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Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvήλθε στη Βιέvvη στις 11 και 12 ∆εκεµβρίoυ 1998 για vα συζητήσει 

τα κύρια θέµατα και τις πρoκλήσεις πoυ αvτιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Έvωση. Άρχισε τις 

εργασίες τoυ µε αvταλλαγή απόψεωv µε τov κ. José María GIL-ROBLES, Πρόεδρo τoυ Ευρωπαϊκoύ 

Κoιvoβoυλίoυ, σχετικά µε τα κύρια πρoς συζήτηση θέµατα. 

 

Στις συζητήσεις τoυ για τηv απασχόληση, τηv oικovoµική µεγέθυvση και τη σταθερότητα, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αξιoπoίησε και τα διαµειφθέvτα κατά τηv αvταλλαγή απόψεωv µεταξύ 

της Τρόικας και τωv κoιvωvικώv εταίρωv πoυ είχε λάβει χώρα τηv παραµovή. 

 
Έγιvε συvάvτηση µε τoυς Αρχηγoύς Κράτoυς ή Κυβερvήσεως και τoυς Υπoυργoύς Εξωτερικώv 
τωv χωρώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης καθώς και της Κύπρoυ πoυ συµµετέχoυv στη 

διαδικασία διεύρυvσης. 

 
Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέφρασε τηv ευγvωµoσύvη τoυ στov πρώηv Οµoσπovδιακό Καγκελάριo 

της Γερµαvίας ∆ρα Helmut Kohl για τηv εξαιρετική τoυ πρoσφoρά στηv αvάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης και απoφάσισε vα τoυ απovείµει τov τίτλo τoυ Επίτιµoυ Πoλίτη της 

Ευρώπης. 
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I. ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

1. Η ευρωπαϊκή oλoκλήρωση έχει λάβει vέα ώθηση. Εvτός oλίγoυ θα αρχίσει vα ισχύει τo 
εvιαίo vόµισµα. Οι συvτovισµέvες πρoσπάθειες για τηv πρoώθηση της απασχόλησης 
έχoυv δώσει εvθαρρυvτικά απoτελέσµατα. Η διαδικασία διεύρυvσης έχει πάρει πλέov 
τov δρόµo της. Με τo τέλoς της χιλιετίας vα πλησιάζει, η Έvωση θα πρέπει vα 
εvισχύσει τηv ικαvότητά της vα υπηρετεί τoυς πoλίτες της. 

 

2. Στo Κάρvτιφ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ξεκίvησε µια ευρεία συζήτηση για τηv 
µελλovτική αvάπτυξη της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Κατά τη συvάvτηση τoυ Pörtschach 
τovίστηκε η αvάγκη για µια ισχυρή και απoτελεσµατική Έvωση. Με τo πvεύµα αυτό, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης καθόρισε τέσσερις τoµείς πρωταρχικής σηµασίας 
για τoυς Ευρωπαίoυς πoλίτες όπoυ χρειάζεται ταχεία και απoτελεσµατική δράση. Ως 
εκ τoύτoυ, συµφώvησε ως πρoς τηv ακόλoυθη "Στρατηγική της Βιέvvης για τηv Ευρώπη" : 

 

 Πρoώθηση της απασχόλησης, της oικovoµικής µεγέθυvσης και της σταθερότητας 

 

 • Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας σχετικά µε τηv αvάπτυξη 
εvός Ευρωπαϊκoύ Συµφώvoυ για τηv Απασχόληση στo πλαίσιo της διαδικασίας 
τoυ Λoυξεµβoύργoυ. 

 

 • Εvίσχυση µηχαvισµώv συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικήςΧ επισκόπηση 
τωv µέσωv και της σχετικής εµπειρίας κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ 
Ελσίvκι. 

 

 • Πoλιτική συµφωvία για τα βασικά στoιχεία της όλης φoρoλoγικής πoλιτικήςΧ 
έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. 

 

 • Βελτίωση της διεθvoύς χρηµατooικovoµικής αρχιτεκτovικήςΧ έκθεση πρoς τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. 

 

 • Πρoώθηση τωv επεvδύσεωv σε ευρωπαϊκά έργα υπoδoµής και σε αvθρώπιvo 
κεφάλαιoΧ έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. 

 
 Βελτίωση της ασφάλειας και της πoιότητας ζωής 

 

 • Εφαρµoγή τoυ Πρoγράµµατoς ∆ράσης για τη δηµιoυργία εvός χώρoυ ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιoσύvηςΧ επισκόπηση κατά τηv ειδική σύvoδo τoυ 
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Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ στo Τampere. 
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 • Βελτίωση της πρόσβασης τωv πoλιτώv στη δικαιoσύvηΧ επισκόπηση κατά τη 
σύvoδo τoυ Τampere. 

 

 • Εvίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης στov τoµέα τωv Αvθρωπίvωv 
∆ικαιωµάτωvΧ έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. 

 

 • Εvσωµάτωση της περιβαλλovτικής διάστασης και της βιώσιµης αvάπτυξης στις 
πoλιτικές της Ευρωπαϊκής ΈvωσηςΧ επισκόπηση κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
τoυ Ελσίvκι. 

 
 Μεταρρύθµιση τωv πoλιτικώv και τωv θεσµώv της Έvωσης 

 

 • Πoλιτική συµφωvία για τη δέσµη "Ατζέvτα 2000" τo Μάρτιo τoυ 1999 πρoκειµέvoυ 
vα επιτευχθεί η τελική έγκρισή της πριv από τις εκλoγές τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvoβoυλίoυ τov Ioύvιo τoυ 1999. 

 

 • Απόφαση πoυ θα ληφθεί στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας σχετικά µε τov 
τρόπo και τov χρόvo αvτιµετώπισης τωv θεσµικώv θεµάτωv πoυ δεv επιλύθηκαv 
στo Άµστερvταµ. 

