατότητες 
ανάληψης δράσης της ΕΕ, σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΑΣΕ, 
προκειµένου να στηριχθεί η αποτελεσµατική διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών 
για τη ∆ούµα και την εκλογή Προέδρου το 1999 και το 2000, 

 
- υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας ώστε να ανταποκριθεί στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών και του ΟΑΣΕ, και 
προωθώντας κοινές δραστηριότητες ΕΕ-Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Ρωσία στους 
τοµείς του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων· παρέχοντας ενίσχυση στο 
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των 
γυναικών, των παιδιών και των µειονοτήτων και ενισχύοντας προγράµµατα για την 
προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής. 
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β) Να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών 

 
- ενισχύοντας τις επαφές µεταξύ πολιτικών της Ρωσίας και της ΕΕ, σε οµοσπονδιακό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και µεταξύ συνελεύσεων σε όλα τα επίπεδα, 
 

- προωθώντας εκτενέστερες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές µεταξύ Ρωσίας και 
ΕΕ και ουσιαστικότερες επαφές µεταξύ κοινωνιών, οικοδοµηµένων στη µακρά παράδοση 
της συµµετοχής της Ρωσίας στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισµού, ιδίως 
επανεξετάζοντας και ενισχύοντας, όπου απαιτείται, τα προγράµµατα επαφών 
πανεπιστηµιακών και φοιτητών, 

 
- υποστηρίζοντας ανεξάρτητους ΜΚΟ, 

 
- σε συνεργασία µε τη Ρωσία για την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και 

τους εκτοπισµένους στο εσωτερικό της Ρωσίας, 
 

- συµβάλλοντας στην ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 
 

- προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες. 
 
2. Ένταξη της Ρωσίας σε έναν κοινό ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό χώρο 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση : 
 

α) Θα παγιώσει τη διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης της Ρωσίας 
 

- ενισχύοντας τα αποτελέσµατα των συµβουλών για την οικονοµική πολιτική, µεταξύ 
άλλων µέσω διαλόγου πολιτικής υψηλού επιπέδου, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη µιας 
οικονοµίας της αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη πλήρως των µεταβατικών προβληµάτων 
που ανακύπτουν από τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταβολές, 

 
- καταβάλλοντας πρόσθετες προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρµόδιων οργάνων, για το 

συντονισµό της πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, 

 
- συµβάλλοντας στην εξασφάλιση και την εφαρµογή ενός διαφανούς και σταθερού 

νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου στη Ρωσία, που θα αποσκοπεί στην προώθηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας και στην αύξηση των εγχώριων και ξένων επενδύσεων, 
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- προωθώντας τη θέσπιση του αναγκαίου νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου για βιώσιµες 

φορολογικές πολιτικές (π.χ. φορολογία, λογιστική και έλεγχος δαπανών), 
 

- προωθώντας επίσης αξιόπιστες µεταρρυθµίσεις στον τραπεζικό τοµέα µε δίκαιους όρους 
για τις αλλοδαπές τράπεζες και αποτελεσµατικό συντονισµό χορηγών µε πλήρη 
συµµετοχή της ΕΕ, 

 
- ενθαρρύνοντας περαιτέρω διαρθρωτικές, οικονοµικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, της αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων και της µεγέθυνσης του ρωσικού τοµέα ΜΜΕ, 

 
- συµβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του βιοµηχανικού, του γεωργικού 

και του ενεργειακού τοµέα της Ρωσίας, 
 

- συµβάλλοντας στην παροχή βάσης για αποτελεσµατική µεταρρύθµιση του καθεστώτος 
εγγείου ιδιοκτησίας στη Ρωσία, που θα επιτρέψει την εισαγωγή της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας, και παρέχοντας τεχνική βοήθεια για τη διαδικασία αυτή (π.χ. µέσω ενός 
λειτουργικού κτηµατολογίου). 

 
β) Θα υποστηρίξει την ένταξη της Ρωσίας σε έναν ευρύτερο χώρο οικονοµικής συνεργασίας στην 

Ευρώπη : 
 

- προωθώντας την προοδευτική προσέγγιση των νοµοθεσιών, ιδίως στον τελωνειακό τοµέα 
και στους τοµείς των προτύπων και της πιστοποίησης, της πολιτικής ανταγωνισµού και 
του περιβάλλοντος, 

 
- ενθαρρύνοντας την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στο πολυµερές εµπορικό σύστηµα και 

υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για να 
προσχωρήσει στον ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθετικής και θεσµικής 
µεταρρύθµισης, 

 
- εξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις, επιπλέον της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, για τη µελλοντική 
δηµιουργία ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ρωσίας, 

 
- ενθαρρύνοντας τη Ρωσία να άρει τα εµπόδια στο εµπόριο και τις επενδύσεις, ιδίως µέσω 

της βελτίωσης των διαδικασιών και των διευκολύνσεων διάβασης των συνόρων, και 
εξετάζοντας, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΕ, τα µελήµατα της 
Ρωσίας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, 

 
- διερευνώντας µε πιo συγκεκριµένο τρόπο τις δυνατότητες συνεργασίας σε τοµείς 

διαπιστωµένης ρωσικής εµπειρογνωµοσύνης (π.χ. επιστήµη, αεροσκάφη, διάστηµα, 
ενέργεια), 
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- προωθώντας την εταιρική σχέση µε σκοπό να ενισχυθούν περαιτέρω οι πολιτιστικές 

βιοµηχανίες  της Ρωσίας, µεταξύ άλλων στον τοµέα της διαχείρισης της καλλιτεχνικής 
κληρονοµιάς, 

 
- συντονίζοντας καλύτερα και, όπου απαιτείται, διευρύνοντας τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά 

προγράµµατα για την εκπαίδευση Ρώσων στελεχών και επιχειρηµατιών. 
 

γ) Θα θέσει τις βάσεις για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς 
 

- ευνοώντας τον κοινωνικό διάλογο µέσω της υποστήριξης της δηµιουργίας σύγχρονων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών, 

 
- ενθαρρύνοντας την ευρύτερη προσχώρηση σε βασικά πρότυπα εργασίας της ∆ΟΕ, 

 
- επιδιώκοντας να διασφαλίσει την κοινωνική προστασία όλων των Ρώσων πολιτών, ιδίως 

δε των ευαίσθητων οµάδων, µέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης για τις διοικητικές 
µεταρρυθµίσεις των ρωσικών συστηµάτων κοινωνικών υπηρεσιών και υγειονοµικής 
περίθαλψης, 

 
3. Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας εντός και πέραν της Ευρώπης 
 

Η ΕΕ επιθυµεί να εµβαθύνει και να διευρύνει τη συνεργασία µε τη Ρωσία και να εντοπίσει κοινούς 
τρόπους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλείας στην Ευρώπη και αλλού : 

 
α) Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου 

 
- εξετάζοντας τρόπους για την παροχή µεγαλύτερης συνέχειας και λειτουργικότητας στον 

υφιστάµενο πολιτικό διάλογο, µεταξύ άλλων µέσω του σηµαντικού ρόλου που θα 
διαδραµατίζει ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος της 
ΚΕΠΠΑ, 

 
- συνεργαζόµενη µε τη Ρωσία για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών εξωτερικής 

πολιτικής προς υποστήριξη κοινών στόχων εξωτερικής πολιτικής. 
 