 

 • Βελτίωση της λειτoυργίας τoυ ΣυµβoυλίoυΧ επισκόπηση κατά τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. 

 

 • Εσωτερική µεταρρύθµιση της ΕπιτρoπήςΧ έκθεση τoυ Πρoέδρoυ της Επιτρoπής 
πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. 

 

 • Απoτελεσµατική καταπoλέµηση της απάτηςΧ επισκόπηση της πρoόδoυ πoυ θα 
σηµειωθεί κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. 

 
 Πρoώθηση της σταθερότητας και της ευηµερίας σε oλόκληρη τηv Ευρώπη και στov κόσµo 

 

 • ∆υvαµική συvέχιση τωv εvταξιακώv διαπραγµατεύσεωv και πρoετoιµασιώv και 
υπoβoλή εκθέσεωv πρoόδoυ για τις υπoψήφιες χώρες από τηv Επιτρoπή εv όψει 
τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι. 

 

 • Απoτελεσµατική εφαρµoγή τωv vέωv πράξεωv Κoιvής Εξωτερικής Πoλιτικής και 
Πoλιτικής στov τoµέα της Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) κατόπιv της έvαρξης ισχύoς της 
Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ (Ύπατoς Εκπρόσωπoς, Μovάδα σχεδιασµoύ πoλιτικής 
και έγκαιρης πρoειδoπoίησης ΚΕΠΠΑ, βελτιωµέvoι µηχαvισµoί λήψης 
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απoφάσεωv)Χ επισκόπηση κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. 
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 • Πρoετoιµασία τωv πρώτωv κoιvώv στρατηγικώv για τη Ρωσία, τηv Ουκραvία, τηv 
περιoχή της Μεσoγείoυ και τα ∆υτικά ΒαλκάvιαΧ πρώτη έγκριση κατά τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. 

 
 • Συvέχιση τoυ πρoβληµατισµoύ σχετικά µε τηv αvάπτυξη µιας ευρωπαϊκής 

πoλιτικής ασφάλειας και άµυvαςΧ εξέταση στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της 
Κoλωvίας. 

 
 o 
 o                    o 
 
 Με βάση τα στoιχεία αυτά, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, κατά τη σύvoδό τoυ στo Ελσίvκι, θα 

εκδώσει "∆ιακήρυξη της Χιλιετίας" σχετικά µε τις πρoτεραιότητες της Έvωσης για τα 
επόµεvα έτη. 

 
II. ΑΝΘΡΩΠIΝΑ ∆IΚΑIΩΜΑΤΑ 

 
3. Με τηv ευκαιρία της 50ής επετείoυ από τηv έγκριση της Οικoυµεvικής ∆ιακήρυξης για 

τα ∆ικαιώµατα τoυ Αvθρώπoυ, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει τηv πρωταρχική 
σηµασία πoυ απoδίδει στη ∆ιακήρυξη αυτή. Η Οικoυµεvική ∆ιακήρυξη απoτελεί 
ακρoγωvιαίo λίθo τoυ oικoδoµήµατoς πoυ δηµιoυργήθηκε µετά τo δεύτερo παγκόσµιo 
πόλεµo για τηv πρoστασία και τηv πρoώθηση τωv αvθρώπιvωv δικαιωµάτωv σε εθvικό, 
περιφερειακό και παγκόσµιo επίπεδo και είvαι τo θεµέλιo για τηv πρoώθηση και τηv 
εξασφάλιση της αvθρώπιvης αξιoπρέπειας παγκoσµίως. 

 
4. Η Ευρωπαϊκή Έvωση, η oπoία ιδρύθηκε πάvω στις αρχές της ελευθερίας, της 

δηµoκρατίας, τoυ σεβασµoύ τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τωv θεµελιωδώv 
ελευθεριώv και τoυ κράτoυς δικαίoυ, συµµερίζεται τις αξίες στις oπoίες η 
∆ιακήρυξη έχει τις ρίζες της και βασίζει τη δράση της στις αξίες αυτές. 

 
5. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσυπoγράφει τηv ∆ιακήρυξη της Ευρωπαϊκής Έvωσης για τα 

Αvθρώπιvα ∆ικαιώµατα της 10ης ∆εκεµβρίoυ 1998 και καλεί τo Συµβoύλιo, τηv Επιτρoπή 
και τα κράτη µέλη vα εξετάσoυv πoιoς είvαι o καλύτερoς τρόπoς για τηv εφαρµoγή τωv 
πρoταθέvτωv συγκεκριµέvωv µέτρωv. 

 
6. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι είvαι αvάγκη vα καταπoλεµηθoύv όλες oι 

εκδηλώσεις ρατσισµoύ, ξεvoφoβίας και αvτισηµιτισµoύ τόσo στηv Ευρωπαϊκή _Εvωση 
όσo και στις τρίτες χώρες. Εξαίρει εv πρoκειµέvω τo ρόλo τoυ Παρατηρητηρίoυ για τo 
ρατσισµό και τηv ξεvoφoβία. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα 
καταρτίσει πρoτάσεις µέτρωv για τηv καταπoλέµηση τoυ ρατσισµoύ στις υπoψήφιες 
χώρες εvόψει της συvόδoυ τoυ στηv Κoλωvία και καλεί τα κράτη µέλη vα εξετάσoυv τo 
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εvδεχόµεvo λήψης αvάλoγωv µέτρωv εvτός της Έvωσης. 
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 Συvαφώς, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέφρασε τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv πρόθεση της 
Σoυηδικής Κυβέρvησης vα διoργαvώσει διεθvή διάσκεψη στη Στoκχόλµη για τη διάδoση 
της γvώσης σχετικά µε τo Ολoκαύτωµα.  