β) Θέση της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό Οικοδόµηµα Ασφάλειας 
 

- αναπτύσσοντας περαιτέρω τη συνεργασία µε τη Ρωσία για το νέο Ευρωπαϊκό 
Οικοδόµηµα Ασφάλειας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ειδικότερα δε για την προετοιµασία της 
συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης, 

 
- συνεχίζοντας τη συνεργασία µε τη Ρωσία για τη µελέτη θεµάτων του Ευρωπαϊκού Χάρτη 

Ασφαλείας, 
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- εξετάζοντας τις δυνατότητες διευκόλυνσης της συµµετοχής της Ρωσίας όταν η ΕΕ 
προσφεύγει στη ∆ΕΕ για αποστολές που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αποστολών του 
Πέτερσµπερκ. 

 
γ) Προληπτική διπλωµατία 

 
- ενισχύοντας τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας για να συµβάλει στην πρόληψη συγκρούσεων, 

στη διαχείριση κρίσεων και στην επίλυση συγκρούσεων, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
ΟΑΣΕ και των Ηνωµένων Εθνών, 

 
- προωθώντας τον έλεγχο των εξοπλισµών και τον αφοπλισµό, καθώς και την εφαρµογή 

υφιστάµενων συµφωνιών, ενισχύοντας τους ελέγχους στις εξαγωγές, περιστέλλοντας τη 
διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής, και υποστηρίζοντας τον πυρηνικό αφοπλισµό και 
την καταστροφή των χηµικών όπλων. 

 
4. Κοινές προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή ήπειρο 
 

Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί µε τη Ρωσία στους εξής τοµείς : 
 

δ) Ενέργεια και πυρηνική ασφάλεια 
 

- ενισχύοντας τη δέσµευση της Ρωσίας για µεταρρύθµιση στον τοµέα της ενέργειας, 
περιλαµβανοµένης της πυρηνικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας· 
συνεργαζόµενη, για παράδειγµα, µε τη Ρωσία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και παρέχοντας τεχνική βοήθεια για την εξοικονόµηση της ενέργειας στη Ρωσία· 
βελτιώνοντας την ασφάλεια των ρωσικών σταθµών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και 
συνεργαζόµενη σε θέµατα που αφορούν τα πυρηνικά απόβλητα και τα κατάλοιπα 
πυρηνικών καυσίµων στη Βορειοδυτική Ρωσία, 

 
- ενθαρρύνοντας τη δέσµευση της Ρωσίας για την πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της 

Σύµβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια µέσω της Συµφωνίας για το Λογαριασµό 
Πυρηνικής Ασφάλειας, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών και συµβάλλοντας 
στην ενίσχυση της ρωσικής ρυθµιστικής αρχής πυρηνικής ασφάλειας (GAN), 

 
- προωθώντας την επικύρωση της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας από τη Ρωσία και 

συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις για ένα Πολυµερές Πλαίσιο ∆ιαµετακόµισης το οποίο θα 
ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων της για την πρόσβαση στο 
ρωσικό σύστηµα σωληναγωγών. 

 
ε) Περιβάλλον και υγεία 

 
- ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την ασφαλή αποθήκευση πυρηνικών και χηµικών 

αποβλήτων και την ασφαλή διαχείριση των καταλοίπων καυσίµων, ιδίως στη 
βορειοδυτική Ρωσία, 

 
- υποστηρίζοντας την ένταξη περιβαλλοντικών µεληµάτων στην οικονοµική µεταρρύθµιση 

και παρέχοντας βοήθεια στη δηµιουργία αποτελεσµατικών συστηµάτων για την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς πολυµερείς περιβαλλοντικές 
συµφωνίες, καθώς και παρέχοντας στήριξη στις προσπάθειες της Ρωσίας ώστε να 
ενισχύσει την επιβολή εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 
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- εργαζόµενη µε τη Ρωσία, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν µε τη διευρυνόµενη Ένωση, 

για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής προστασίας και τη συνεργασία για την προαγωγή της βιώσιµης 
χρήσης φυσικών πόρων, ιδίως στα διάφορα θεσµικά πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας, 

 
- συνεργαζόµενη µε τη Ρωσία για την αύξηση των προφυλάξεων από λοιµώδεις νόσους, 

περιλαµβανοµένης και της παροχής στήριξης για προγράµµατα εµβολιασµών, 
 

- συνεργαζόµενη επίσης για την επίταση των φυτοϋγειονοµικών ελέγχων. 
 

στ) Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, του ξεπλύµατος χρηµάτων και της παράνοµης 
εµπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών καθώς και δικαστική συνεργασία 

 
- ενισχύοντας το κράτος δικαίου και παρέχοντας συνδροµή για την ανάπτυξη της έννοµης 

τάξης, µεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τη Ρωσία να υπογράψει, να επικυρώσει και να 
εφαρµόσει βασικές συµβάσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικά και ποινικά θέµατα, 

 
- επιδιώκοντας, βάσει των υφισταµένων κοινών θέσεων, τον κατάλληλο διάλογο µε τη 

Ρωσία στις διαρκείς διαπραγµατεύσεις της Βιέννης για τη Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για το Οργανωµένο ∆ιεθνικό Έγκληµα, 

 
- ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων µεταξύ των κρατών 

µελών και της Ρωσίας στα πλαίσια της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, 
µεταξύ άλλων στον τοµέα της θεραπείας και της επανένταξης ναρκοµανών, καθώς και 
στον τοµέα της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών· τούτο θα επιτευχθεί σε συνεργασία 
µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, 

 
- οργανώνοντας σεµινάρια για τους τύπους και τις µεθόδους ξεπλύµατος χρηµάτων, 

 
- αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ευρωπόλ µε τις αρµόδιες ρωσικές αρχές, όπως 

προβλέπεται από τη Σύµβαση Ευρωπόλ, κυρίως για τη βελτίωση της καταπολέµησης της 
παράνοµης εµπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών, καθώς και της λαθροµετανάστευσης, 

 
- ενισχύοντας τη συνεργασία των αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών που 

υπηρετούν στη Μόσχα, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εθνικών νοµοθεσιών τους, 
 