 
III. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΗ 

 
7. Η γέvεση τoυ ευρώ τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999 απoτελεί oρόσηµo στηv πoρεία της 

ευρωπαϊκής oλoκλήρωσης. Τo εvιαίo vόµισµα θα εvισχύσει τις δυvατότητες της 
Ευρώπης vα πρoωθήσει τηv απασχόληση, τηv oικovoµική µεγέθυvση και τη σταθερότητα. 

 
8. Η εισαγωγή τoυ ευρώ θα oδηγήσει στη δηµιoυργία εvός από τoυς ευρύτερoυς χώρoυς 

εvιαίoυ voµίσµατoς στov κόσµo. Κατά συvέπεια η Έvωση θα αvαλάβει παγκόσµιες 
ευθύvες και θα απαιτηθεί vα oµιλεί µε µια φωvή και vα εκπρoσωπείται 
απoτελεσµατικά. 

 
9. Με τo εvιαίo vόµισµα εvτείvεται η αvάγκη συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής. 

Καθ' όλη τηv πoρεία πρoς τηv oικovoµική και voµισµατική έvωση έχoυv διαµoρφωθεί 
ρυθµίσεις : 

 - για τov συvτovισµό τωv µακρooικovoµικώv πoλιτικώv, 
 - για τηv βελτίωση της απoτελεσµατικότητας τωv εθvικώv πoλιτικώv 

απασχόλησης, 
 - για τηv επιτάχυvση της µεταρρύθµισης στις αγoρές πρoϊόvτωv, υπηρεσιώv και 

κεφαλαίωv, 
 
10. Πoλλά είvαι ήδη τα επιτεύγµατα : σθεvαρή oικovoµική µεγέθυvση, χαµηλός 

πληθωρισµός και επιτόκια σε πτωτική πoρεία. Η αvάπτυξη της απασχόλησης έχει λάβει 
ώθηση µε 1,7 εκατoµµ. θέσεις πoυ δηµιoυργήθηκαv στη διάρκεια τoυ περασµέvoυ έτoυς. 
Η ισoρρoπία µεταξύ φoρoλoγικής και voµισµατικής πoλιτικής εξελίχθηκε κατά 
τρόπov ώστε vα εvισχύεται η βιώσιµη oικovoµική µεγέθυvση. 

 
11. Ωστόσo απαιτoύvται περαιτέρω πρoσπάθειες για vα εvισχυθoύv oι υφιστάµεvες 

ρυθµίσεις oι oπoίες θα διαµoρφωθoύv σε µια συvεκτική στρατηγική για τηv 
απασχόληση, τηv αvάπτυξη, τη σταθερότητα, καθώς και τηv oικovoµική µεταρρύθµιση, 
εξελισσόµεvη πρoς έvα Ευρωπαϊκό Σύµφωvo για τηv Απασχόληση στo πλαίσιo της 
διαδικασίας τoυ Λoυξεµβoύργoυ. 
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Α. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΚΑI ΝΟΜIΣΜΑΤIΚΗ ΕΝΩΣΗ : ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ  
 
(i) Γέvεση τoυ ευρώ 

 
12. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε µεγάλη ικαvoπoίηση ότι η µετάβαση στo τρίτo 

στάδιo της Οικovoµικής και Νoµισµατικής Έvωσης τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999 θα γίvει 
oµαλά, παρά τις διαταραχές στις χρηµατooικovoµικές αγoρές σε όλo τov κόσµo. Αυτό 
είvαι τo απoτέλεσµα της συvετής oικovoµικής πoλιτικής στo πλαίσιo της ΟΝΕ, η 
oπoία πρέπει vα συvεχιστεί. 

 
13. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ιδιαίτερη ικαvoπoίηση ότι : 
 
 • όλo τo κoιvoτικό παράγωγo δίκαιo πoυ απαιτείται για τηv έvαρξη ισχύoς τoυ 

τρίτoυ σταδίoυ της ΟΝΕ θα έχει θεσπιστεί πριv από τo τέλoς τoυ έτoυς, 
 
 • oι αµετάκλητες ισoτιµίες µετατρoπής τoυ ευρώ, σύµφωvα µε τηv διαδικασία 

πoυ περιέχεται στo τεχvικό παράρτηµα τoυ κoιvoύ αvακoιvωθέvτoς της 2ας 
Μα_oυ 1998, θα θεσπισθoύv στις 31 ∆εκεµβρίoυ σε ειδική σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ 
(ECOFIN), 

 
 • η δαvική κoρώvα και η ελληvική δραχµή θα συµµετέχoυv στo vέo µηχαvισµό 

ισoτιµιώv από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999. 
 
(ii)  Η Ευρώπη ως Παγκόσµιoς Παράγωv 

 
Μιλώvτας µε µια Φωvή 
 
14. Η εισαγωγή τoυ ευρώ θα είvαι σηµαvτικό γεγovός για τo διεθvές voµισµατικό 

σύστηµα. Είvαι επιτακτική αvάγκη vα διαδραµατίσει η Κoιvότητα τov πλήρη ρόλo της 
στηv διεθvή συvεργασία για τη voµισµατική και τηv oικovoµική πoλιτική εvτός 
διεθvώv πλαισίωv όπως η Οµάδα τωv 7 και τo ∆ιεθvές Νoµισµατικό Ταµείo. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ για τηv εξωτερική 
αvτιπρoσώπευση της Κoιvότητας, πoυ πρoβλέπει ότι συµµετέχει στις συvόδoυς της 
Οµάδας τωv 7 (Χρηµατooικovoµικά Θέµατα) o Πρόεδρoς τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN, ή, αv o 
Πρόεδρoς είvαι από κράτoς µέλoς εκτός ζώvης ευρώ, o Πρόεδρoς της Οµάδας Ευρώ 11, 
επικoυρoύµεvoς από τηv Επιτρoπή (βλ. Παράρτηµα II). Θα πρέπει vα δoθεί στηv ΕΚΤ, πoυ 
είvαι τo κoιvoτικό όργαvo τo αρµόδιo για τη voµισµατική πoλιτική, η ιδιότητα  
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 τoυ παρατηρητή στo Συµβoύλιo ∆ιoικητώv τoυ ∆ΝΤ. Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Κoιvότητας/ΟΝΕ για άλλα θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τηv ΟΝΕ θα υπoβάλλovται 
στo Συµβoύλιo ∆ιoικητώv τoυ ∆ΝΤ από τo µέλoς τoυ γραφείoυ τoυ Εκτελεστικoύ 
Συµβoυλίoυ εκείvoυ τoυ κράτoυς µέλoυς τo oπoίo ασκεί τηv Πρoεδρία της Οµάδας Ευρώ 
11, επικoυρoύµεvo από αvτιπρόσωπo της Επιτρoπής. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo 
Συµβoύλιo vα εvεργήσει µε βάση πρόταση της Επιτρoπής µε πρoσθήκη της συµφωvίας 
αυτής. 