- αναπτύσσοντας µηχανισµούς συνεργασίας για την καταπολέµηση του διαµεθοριακού 
εγκλήµατος που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά, καθώς και για τη συµµετοχή της Ρωσίας 
στη διαδικασία συνεννόησης της Οµάδας του ∆ουβλίνου, 
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- διεξάγοντας ενηµερωτικές εκστρατείες σε συνεργασία µε τις ρωσικές υπηρεσίες µε στόχο 

την πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων, 
 

- βελτιώνοντας τη συνεργασία για την επανεισδοχή ηµεδαπών, απατρίδων και υπηκόων 
τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένης της σύναψης συµφωνίας επανεισδοχής· 
καταπολεµώντας τη λαθροµετανάστευση, συµπεριλαµβανοµένης της συνέχισης των 
βασικών και των προηγµένων εκπαιδευτικών µαθηµάτων για µέλη του προσωπικού των 
συνοριακών αρχών και των αρχών µετανάστευσης, 

 
- ενισχύοντας το διάλογο µε τη Ρωσία σχετικά µε την προσαρµογή της ρωσικής πολιτικής 

περί θεωρήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός µέσω της εισαγωγής απαιτήσεων 
θεώρησης που θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της ΕΚ και αφετέρου µέσω της 
εισαγωγής ταξιδιωτικών εγγράφων που θα φέρουν επαρκή προστασία από 
πλαστογράφηση, 

 
- εργαζόµενη µαζί µε τη Ρωσία µε σκοπό, αφενός, τη θέσπιση κυρώσεων από τη Ρωσία σε 

µεταφορείς που προβαίνουν σε διασυνοριακή µεταφορά επιβατών οι οποίοι δεν φέρουν 
τα δέοντα ταξιδιωτικά έγγραφα και, αφετέρου, την εισαγωγή ποινικών διατάξεων για την 
καταπολέµηση της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών. 

 
ζ) Περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και υποδοµή 

 
- εργαζόµενη αποτελεσµατικότερα µε τη Ρωσία, σε διάφορα θεσµικά πλαίσια 

περιφερειακής συνεργασίας (CBSS, ΟΣΕΠ, Ευρωαρκτικό Συµβούλιο της Θάλασσας του 
Μπάρεντς), και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία µε γειτονικές ρωσικές 
περιφέρειες (συµπεριλαµβανοµένου του Καλίνινγκραντ), ιδίως ενόψει της διεύρυνσης 
της ΕΕ και, µεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης, 

 
- ενισχύοντας τη συνεργασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τοµείς της 

διαχείρισης των συνόρων και των τελωνείων, 
 

- διερευνώντας τον τοµέα της εργασίας για τη σύνδεση των ρωσικών συστηµάτων (οδικών 
και σιδηροδροµικών) µεταφορών µε τους ∆ιευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους και αναζητώντας 
αµοιβαία ικανοποιητικούς τρόπους για την αντιµετώπιση θεµάτων µεταφορών. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 
Θα επιδιωχθούν οι εξής ειδικές πρωτοβουλίες, µη αποκλειοµένων πιθανών νέων πρωτοβουλιών : 
 
Πολιτικός διάλογος και διάλογος για την ασφάλεια 
 
Η Ένωση θα µελετήσει τρόπους ώστε να δοθεί περισσότερη συνέχεια, ευελιξία και ουσιαστικό περιεχόµενο 
στον υφιστάµενο πολιτικό διάλογο, όπως αυτός καθιερώθηκε από τη ΣΣΕΣ, και για να καταστεί 
περισσότερο λειτουργικός και αποτελεσµατικός : 
 
−� το Συµβούλιο θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού µεταξύ ΕΕ και 

Ρωσίας για τον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο για την ασφάλεια, έχοντας κατά νου τον σηµαντικό 
ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος για 
την ΚΕΠΠΑ. Ένας από τους στόχους θα είναι  να εργασθεί µε τη Ρωσία ώστε να αναπτυχθούν κοινές 
πρωτοβουλίες για την εξωτερική πολιτική έναντι συγκεκριµένων τρίτων χωρών και περιοχών, για την 
πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων κυρίως σε περιοχές που γειτνιάζουν µε τη Ρωσία, 
καθώς και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, 

 
−� το Συµβούλιο θα µελετήσει την ανάπτυξη µηχανισµού διαβούλευσης µε τη Ρωσία, επιπλέον των 

υφισταµένων συνοµιλιών σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων της τρόικα, στον οποίο θα συµµετέχουν πιθανώς 
τρίτες χώρες, για θέµατα µη διάδοσης, καθώς και για την ενίσχυση των προσπαθειών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αυξανόµενων συντονισµένων/κοινών δραστηριοτήτων µε τρίτες χώρες, 
για την υποστήριξη της καταστροφής των χηµικών όπλων της Ρωσίας, 

 
−� επιπροσθέτως, το Συµβούλιο θα εξετάσει το πεδίο για Κοινές ∆ράσεις και Κοινές Θέσεις όσον αφορά 

την ασφαλή διαχείριση των βιολογικών και χηµικών υλικών, καθώς και των σχάσιµων υλικών στη 
Ρωσία υπό τον έλεγχο του ∆ΟΑΕ, τα οποία ορίζεται ότι δεν είναι πλέον αναγκαία για λόγους άµυνας, 
κυρίως µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις. Θα µελετηθεί ιδιαιτέρως το ∆ιεθνές Επιστηµονικό και 
Τεχνολογικό Κέντρο στη Μόσχα. 

 
Οι εργασίες για τις δράσεις αυτές θα αρχίσουν κατά το τέλος του 1999. 
 
∆ιάλογος για οικονοµικά θέµατα 
 
Η µακροοικονοµική κατάσταση στη Ρωσία, η εµπειρία από την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής ενότητας, η 
εισαγωγή του ευρώ και η διαδικασία της διεύρυνσης ενισχύουν τη σηµασία των ειδικών διαβουλεύσεων 
µεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας σε οικονοµικά θέµατα. 
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Η Ένωση θα µελετήσει την έναρξη ενός ειδικού διαλόγου υψηλού επιπέδου µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης από τη ρωσική κυβέρνηση µέτρων για την προώθηση βιώσιµης οικονοµικής 
ανάκαµψης βάσει ολοκληρωµένου οικονοµικού προγράµµατος, για το οποίο συµφώνησε το ∆ΝΤ, το οποίο 
θα οδηγεί σε µια λειτουργική οικονοµία της αγοράς. Η Ένωση θα µελετήσει επίσης την παροχή συµβουλών 
υψηλού επιπέδου στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής προς τη ρωσική κυβέρνηση, µε τη συµµετοχή 
εξεχόντων εµπειρογνωµόνων της ΕΕ. 
 