 
15. Η συvoχή και η απoτελεσµατικότητα της Κoιvότητας απαιτoύv vα είvαι σε θέση vα 

oµιλεί η Κoιvότητα µε µια φωvή για θέµατα πoυ σχετίζovται ιδιαίτερα µε τηv 
oικovoµική και τη voµισµατική έvωση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εvθαρρύvει τηv 
Επιτρoπή, τo Συµβoύλιo και τα κράτη µέλη vα αvαλάβoυv τηv αvαγκαία δράση 
πρoκειµέvoυ vα εξασφαλίσoυv τηv έγκαιρη και  απoτελεσµατική πρoετoιµασία τωv 
κoιvώv θέσεωv και τωv κoιvώv συµφωvιώv πoυ µπoρoύv vα υπoβάλλovται σε τρίτα µέρη 
σε διεθvή fora. 

 
Εvίσχυση τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς 

 

16. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv έκθεση σχετικά µε τηv 

εvίσχυση τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς, η oπoία δείχvει ότι τα 
κράτη µέλη συµµερίζovται µια κoιvή άπoψη ως πρoς τηv εvδεδειγµέvη αvτιµετώπιση 

της παγκόσµιας χρηµατooικovoµικής κρίσης. Η Ευρώπη oφείλει vα διαδραµατίσει 
απoφασιστικό ρόλo στη δηµιoυργία εvός vέoυ διεθvoύς voµισµατικoύ και 
χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς σύµφωvα µε τις γραµµές πoυ χαράζovται στηv έκθεση 

αυτή. Τo ∆ΝΤ είvαι o ακρoγωvιαίoς λίθoς τoυ διεθvoύς voµισµατικoύ και 
χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς και χρειάζεται vα εvισχύσει τη συvεργασία τoυ µε 

άλλoυς παράγovτες, συµπεριλαµβαvoµέvης της Παγκόσµιας Τράπεζας. Πρέπει vα δoθεί 

πρoσoχή στηv εvίσχυση και/ή µετατρoπή της πρoσωριvής Επιτρoπής και της Επιτρoπής 

Αvάπτυξης τoυ ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει 

ότι, από ρυθµιστική άπoψη, θα πρέπει vα επικεvτρωθεί η πρoσoχή στα συστήµατα 
διαχείρισης κιvδύvωv και στoυς καvόvες επoπτείας τωv χρηµατooικovoµικώv 

oργαvισµώv,  ιδίως µε τηv εξέταση τωv επιπτώσεωv της λειτoυργίας τωv διεθvώv 
χρηµατoπιστωτικώv oργαvισµώv πoυ χειρίζovται µεγάλα πoσά ξέvωv χρηµάτωv 

("leveraged"), περιλαµβαvoµέvωv τωv "hedge funds". Επίσης υπoγραµµίζει τηv κεφαλαιώδη 
σηµασία της τήρησης τωv διεθvώv χρηµατooικovoµικώv καvόvωv στα εξωχώρια κέvτρα 

("off-shore centres"). Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από τo Συµβoύλιo vα ετoιµάσει έκθεση 
για τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας σχετικά µε τις βελτιώσεις πoυ πρέπει vα 

επέλθoυv στη λειτoυργία τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς. Η έκθεση 
αυτή θα πρέπει επίσης vα αvαφέρεται και στις ευρύτερες επιπτώσεις της 

παγκoσµιoπoίησης. 
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17. Η χρηµατooικovoµική και oικovoµική κρίση κατέδειξε τηv αvάγκη vα ισχυρoπoιηθεί 

τo δίχτυ κoιvωvικής ασφάλειας στις αvαδυόµεvες oικovoµίες της αγoράς. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo  εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τo γεγovός ότι η Ευρωπαϊκή 

Έvωση συvιστά τηv πηγή τoυ ηµίσεoς και πλέov της oικovoµικής βoήθειας παγκoσµίως. 
Οι πόρoι αυτoί πρέπει vα έχoυv συγκεκριµέvoυς στόχoυς ώστε vα εvισχύoυv τις 

αvαγκαίες διαρθρωτικές και κoιvωvικές µεταρρυθµίσεις. 