Τα κράτη µέλη θα ενισχύσουν, εφόσον χρειάζεται, το συντονισµό τους σε σχετικούς διεθνείς οργανισµούς 
και θεσµικά πλαίσια, 
 
Κοινή έκθεση Προεδρίας/Επιτροπής σχετικά µε τις προτάσεις αυτές, θα ετοιµασθεί από τις αρµόδιες  
υπηρεσίες µέχρι το τέλος του 1999. 
 
Εµπόριο και επενδύσεις 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την έναρξη νέων πολυµερών διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ, και το γεγονός 
ότι η Κοινότητα έχει υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Ρωσία µπορεί να συνεχίσει 
τις διαπραγµατεύσεις της µε σκοπό την προσχώρησή της σ' αυτό τον οργανισµό, η Κοινότητα επιβεβαιώνει 
ότι είναι διατεθειµένη να διατηρήσει και, εφόσον χρειάζεται, να ενισχύσει την σηµερινή υποστήριξή της για 
τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την ένταξή της στον ΠΟΕ το συντοµότερο 
δυνατό. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για την εµβάθυνση του διαλόγου σχετικά µε τις επενδύσεις στη 
Ρωσία στα πλαίσια της ΣΕΣΣ για τη βελτίωση του εµπορικού και επενδυτικού κλίµατος στη Ρωσία και για 
τη διευκόλυνση των αµφίδροµων εµπορικών σχέσεων και επενδύσεων, και θα υποβάλει έκθεση στο 
Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 1999. 
 
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία έχουν µείζον συµφέρον για τη θέσπιση διαρκούς και αποτελεσµατικής 
συνεργασίας στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και όχι µόνον ως µέσον, για την 
προώθηση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. Εν προκειµένω, η 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος συνιστά προφανή προτεραιότητα. 
 
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να εκπονηθεί ένα σχέδιο επικεντρωµένο σε κοινή δράση 
µε τη Ρωσία για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων για 
την καταπολέµηση της δωροδοκίας, του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, του λαθρεµπορίου ναρκωτικών, 
της εµπορίας Ανθρώπων και της παράνοµης µετανάστευσης. Η Ένωση προτείνει να καλυφθούν, µεταξύ 
άλλων, οι ακόλουθοι τοµείς : 
 
−� συνδροµή στη βασική εκπαίδευση των µελών των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του 

νόµου, ιδιαίτερα σε σχέση µε τεχνικές δικαστικής έρευνας και παρέµβασης, 
 
−� ανάπτυξη του αναγκαίου νοµικού θεσµικού και δικαστικού πλαισίου για την αποτελεσµατική δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος ιδίως στους τοµείς του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, της παράνοµης 
οικονοµικής δραστηριότητας και της εµπορίας ανθρώπων, 

 
−� ανάπτυξη αποτελεσµατικών µηχανισµών συνεργασίας για την καταπολέµηση της διασυνοριακής 

εγκληµατικότητας όσον αφορά τα ναρκωτικά, και  
 
−� ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπόλ και των αρµοδίων ρωσικών αρχών, όπως προβλέπεται στα 

πλαίσια της Συµβάσεως Ευρωπόλ. 
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Οι συνοµιλίες µε τη Ρωσία στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ και ο συνεχής διάλογος µεταξύ των αρµοδίων ρωσικών 
οργάνων και των αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν στη 
Μόσχα, θα καταστήσουν δυνατή την ακριβέστερη ανάλυση των αναγκών της Ρωσίας στον τοµέα αυτό. Εν 
προκειµένω, η ∆ιάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας του ∆εκεµβρίου 1999, για το οργανωµένο έγκληµα, θα είναι ιδιαίτερης 
σηµασίας. Θα υποβληθεί έκθεση στο Συµβούλιο το πρώτο εξάµηνο του 2000. 
 
Προγράµµατα αδελφοποίησης 
 
Ο διπλός σκοπός της εδραίωσης των ρωσικών δηµόσιων θεσµών και της προσέγγισης των κοινωνιών των 
πολιτών προϋποθέτει αύξηση της ανάπτυξης των ανταλλαγών σε όλα τα επίπεδα µεταξύ της Ρωσίας και των 
κρατών µελών. 
 
Προς τούτο, η Ένωση επιθυµεί να αναπτύξει προγράµµατα αδελφοποίησης µε τη Ρωσία : 
 
- για το σκοπό της ενίσχυσης των θεσµών : στις περιφερειακές και τις τοπικές διοικήσεις, 
 
- για το σκοπό της προσέγγισης των κοινωνιών των πολιτών µεταξύ επαγγελµατικών ενώσεων και 

συνδικάτων, πανεπιστηµίων, ΜΚΟ και µέσων ενηµέρωσης. Η Επιτροπή θα µελετήσει τη δυνατότητα 
να φέρει στο προσκήνιο κοινοτικά προγράµµατα για τον σκοπό αυτό (TACIS, TEMPUS και 
DEMOCRACΥ). Θα χρησιµοποιηθούν επίσης τα διµερή µέσα των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη και 
η Επιτροπή θα συντονίσουν τα προγράµµατά τους. Εν προκειµένω, µπορούν να βασιστούν στο 
πρόγραµµα που εκπόνησε η Ένωση για την εκπαίδευση ρώσων στελεχών.  

 
- Με βάση καταγραφή των υφισταµένων µέσων (που θα εκπονηθεί από την Επιτροπή σε σύνδεση µε τη 

Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου) και αναγνωριστική αποστολή στη Ρωσία, η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 1999 και εν συνεχεία θα υποβάλει προτάσεις για 
δράση, όπως ενδείκνυται. 

 
Προγράµµατα ανταλλαγών για φοιτητές και νέους επιστήµονες 
 
Η Ένωση θα εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης στα πλαίσια της ΕΕ προγραµµάτων ανταλλαγών για 
φοιτητές τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος σπουδών τους καθώς και για νέους 
επιστήµονες που εργάζονται µε συµβάσεις του ∆ιεθνούς Κέντρου Επιστήµης και Τεχνολογίας. 
Συγκεκριµένα : 
 
- καλείται η Επιτροπή να προβεί σε επισκόπηση των υφισταµένων προγραµµάτων της ΕΕ και των 

κρατών µελών, 
 
- καλείται επίσης η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2000, σχετικά µε τα 

µέσα βελτίωσης της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των υφιστάµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
στον τοµέα αυτόν και µε τις δυνατότητες για ένα ενισχυµένο κοινοτικό πρόγραµµα ανταλλαγής και τις 
λεπτοµερείς διατάξεις γι' αυτό. 
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∆ηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
 
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα επανεξετάσουν τα προγράµµατά τους τα οποία καταρτίζονται για την 
ενθάρρυνση των προσπαθειών της Ρωσίας να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και 
κοινωνικής προστασίας, και ιδιαίτερα για την υποστήριξη της µεταρρύθµισης των συστηµάτων δηµόσιας 
υγείας στη Ρωσία και βελτίωσης του συντονισµού, της αποτελεσµατικότητας και της συµπληρωµατικότητας 
των προγραµµάτων αυτών, µε στόχο να εκπονήσει η Επιτροπή έκθεση µέχρι τον Ιούνιο του 2000. 
 
∆ιασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία 
 
Η Ένωση θα υποστηρίξει την ενίσχυση της διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας και θα 
προετοιµάσει καταγραφή των σχετικών µέσων και δράσεων της ΕΚ και των κρατών µελών που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της συµµετοχής των προγραµµάτων της ΕΕ σε ρωσικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για 
την ΕΕ. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα εντατικοποιήσουν τις προετοιµασίες για τη 
∆ιάσκεψη του Ελσίνκι του Νοεµβρίου 1999 σχετικά µε τη Βόρεια ∆ιάσταση της ΕΕ. 
 

ΤΜΗΜΑ IV 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η παρούσα Κοινή Στρατηγική εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της για µια αρχική 
περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και, εφόσον χρειάζεται, να 
αναπροσαρµοστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν σύστασης του Συµβουλίου. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Η παρούσα Κοινή Στρατηγική δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
 
Έγινε στην Κολωνία,  
 
 Για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
 
 

________________________ 
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∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

σχετικά µε την Κοινή Στρατηγική για τη Ρωσία 
 
 
Το Συµβούλιο ενεργεί µε ειδική πλειοψηφία κατά τον καθορισµό κοινών δράσεων, κοινών θέσεων ή κατά τη 
λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων στα πλαίσια του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας), µε βάση την Κοινή Στρατηγική. 
 
Πράξεις οι οποίες εκδίδονται εκτός των πλαισίων του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
συνεχίσουν να εκδίδονται σύµφωνα µε τις κατάλληλες διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και του τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 
 
 
1. Εµείς, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, εκφράζουµε τη σθεναρά απόφαση να διαδραµατίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον πλήρη ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Για το σκοπό αυτό, προτιθέµεθα να 
δώσουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία µέσα και το δυναµικό για να αναλάβει τις ευθύνες της 
για µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Οι εργασίες που ανελήφθησαν µε την 
πρωτοβουλία της γερµανικής Προεδρίας και η έναρξη της ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ µας 
επιτρέπουν σήµερα να πραγµατοποιήσουµε ένα αποφασιστικό βήµα προς τα εµπρός. 

 
Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της κοινής µας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της 
ασφαλείας και της προοδευτικής πλαισίωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, είµαστε πεπεισµένοι 
ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να έχει την ικανότητα να λαµβάνει αποφάσεις επί του πλήρους φάσµατος 
των καθηκόντων πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων που ορίζονται από τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα "Καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ". Προς τούτο, η Ένωση 
πρέπει να έχει την ικανότητα αυτόνοµης δράσης, στηριζόµενη σε αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάµεις, 
τα µέσα για τη λήψη απόφασης χρησιµοποίησής τους και την απαιτούµενη προς τούτο ετοιµότητα, 
ώστε να αντιδρά στις διεθνείς κρίσεις, µε την επιφύλαξη των δράσεων του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ θα αυξήσει 
µε τον τρόπο αυτό την ικανότητά της να συµβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύµφωνα µε τις 
αρχές του χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

 
2. Είµαστε πεπεισµένοι ότι για να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της στο πεδίο της πρόληψης των 

συγκρούσεων και της διαχείρισης των κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει στη διάθεσή της 
το κατάλληλο δυναµικό και τα κατάλληλα όργανα. Συνεπώς αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να 
αναπτύξουµε περαιτέρω, αποτελεσµατικότερο ευρωπαϊκό στρατιωτικό δυναµικό µε βάση το 
υφιστάµενο εθνικό, διµερώς διεθνικό και πολυεθνικό  
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δυναµικό και να ενισχύσουµε το δικό µας δυναµικό για τον σκοπό αυτόν. Αυτό απαιτεί τη διατήρηση 
συνεχούς αµυντικής προσπάθειας, την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών και 
συγκεκριµένα την ενίσχυση του δυναµικού µας στον τοµέα των πληροφοριών, των στρατηγικών 
µεταφορών, της διοίκησης και του ελέγχου. Αυτό απαιτεί επίσης προσπάθειες για την προσαρµογή, 
την άσκηση και την προσέγγιση εθνικών και πολυεθνικών ευρωπαϊκών δυνάµεων. 

 
Αναγνωρίζουµε επίσης ότι απαιτείται να αναληφθεί διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση της 
βιοµηχανικής και τεχνολογικής αµυντικής βάσης, η οποία θέλουµε να είναι ανταγωνιστική και 
δυναµική. Είµαστε αποφασισµένοι να αναπτύξουµε την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών αµυντικών 
βιοµηχανιών µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών. Με τη βιοµηχανία, θα εργασθούµε συνεπώς προς 
στενότερη και αποτελεσµατικότερη συνεργασία της βιοµηχανίας άµυνας. Θα επιδιώξουµε περαιτέρω 
πρόοδο στην εναρµόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων και του σχεδιασµού και της προµήθειας 
όπλων, όποτε τα κράτη µέλη το θεωρούν αναγκαίο. 

 
3. Χαιρετίζουµε τα αποτελέσµατα της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον όσον αφορά 

την υποστήριξή της προς την διαδικασία που ξεκίνησε η ΕΕ, καθώς και τη διαβεβαίωσή της ότι ένας 
πιο αποτελεσµατικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη 
διαχείριση των κρίσεων θα συντελέσει στη ζωτικότητα µιας ανανεωµένης Συµµαχίας. Εφαρµόζοντας 
αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε η ΕΕ, θα διασφαλίσουµε την ανάπτυξη ουσιαστικών αµοιβαίων 
διαβουλεύσεων, συνεργασίας και διαφάνειας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. 

 
Επιθυµούµε να αναπτύξουµε έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό διαχείρισης των κρίσεων υπό την 
ηγεσία της ΕΕ στον οποίο θα µπορούν να συµµετέχουν επί ίσοις όροις στις επιχειρήσεις της ΕΕ τόσο 
µέλη του ΝΑΤΟ όσο και ουδέτερα και εκτός συµµαχίας µέλη της ΕΕ. 
 
Θα θεσπίσουµε διευθετήσεις ούτως ώστε οι σύµµαχοι και οι εταίροι που δεν είναι µέλη της ΕΕ να 
συµµετάσχουν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σ' αυτή την προσπάθεια. 
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4. Συνεπώς εγκρίνουµε και υιοθετούµε την έκθεση που ετοίµασε η γερµανική Προεδρία, η οποία 

αντανακλά την υπάρχουσα µεταξύ των κρατών µελών συναίνεση. 
 