 

(iii) Εvίσχυση τoυ εσωτερικoύ oικovoµικoύ συvτovισµoύ 

 
Καλύτερoς συvτovισµός τωv oικovoµικώv πoλιτικώv 

 

18. Οι oικovoµικές πoλιτικές στηv ΟΝΕ πρέπει vα βασίζovται στo στεvό συvτovισµό όλωv 

τωv φoρέωv, συµπεριλαµβαvoµέvωv, όπoυ εvδείκvυται, τωv κoιvωvικώv εταίρωv. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση ότι υφίσταται έvα πλαίσιo για µια 

oρθώς λειτoυργoύσα oικovoµική και voµισµατική έvωση, τo oπoίo περιλαµβάvει τo 
Σύµφωvo Σταθερότητας και Αvάπτυξης και oρισµέvες διαδικασίες για τη συvεργασία 
στov τoµέα της oικovoµικής πoλιτικής και ότι πρooδεύει καλώς o συvτovισµός της 

πoλιτικής εvτός της Οµάδας Ευρώ 11 και τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN καθώς και o διάλoγoς 

µε τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα. Τo Συµβoύλιo διαθέτει πλέov µια πλήρη ετήσια 
διαδικασία συvτovισµoύ η oπoία συvεπάγεται µηχαvισµoύς παρακoλoύθησης και 

επιτήρησης για τo Σύµφωvo Σταθερότητας και Αvάπτυξης, εθvικά σχέδια δράσης για 

τηv απασχόληση και διαρθρωτικές πoλιτικές για τις αγoρές αγαθώv και υπηρεσιώv. 

 

19. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι o συvτovισµός για τηv oικovoµική πoλιτική 

πρέπει vα εµβαθυvθεί και vα εvισχυθεί, εvτός τoυ συµφωvηµέvoυ πλαισίoυ, ώστε vα 
εξασφαλιστεί η επιτυχία της ΟΝΕ και vα στηριχθεί η βιώσιµη µεγέθυvση πoυ 

δηµιoυργεί απασχόληση. Τόσo σε επίπεδo κρατώv µελώv όσo και σε επίπεδo Έvωσης, 

απαιτείται κατάλληλη και συvτovισµέvη αvτιµετώπιση τωv oικovoµικώv πρoκλήσεωv, 
η oπoία vα περιλαµβάvει τις δηµoσιovoµικές και τις voµισµατικές πoλιτικές καθώς 

και τις διαρθρωτικές πoλιτικές και vα λαµβάvει υπόψη τις µισθoλoγικές εξελίξεις. 

 

20. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo ECOFIN vα τoυ υπoβάλει, στo Ελσίvκι, 
έκθεση για τov τρόπo λειτoυργίας τoυ συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής κατά 

τo Τρίτo Στάδιo της ΟΝΕ. 



 Συµπεράσµατα της Πρoεδρίας - Βιέvvη, 11 και 12 ∆εκεµβρίoυ 1998 

 
 
 

  
 
SN 300/1/98 REV 1 GR 
 14 

Φoρoλoγική πoλιτική 

 

21. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ για τηv εvισχυµέvη 

συvεργασία στov τoµέα της φoρoλoγικής πoλιτικής, και τovίζει ότι πρέπει vα 

καταπoλεµηθεί o επιζήµιoς φoρoλoγικός αvταγωvισµός. Η συvεργασία στov τoµέα της 
φoρoλoγικής πoλιτικής δεv επιδιώκει εvιαίoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές και δεv 

είvαι ασυµβίβαστη µε έvα δίκαιo φoρoλoγικό αvταγωvισµό, αλλά απαιτείται 

πρoκειµέvoυ vα µειωθoύv oι συvεχείς στρεβλώσεις της εσωτερικής αγoράς, vα 
απoφευχθoύv υπερβoλικές απώλειες φoρoλoγικώv εσόδωv και vα αvαπτυχθoύv 

φoρoλoγικές δoµές φιλικότερες για τηv απασχόληση. 

 

22. Ειδικότερα, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo : 

 

 - χαιρετίζει τo γεγovός ότι oι εργασίες της Οµάδας Κώδικα Συµπεριφoράς 
πρoχώρησαv ικαvoπoιητικά και εvθαρρύvει τηv Οµάδα vα περατώσει τις 

εργασίες της µέχρι τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι, 

 

 - καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει στo Συµβoύλιo µελέτη για τη φoρoλoγία τωv 

εταιριώv σύµφωvα µε τα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN, 

 

 - καλεί τo Συµβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες σχετικά µε τηv πρόταση 
oδηγίας για τη φoρoλoγία τωv απoταµιεύσεωv και τηv πρόταση oδηγίας για 

τoυς τόκoυς και τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως, ώστε vα επιτευχθεί συµφωvία 

πριv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι, 

 

 - χαιρετίζει τηv πρόθεση της Επιτρoπής και τoυ Συµβoυλίoυ vα αρχίσoυv 
συζητήσεις µε τρίτες χώρες σχετικά µε πρoβλήµατα πoυ αφoρoύv τη φoρoλoγία 

τoυ εισoδήµατoς από τόκoυς, και 

 

 - πρoτρέπει τo Συµβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες τoυ για έvα πλαίσιo 

φoρoλoγίας της εvέργειας βάσει της έκθεσης τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN, 

λαµβάvovτας υπόψη τις επιπτώσεις της στo περιβάλλov. 

 

23. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα τoυ υπoβάλει εγκαίρως δεύτερη 

έκθεση πρoόδoυ για τη συvεργασία στov τoµέα της φoρoλoγικής πoλιτικής, εvόψει τoυ 

Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Ioυvίoυ τoυ 1999. 
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24. Όσov αφoρά τηv απόφαση τoυ 1991 για τις πωλήσεις αφoρoλoγήτωv ειδώv για τoυς 

εvδoκoιvoτικoύς ταξιδιώτες, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από τηv Επιτρoπή και τo 

Συµβoύλιo ECOFIN vα εξετάσoυv, µέχρι τo Μάρτιo τoυ 1999, τα πρoβλήµατα πoυ πιθαvόv 

vα αvακύψoυv ως πρoς τηv απασχόληση και, βάσει πρoτάσεωv της Επιτρoπής, vα 

εξετάσoυv τoυς πιθαvoύς τρόπoυς αvτιµετώπισης τωv πρoβληµάτωv αυτώv, 
συµπεριλαµβαvoµέvης και µιας δυvατότητας περιoρισµέvης παράτασης τωv 

µεταβατικώv ρυθµίσεωv. 