5. Είµαστε τώρα αποφασισµένοι να ξεκινήσουµε ένα νέο βήµα στην οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Προς τούτο αναθέτουµε στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εκπονήσει τους όρους και 
τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων, περιλαµβανοµένου του καθορισµού 
των λεπτοµερειών για την υπαγωγή των λειτουργιών εκείνων της ∆ΕΕ που θα είναι απαραίτητες για 
την ΕΕ, ώστε να µπορέσει να εκπληρώσει τα νέα της καθήκοντα στα πλαίσια των καθηκόντων του 
Πέτερσµπεργκ. Εν προκειµένω, στόχος µας είναι να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις έως το τέλος 
του έτους 2000. Οπότε η ∆ΕΕ, ως οργανισµός, θα έχει ολοκληρώσει τους σκοπούς της. Τα 
διαφορετικά καθεστώτα των κρατών µελών όσον αφορά εγγυήσεις συλλογικής άµυνας δεν θα θιγούν. 
Η Συµµαχία παραµένει το θεµέλιο της συλλογικής άµυνας των κρατών µελών της. 

 
Καλούµε συνεπώς τη φινλανδική Προεδρία να προωθήσει τις εργασίες στα πλαίσια του Συµβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων µε βάση την παρούσα δήλωση και την έκθεση της Προεδρίας στη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κολωνίας. Αναµένουµε µε ενδιαφέρον έκθεση προόδου της φινλανδικής 
Προεδρίας κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Ελσίνκι. 

 

 

 

____________________ 
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Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την ενίσχυση 

της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την ασφάλεια και την άµυνα 

 
1. Εισαγωγή 
 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ, που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου, προβλέπει την ενίσχυση της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) συµπεριλαµβανοµένης της 
προοδευτικής πλαισίωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 17 της ΣΕΕ. 
Η Συνθήκη προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ενσωµάτωσης της ∆ΕΕ στην ΕΕ, εάν το αποφασίσει 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη νέα ώθηση που δόθηκε 
στις συζητήσεις σχετικά µε µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άµυνα. 
Θεώρησε ότι, για να καταστεί η ΕΕ ικανή να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της στη διεθνή σκηνή, 
η ΚΕΠΠΑ πρέπει να διαθέτει την υποστήριξη ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού δυναµικού. Ακόµη, 
χαιρέτισε τη γαλλοβρετανική δήλωση του Σαιν Μαλό, της 4ης ∆εκεµβρίου 1998. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο κάλεσε τη γερµανική Προεδρία να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή και συµφώνησε να 
εξετάσει και πάλι το θέµα κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας. Προς τούτο, οι Υπουργοί 
Εξωτερικών συζήτησαν το θέµα κατά την άτυπη σύνοδό τους στο Reinhartshausen στις 13 και 
14 Μαρτίου καθώς και κατά το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 17ης Μαΐου. 
 
Η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον εξέφρασε την ευαρέσκειά της για τη νέα 
ώθηση που δόθηκε στην ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την 
άµυνα από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και επιβεβαίωσε ότι ένας ισχυρότερος ευρωπαϊκός ρόλος 
θα συµβάλει στη ζωτικότητα της Συµµαχίας για τον 21ο αιώνα. Επιπλέον, η διάσκεψη κορυφής του  
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ΝΑΤΟ τόνισε ότι η ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ, όπως ζητεί η Συνθήκη του Άµστερνταµ, θα συνάδει µε 
την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας που έχει θεσπιστεί στα πλαίσια της Συνθήκης της 
Ουάσινγκτον. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα, συνεργασία 
και σύµπραξη. 
 
Κατά το Συµβούλιο Υπουργών της ∆ΕΕ στις 10 και 11 Μαΐου το θέµα αυτό συζητήθηκε επίσης µε 
βάση τις ανεπίσηµες διαβουλεύσεις που άρχισαν στο Συµβούλιο Υπουργών στη Ρώµη. Τα κράτη 
µέλη θα αναλάβουν προσπάθειες σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του ελέγχου της ∆ΕΕ για το 
Ευρωπαϊκό αµυντικό δυναµικό.  
 
2. Βασικές αρχές 
 
Στόχος είναι η ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ µέσω της ανάπτυξης µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την ασφάλεια και την άµυνα. Αυτό απαιτεί ικανότητα αυτόνοµης δράσης στηριζόµενη σε αξιόπιστο 
στρατιωτικό δυναµικό και κατάλληλα όργανα. Οι αποφάσεις για την ανάληψη δράσης θα 
λαµβάνονται εντός του πλαισίου της ΚΕΠΠΑ, σύµφωνα µε κατάλληλες διαδικασίες που θα 
αντικατοπτρίζουν την ειδική φύση των αποφάσεων στον τοµέα αυτό. Έτσι, το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις εφ' όλου του φάσµατος πολιτικών, 
οικονοµικών και στρατιωτικών µέσων που θα διαθέτει όταν αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει τη δέσµευση να διατηρεί την ειρήνη και να ενισχύει τη διεθνή 
ασφάλεια σύµφωνα µε τις αρχές του χάρτη των Ηνωµένων Εθνών καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές 
της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 11 της ΣΕΕ. 
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Η Συνθήκη του Άµστερνταµ ενσωµατώνει τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ ("ανθρωπιστικά 
καθήκοντα και καθήκοντα διάσωσης, καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης και καθήκοντα 
επέµβασης µαχίµων δυνάµεων στη διαχείριση κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης 
της ειρήνης") στη Συνθήκη. 
 
Συνεπώς, επίκεντρο των προσπαθειών µας θα είναι να διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διαθέτει το αναγκαίο δυναµικό (συµπεριλαµβανοµένου του στρατιωτικού δυναµικού) και 
κατάλληλες δοµές για την ουσιαστική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου για διαχείριση 
κρίσεων στα πλαίσια των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ. Σ' αυτόν ακριβώς τον τοµέα απαιτείται 
κατεπειγόντως η ύπαρξη ευρωπαϊκής ικανότητας προς δράση. Η ανάπτυξη της στρατιωτικής 
ικανότητας διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ πρέπει να θεωρηθεί ως δραστηριότητα στα πλαίσια της 
ΚΕΠΠΑ (Τίτλος V της ΣΕΕ) και ως µέρος της προοδευτικής διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής 
πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ΣΕΕ. 
 
Η Ατλαντική Συµµαχία εξακολουθεί να αποτελεί το θεµέλιο της συλλογικής άµυνας των µελών 
της. Οι υποχρεώσεις οι αναληφθείσες βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και του 
άρθρου V της Συνθήκης των Βρυξελλών οπωσδήποτε θα διατηρηθούν για τα κράτη µέλη αυτών 
των Συνθηκών. Η πολιτική της Ένωσης δεν θα θίξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής 
ασφαλείας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών. 
 
3. Λήψη αποφάσεων 
 
Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ στον τοµέα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, 
απαιτούνται ρυθµίσεις προκειµένου να εξασφαλισθεί ο πολιτικός έλεγχος και η στρατηγική 
διεύθυνση των επιχειρήσεων που διεξάγονται υπό την ηγεσία της ΕΕ εντός των καθηκόντων του 
Πέτερσµπεργκ, ώστε αυτή να µπορεί να αποφασίζει και να διεξάγει τις επιχειρήσεις αυτές 
αποτελεσµατικά. 
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Επί πλέον, η ΕΕ θα χρειαστεί δυναµικό για την ανάλυση καταστάσεων, πηγές πληροφοριών, και 
δυναµικό για το σχετικό στρατηγικό προγραµµατισµό. 
 
Προς τούτο, µπορεί να απαιτηθούν ιδίως : 
 
- τακτικές (ή ειδικές) σύνοδοι του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, µε τη συµµετοχή, κατά 

περίπτωση, των Υπουργών Άµυνας, 
 
- ένας µόνιµος φορέας στις Βρυξέλλες (Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας) ο οποίος θα 

απαρτίζεται από µόνιµους αντιπροσώπους µε πολιτική/στρατιωτική πείρα, 
 
- µια Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ, η οποία θα απαρτίζεται από στρατιωτικούς 

αντιπροσώπους, και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και 
Ασφάλειας 

 
- στρατιωτικό επιτελείο ΕΕ που θα περιλαµβάνει Κέντρο Αντιµετώπισης Κρίσιµων 

Καταστάσεων, 
 
- άλλα µέσα, όπως ∆ορυφορικό Κέντρο, Ινστιτούτο Μελετών για Θέµατα Ασφάλειας. 
 
Ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστούν και άλλα θεσµικά ζητήµατα. 
 
Αποφάσεις σχετικές µε καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων, ιδίως οι αποφάσεις µε στρατιωτικές ή 
αµυντικές συνέπειες θα λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα κράτη µέλη διατηρούν πάντοτε το δικαίωµα να αποφασίζουν εάν και πότε θα  
αναπτυχθούν οι εθνικές τους δυνάµεις. 
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4. Εφαρµογή 
 
Όσον αφορά το στρατιωτικό δυναµικό, τα κράτη µέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
δυνάµεις (συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγείων) που είναι κατάλληλες και για επιχειρήσεις 
διαχείρισης κρίσεων, χωρίς καµία περιττή επικάλυψη. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
περιλαµβάνουν : ικανότητα ανάπτυξης, ικανότητα διατήρησης της προσπάθειας επί µακρόν,  
διαλειτουργικότητα, ευελιξία και κινητικότητα. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των επιχειρήσεων που θα διεξάγονται υπό την ηγεσία της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθορίζει, ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, αν θα διεξάγει : 
 
- είτε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ και µε τη χρήση µέσων και δυναµικού του ΝΑΤΟ, 
 
- είτε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ χωρίς τη χρήση µέσων και δυναµικού του ΝΑΤΟ. 
 
Για τις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ χωρίς τη χρήση µέσων και δυναµικού του ΝΑΤΟ, η ΕΕ 
θα µπορούσε να χρησιµοποιεί εθνικά ή πολυεθνικά ευρωπαϊκά µέσα που έχουν προκαθοριστεί από 
τα κράτη µέλη. Τούτο θα απαιτήσει τη χρησιµοποίηση εθνικών δοµών στρατιωτικής διοίκησης µε 
πρόβλεψη πολυεθνικής εκπροσώπησης στο στρατηγείο ή τη χρησιµοποίηση των υφιστάµενων 
δοµών στρατιωτικής διοίκησης στα πλαίσια πολυεθνικών δυνάµεων. Θα χρειαστούν περαιτέρω 
ρυθµίσεις για την αύξηση των δυνατοτήτων αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης, των ευρωπαϊκών 
πολυεθνικών και εθνικών δυνάµεων. 
 
Στις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ µε τη χρήση µέσων και δυναµικού του ΝΑΤΟ, 
συµπεριλαµβανοµένων ρυθµίσεων για ευρωπαϊκή στρατιωτική διοίκηση, το µεγαλύτερο βάρος 
πρέπει να αποδίδεται στα εξής στοιχεία : 
 
- Εφαρµογή των ρυθµίσεων βάσει των αποφάσεων του Βερολίνου του 1996 και των 

αποφάσεων της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1999, 



 

 
SN 150/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  AN,BΣ/εκ GR 
CAB   41 

 
- Με τις περαιτέρω ρυθµίσεις που προβλέφθηκαν από το ΝΑΤΟ κατά τη διάσκεψη κορυφής 

του στην Ουάσινγκτον θα πρέπει να διευθετηθούν ειδικότερα : 
 

= η εξασφάλιση της πρόσβασης της ΕΕ στο δυναµικό σχεδιασµού του ΝΑΤΟ ώστε να 
συµβάλει στον στρατιωτικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων που θα διεξάγονται υπό την 
ηγεσία της ΕΕ, 

 
= το τεκµήριο της διαθεσιµότητας, για την ΕΕ, προκαθορισµένου δυναµικού και µέσων 

του ΝΑΤΟ προς χρησιµοποίηση κατά τις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ. 
 
5. Μεθόδευση της συµµετοχής και της συνεργασίας 
 
Η επιτυχής δηµιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας απαιτεί ιδίως : 
 
- τη δυνατότητα όλων των κρατών µελών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων όσων δεν είναι µέλη 

της Συµµαχίας, να συµµετέχουν πλήρως και επί ίσοις όροις σε επιχειρήσεις της ΕΕ,  
 
- ικανοποιητικές ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πληρέστερης σύµπραξης 

των ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι κράτη µέλη της ΕΕ σε επιχειρήσεις υπό την 
ηγεσία της ΕΕ, µε βάση τους υφιστάµενους διακανονισµούς διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της 
∆ΕΕ, 

 
- διευθετήσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι συµµετέχοντες σε επιχείρηση υπό την ηγεσία 

της ΕΕ θα έχουν ίδια δικαιώµατα όσον αφορά τη διεξαγωγή της επιχείρησης, δίχως να θίγεται 
η αρχή της αυτονοµίας της λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, δηλαδή το δικαίωµα του Συµβουλίου 
να συζητά και αποφασίζει θέµατα αρχής και τηρητέας πολιτικής, 
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- την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ουσιαστικών αµοιβαίων διαβουλεύσεων, 

συνεργασίας και διαφάνειας µεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 
 
- την εξέταση τρόπων για τη διασφάλιση της δυνατότητας σύµπραξης των συνδεδεµένων 

εταίρων της ∆ΕΕ. 
 