 
 Οικovoµική Μεταρρύθµιση 

 

25. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη κατά τηv αυστριακή 
Πρoεδρία για τηv πρoώθηση της oικovoµικής µεταρρύθµισης και για τηv τήρηση τωv 

πρoϋπoθέσεωv πoυ καθoρίστηκαv στo Κάρvτιφ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv 

παραλαβή τωv εθvικώv εκθέσεωv πρoόδoυ για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
Πρoσδoκά ότι η αξιoλόγηση τωv εκθέσεωv αυτώv και η αµoιβαία ισάξια αξιoλόγηση 
µεταξύ τωv κρατώv µελώv θα απoτελέσει περαιτέρω βήµα για τη βελτίωση τωv Γεvικώv 

Πρoσαvατoλισµώv Οικovoµικής Πoλιτικής. Επίσης, τo Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv 

πρόθεση τoυ Συµβoυλίoυ "Εσωτερική Αγoρά" vα αξιoλoγήσει τις εκθέσεις πρoόδoυ 

πρoκειµέvoυ vα συµπληρώσει τα σχόλια τoυ Συµβoυλίoυ ECOFIN υπό τo πρίσµα της 

εvιαίας αγoράς. 

 

Β. ΒIΩΣIΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

1. Πρoς έvα Ευρωπαϊκό Σύµφωvo για τηv Απασχόληση 

 

26. Η απασχόληση είvαι απόλυτη πρoτεραιότητα της Ευρωπαϊκής ´Εvωσης. Απoτελεί τov 
καλύτερo τρόπo παρoχής πραγµατικώv ευκαιριώv και απoτελεσµατικής καταπoλέµησης 

της φτώχειας και τoυ απoκλεισµoύ, εvώ χρησιµεύει ταυτόχρovα ως βάση για τo 

ευρωπαϊκό κoιvωvικό µovτέλo. 

 

27. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv oυσιαστική πρόoδo πoυ έχει 

επιτευχθεί για τη δηµιoυργία θέσεωv εργασίας και τη µείωση της αvεργίας. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επικρoτεί τις πρoσπάθειες πoυ καταβάλλoυv τα κράτη µέλη για 

vα εφαρµόσoυv τις Κατευθυvτήριες Γραµµές τoυ 1998. 
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28. Για πρώτη φoρά από τo 1992, τo πoσoστό αvεργίας µειώθηκε κάτω τoυ 10%, πράγµα τo 
oπoίo συvιστά θετική εξέλιξη. Απαιτoύvται περαιτέρω µέτρα. Η πoλιτική 
απασχόλησης πρέπει vα εvταχθεί σε µια γεvικότερη πρoσέγγιση η oπoία vα 
περιλαµβάvει µακρooικovoµικές πoλιτικές µε στόχo τηv µεγέθυvση και τη 
σταθερότητα, oικovoµική µεταρρύθµιση για τηv πρoαγωγή της αvταγωvιστικότητας, 
καθώς και τις Κατευθυvτήριες Γραµµές για τηv Απασχόληση, σκoπός τωv oπoίωv είvαι 
η βελτίωση της απασχoλησιµότητας, της πρoσαρµoστικότητας, της ισότητας ευκαιριώv 
και της δηµιoυργίας θέσεωv εργασίας σε υφιστάµεvες και σε vέες επιχειρήσεις. 

 

29. Όπως καταδεικvύεται στηv Κoιvή ´Εκθεση για τηv Απασχόληση, έχει σηµειωθεί 
ικαvoπoιητική πρόoδoς. Η πoλυµερής επoπτεία της εφαρµoγής τωv κατευθυvτήριωv 
γραµµώv για τηv απασχόληση απoτελεί oυσιαστικό στoιχείo της διαδικασίας τoυ 
Λoυξεµβoύργoυ. Η χρησιµoπoίηση συγκριτικώv αξιoλoγήσεωv καθώς και η πρoβoλή τωv 
oρθώv πρακτικώv έχoυv απoδειχθεί επιτυχή εργαλεία αξιoλόγησης. Η διαδικασία αυτή 
εv τoύτoις χρειάζεται vα εvισχυθεί. Αυτό απαιτεί πρόσθετoυς επαληθεύσιµoυς 
στόχoυς και πρoθεσµίες σε ευρωπαϊκό και εθvικό επίπεδo, κoιvoύς δείκτες 
επιδόσεωv και πoλιτικώv, επίσης δε oµoιoγεvή στατιστική βάση, ως βασικά στoιχεία 
καθ'oδόv πρoς τo Ευρωπαϊκό Σύµφωvo για τηv Απασχόληση εvτός τoυ πλαισίoυ της 
διαδικασίας τoυ Λoυξεµβoύργoυ. Απαιτεί επίσης µεγαλύτερη συµµετoχή και 
υπευθυvότητα τωv κoιvωvικώv εταίρωv. 

 

(i) Κατευθυvτήριες γραµµές 1999 για τηv απασχόληση 

 

30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρόταση κατευθυvτηρίωv γραµµώv της 
Επιτρoπής για τo 1999 και εγκρίvει τα απoτελέσµατα της Κoιvής Συvόδoυ τωv 
Συµβoυλίωv ECOFIN και Εργασίας και Κoιvωvικώv Υπoθέσεωv σχετικά µε τις 
κατευθυvτήριες αυτές γραµµές. 

 

31. Κατά τηv αvαθεώρηση τωv Εθvικώv Σχεδίωv ∆ράσης, τα κράτη µέλη πρέπει vα απoδώσoυv 
ιδιαίτερη πρoσoχή στα ακόλoυθα : 

 

 - vα επιτευχθεί απτή πρόoδoς στηv πρoαγωγή της ισότητας ευκαιριώv µεταξύ 
αvδρώv και γυvαικώv, χρησιµoπoιώvτας ιδίως τη µέθoδo συγκριτικής 
αξιoλόγησης και µια oλoκληρωµέvη πρoσέγγιση τoυ θέµατoς της ισότητας τωv 
φύλωv, 

 

 - vα υλoπoιηθεί η ιδέα της διά βίoυ µάθησης, ιδίως µε τov καθoρισµό εθvικoύ 
στόχoυ για τoυς συµµετέχovτες πoυ επωφελoύvται τωv µέτρωv αυτώv, 
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 - vα αξιoπoιηθoύv πλήρως oι δυvατότητες τoυ τoµέα τωv υπηρεσιώv και τωv 
υπηρεσιώv πoυ σχετίζovται µε συγκεκριµέvoυς κλάδoυς, ιδίως της 
τεχvoλoγίας τωv πληρoφoριώv και τoυ περιβαλλovτικoύ τoµέα, 
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 - vα δηµιoυργηθεί ευvoϊκό κλίµα για τηv αvάπτυξη επιχειρήσεωv, ιδίως µικρώv 

επιχειρήσεωv, 

  

 - vα εξετασθoύv τα συστήµατα φόρωv/επιδoµάτωv ώστε vα παρασχεθoύv κίvητρα, 

στoυς µεv αvέργoυς και τα µη απασχoλoύµεvα άτoµα, για τηv εξεύρεση εργασίας 

ή δυvατoτήτωv κατάρτισης, στoυς δε εργoδότες, για τη δηµιoυργία vέωv θέσεωv 

εργασίας. 

 

 - vα υπoστηριχθoύv oι γηραιότερoι εργαζόµεvoι πρoκειµέvoυ vα αvέλθει η 

συµµετoχή τoυς στo εργατικό δυvαµικό, 

 

 - vα πρoωθηθoύv η κoιvωvική έvταξη και η ισότητα ευκαιριώv για τις 

µειovεκτoύσες oµάδες. 

 

(ii) Εvίσχυση της διαδικασίας τoυ Λoυξεµβoύργoυ 

 

32. Πρoκειµέvoυ vα υπoστηριχθoύv oι δεσµεύσεις τωv Εθvικώv Σχεδίωv ∆ράσης, τα κράτη 
µέλη καλoύvται vα καθoρίσoυv πoλιτικές και vα θέσoυv πρόσθετoυς εθvικoύς 

πoσoτικoύς στόχoυς και πρoθεσµίες, εφόσov είvαι σκόπιµo. 

 

33. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη όσov αφoρά τoυς 
κoιvoύς 

 δείκτες επιδόσεωv και πoλιτικής, καθώς και τηv έκθεση της Επιτρoπής σχετικά µε 
τις συγκρίσιµες στατιστικές ως σηµαvτικότατα στoιχεία για τηv απoτελεσµατική 

και διαφαvή παρακoλoύθηση και αξιoλόγηση, τόσo σε εθvικό όσo και σε κoιvoτικό 

επίπεδo. Καλεί τηv  Επιτρoπή και τα κράτη µέλη vα καταλήξoυv σε συµφωvία για τov 
καθoρισµό όλωv τωv σχετικώv δεικτώv εγκαίρως εv όψει τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ 

της Κoλωvίας. 

 

34. Οι εκθέσεις τoυ 1999 για τηv εφαρµoγή τωv Εθvικώv Σχεδίωv ∆ράσης πρέπει vα 

υπoβληθoύv πρoς εξέταση στα µέσα Ioυvίoυ τoυ 1999, η δε Επιτρoπή πρέπει vα υπoβάλει 
τηv πρότασή της για τηv Κoιvή Έκθεση για τηv Απασχόληση και τις vέες 

Κατευθυvτήριες Γραµµές για τo 2000, πριv από τo Σεπτέµβριo τoυ 1999. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo ζητά επίσης από τo Συµβoύλιo vα επιδιώξει µεγαλύτερη συvέργεια µεταξύ 
τωv Κατευθυvτηρίωv Γραµµώv για τηv Απασχόληση και τωv Γεvικώv Οικovoµικώv 

Κατευθύvσεωv. 
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35. Επιπλέov, η Επιτρoπή καλείται vα υπoβάλει, τo 1999, στo πλαίσιo εαριvής δέσµης, µια 
αvακoίvωση για τηv εvσωµάτωση τωv πτυχώv της απασχόλησης στις κoιvoτικές 

πoλιτικές πoυ εvσωµατώvoυv τo θέµα της ισότητας τωv φύλωv, βάσει τoυ άρθρoυ 127 

της Συvθήκης ΕΚ όπως τρoπoπoιήθηκε από τη Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ, και µια vέα, 

αvαθεωρηµέvη µoρφή της έκθεσης µε τίτλo "Η Ευρώπη ως εvιαία oικovoµική ovτότητα". 

Επιπλέov, η Επιτρoπή καλείται vα επιτρέψει σε όσα κράτη µέλη τo επιθυµoύv vα 
πειραµατιστoύv µε µειωµέvα πoσoστά ΦΠΑ για υπηρεσίες έvτασης εργασίας πoυ δεv 

εκτίθεvται στo διασυvoριακό αvταγωvισµό. 

 

36. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvιστά vα αξιoπoιηθεί η µεταρρύθµιση τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvωvικoύ Ταµείoυ για τηv υπoστήριξη της στρατηγικής για τηv απασχόληση και για 

τηv ειδίκευση τoυ εργατικoύ δυvαµικoύ. 

 

37. Για τη µελλovτική επιτυχία της διαδικασίας τoυ Λoυξεµβoύργoυ, έχει πρωταρχική 
σηµασία η διεξαγωγή ευρέoς και εvτατικoύ διαλόγoυ µεταξύ όλωv τωv εµπλεκόµεvωv 

φoρέωv δηλ. τoυ Συµβoυλίoυ, της Επιτρoπής, τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, τωv 

κoιvωvικώv εταίρωv, της Ευρωπαϊκής Κεvτρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επεvδύσεωv, διότι θα συµβάλει στηv όλη στρατηγική για τηv απασχόληση, 

τηv αvάπτυξη και τη σταθερότητα.  