 
 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Η προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων αποτελεί ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης και 
απαραίτητη προϋπόθεση της νοµιµότητάς της. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει 
επιβεβαιώσει και διαµορφώσει στη νοµολογία του την υποχρέωση της ´Ενωσης για το σεβασµό 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Κατά το παρόν στάδιο ανάπτυξης της ´Ενωσης πρέπει να 
καταρτισθεί ένας Χάρτης των δικαιωµάτων αυτών προκειµένου να καταστεί σαφής η προεξέχουσα 
σηµασία και το εύρος τους στους πολίτες της ´Ενωσης.  
 
Κατά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Χάρτης αυτός πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως τα 
δικαιώµατα ελευθερίας και ισότητας καθώς και τα θεµελιώδη δικονοµικά δικαιώµατα όπως 
διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και όπως προκύπτουν από την κοινή συνταγµατική παράδοση 
των κρατών µελών ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Ο Χάρτης πρέπει επιπλέον να 
περιέχει τα θεµελιώδη δικαιώµατα τα οποία προσήκουν µόνον στους πολίτες της ´Ενωσης. Κατά 
την εκπόνηση του Χάρτη θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν υπόψη οικονοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στον Κοινοτικό Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων (άρθρο 136 ΣΕΚ), στο µέτρο που δεν αποτελούν 
βάση µόνο για τους στόχους της δράσης της ´Ενωσης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι το σχέδιο ενός τέτοιου Χάρτη των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων της Ένωσης πρέπει να εκπονηθεί από ένα σώµα αποτελούµενο από Αντιπροσώπους 
των Αρχηγών κράτους και κυβερνήσεως και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 
από µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Αντιπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου θα πρέπει να συµµετάσχουν ως παρατηρητές. Θα πρέπει να ακουστεί η 
γνώµη αντιπροσώπων της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των 
Περιφερειών, και κοινωνικών οµάδων καθώς και εµπειρογνωµόνων. Τα καθήκοντα γραµµατείας 
δέον να ασκούνται από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου. 
 
Το σώµα αυτό πρέπει να υποβάλει σχέδιο εγκαίρως χρόνο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο 
Παρίσι τον ∆εκέµβριο του 2000. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή να διακηρύξουν πανηγυρικά, από κοινού µε το Συµβούλιο, ένα 
Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης µε βάση το εν λόγω σχέδιο. Στη 
συνέχεια πρέπει να εξεταστεί εάν και ενδεχοµένως κατά ποιο τρόπο θα έδει να ενσωµατωθεί ο 
Χάρτης στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίνει εντολή στο Συµβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων να πράξει τα δέοντα έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε. 
 
 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ 
 
Ο πρόεδρος Ahtisaari, εντεταλµένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε αναφορά στους 
αρχηγούς κράτους και κυβερνήσεως, που συνήλθαν στην Κολωνία, σχετικά µε την αποστολή που 
επιτέλεσε στο Βελιγράδι µαζί µε τον κ. Τσερνοµύρντιν, ειδικό απεσταλµένο του προέδρου της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 
Οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως συνεχάρησαν θερµά τους δύο απεσταλµένους για την 
επιτυχία της αποστολής τους. Σηµείωσαν την εκ µέρους των γιουγκοσλαβικών αρχών αποδοχή του 
σχεδίου ειρήνης στο οποίο εκτίθενται και προσδιορίζονται οι αξιώσεις της διεθνούς κοινότητας. 
 
Οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως αναγνωρίζουν ότι υφίσταται τώρα ρεαλιστική δυνατότητα να 
επιτευχθεί πολιτική λύση, το πρώτο στάδιο της οποίας είναι η έναρξη επαληθεύσιµης αποχώρησης 
όλων των γιουγκοσλαβικών δυνάµεων από το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό θα επέτρεπε την αναστολή των 
επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Επιθυµούν την άµεση έναρξη της διαδικασίας αυτής. 
 
Για το λόγο αυτό υπογραµµίζουν την επείγουσα ανάγκη να εγκριθεί απόφαση του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τη σύσταση της διεθνούς δυνάµεως ασφαλείας και την 
εγκατάσταση προσωρινής διεθνούς πολιτικής διοίκησης. 
 
Αποφάσισαν να συνταχθεί αµελλητί σχέδιο απόφασης, το οποίο να διαβιβαστεί αµέσως στις χώρες 
µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας. 
 

 

________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 

 
• � Έκθεση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση  

(8705/99) 

• � Συµβολή στην έκθεση της Προεδρίας µε θέµα το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση 
- Σχέδιο υποµνήµατος της Προεδρίας µε θέµα «Νεολαία και Ευρώπη – το µέλλον µας» 
(8288/99 + COR 1(d)) 

• � Πρόταση ψηφίσµατος του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης 
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
(8296/99) 

• � Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της 
απασχόλησης 

(7827/99) 

• � Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση  
- Συνεισφορές των κρατών µελών 
(8906/99) 
 

• � Έκθεση της Επιτροπής «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονοµική οντότητα» 
(8746/99) 

• � Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί κατά την εφαρµογή της 
διαδικασίας του Λουξεµβούργου : κοινοί δείκτες και δια βίου µάθηση 
(8745/1/99 REV 1) 

• � Σχέδιο έκθεσης του Συµβουλίου (ECOFIN) για τους γενικούς προσανατολισµούς της 
οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών και της Κοινότητας 
(8586/99) 

• � Ανακοίνωση της Επιτροπής : Υλοποίηση του πλαισίου της αγοράς χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών : σχέδιο δράσης 
(8329/99) 

• � Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
(8616/99) 

• � Έκθεση προόδου του Συµβουλίου (Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων) προς το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο : ενισχυµένη συνεργασία στη φορολογική πολιτική 
(8484/1/99 REV 1) 

• � Έκθεση του Συµβουλίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος 
(8460/1/99 REV 1) 
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• � Έκθεση της Επιτροπής : Επενδύσεις υποδοµής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(8453/99) 

• � Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής : Ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων – 
Ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
(8850/99) 

• � Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : προετοιµασία 
για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κυότο 
(8830/99) 

• � Σηµείωµα της Προεδρίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
(8727/99) 

• � Σηµείωµα της Προεδρίας για την ενίσχυση της κοινής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια 
και Άµυνα 
(8239/1/99) 

• � Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη 
διαδικασία σταθερότητας και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης : Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Αλβανία 
(8858/99) 

• � Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού στις υποψήφιες χώρες 
(8831/99) 

• � Έκθεση της Επιτροπής : Πρόβληµα του έτους 2000 : Κατάσταση της προετοιµασίας των 
σπουδαιότερων υποδοµών της ΕΕ για την αλλαγή του αιώνα το 2000 
(8996/99) 

 

 
________________________ 

 
 
 

 

 

 