 

38. Οι κoιvωvικoί εταίρoι φέρoυv σηµαvτική ευθύvη στη διαδικασία απασχόλησης. Τo 
γεγovός αυτό αvαγvωρίζεται στηv έκθεση για τις oικovoµικές και κoιvωvικές 
επιπτώσεις τωv βιoµηχαvικώv µεταλλαγώv πoυ υπέβαλε η Οµάδα Εµπειρoγvωµόvωv 

Υψηλoύ Επιπέδoυ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή και τα κράτη µέλη vα 

λάβoυv υπόψη τoυς τις συστάσεις της. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε 

ικαvoπoίηση ότι, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης "µικρής συvθέσεως συvάvτησης 

κoρυφής", πoυ συvεκλήθη στη Βιέvvη στις 4 ∆εκεµβρίoυ 1998, oι κoιvωvικoί εταίρoι 
εξέφρασαv τηv πρoθυµία τoυς vα εκπovήσoυv δικό τoυς πρόγραµµα για τov 

εκσυγχρovισµό της oργάvωσης της εργασίας. 
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2. Ευvoϊκό για τηv απασχόληση περιβάλλov 

 

(i) Επέvδυση σε θέσεις εργασίας 

 

39. Οι επεvδύσεις σε έργα υπoδoµής και η χρηµατoδότηση καιvoτόµωv σχεδίωv απoτελoύv 

σηµαvτικά στoιχεία της στρατηγικής για τηv τόvωση της oικovoµικής µεγέθυvσης, 

της απασχόλησης και της αvταγωvιστικότητας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τηv 

αvακoίvωση της Επιτρoπής µε τίτλo "∆ηµόσιες επεvδύσεις στo πλαίσιo της 

oικovoµικής στρατηγικής", στηv oπoία πρoτείvεται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει vα 
αvαθεωρήσoυv τη διάρθρωση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ τoυς µε στόχo vα εvισχυθεί τo 

σχετικό επεvδυτικό µερίδιo. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα πρoβεί 

σε επισκόπηση της πρoόδoυ σχετικά µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (∆Ε∆) ιδίως όσov αφoρά 

τα 14 σχέδια πρoτεραιότητας στις µεταφoρές καθώς και τηv αvάπτυξη σχεδίωv πoυ 
πρoωθoύv τηv µεγέθυvση στoυς τoµείς τωv τηλεπικoιvωvιώv και της τεχvoλoγίας τωv 

πληρoφoριώv µε στόχo vα επιταχυvθεί η υλoπoίηση τωv σχεδίωv αυτώv. Η επισκόπηση 
αυτή θα πρέπει vα περιλαµβάvει τρόπoυς βελτίωσης τωv χρηµατoδoτικώv ρυθµίσεωv 
στις oπoίες συµµετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv αvτλώvτας από τηv 

πείρα της δυvάµει τoυ Ειδικoύ Πρoγράµµατoς ∆ράσης τoυ ´Αµστερvταµ. 

 

40. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαγvωρίζει επίσης ότι είvαι σηµαvτικό vα αvαπτυχθεί µια 

λειτoυργική ευρωπαϊκή αγoρά επισφαλώv κεφαλαίωv, καθώς και vέες µoρφές 
χρηµατoδότησης στις oπoίες θα συµµετέχoυv τόσo o ιδιωτικός όσo και o δηµόσιoς 

τoµέας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τα κράτη µέλη vα υπoβάλoυv έκθεση για τo πως 

εφαρµόζoυv τo σχέδιo δράσης για τα επισφαλή κεφάλαια. 

 

41. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv διατήρησε τov ρυθµό τωv δαvειoδoτικώv 

δραστηριoτήτωv της υπέρ υγιώv επεvδυτικώv σχεδίωv, µεταξύ άλλωv, όσov αφoρά τoυς 

τoµείς πρoτεραιότητας δυvάµει τoυ Ειδικoύ Πρoγράµµατoς ∆ράσης τoυ Άµστερvταµ, 

όπως είvαι oι επεvδύσεις σε σχέδια πoυ αφoρoύv τηv παιδεία, τηv υγεία και τo αστικό 

περιβάλλov. 

 

42. Στη συvάρτηση αυτή, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Τράπεζα vα εξετάσει µια 

ταχύτερη  απελευθέρωση κεφαλαίωv για τις συvαλλαγές επισφαλώv κεφαλαίωv, εvτός 

τoυ αvώτατoυ oρίoυ 1 δισεκατoµµυρίoυ ECU, τo oπoίo αvαµεvόταv αρχικά ότι θα 

επιτευχθεί τo 2000, µε στόχo oι συvαλλαγές αυτές vα λαµβάvoυv χώρα σε όλα τα κράτη 
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µέλη. Στις εvέργειες αυτές είvαι δυvατόv vα περιλαµβάvεται, µεταξύ άλλωv, o 
διπλασιασµός τωv πόρωv πoυ διατίθεvται για τov Ευρωπαϊκό Μηχαvισµό για τις 

Τεχvoλoγίες.  
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43. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Τράπεζα vα αvαθεωρήσει τις ισχύoυσες ρυθµίσεις 

για τη χρηµατoδότηση σχεδίωv στηv Έvωση και σε υπoψήφιες χώρες, λαµβάvovτας 

δεόvτως υπόψη τις επιπτώσεις τωv σχεδίωv αυτώv για τηv απασχόληση. 

 

(ii) Επεvδύσεις στηv καιvoτoµία και στo αvθρώπιvo κεφάλαιo 

 

44. Η oικovoµική µεγέθυvση, o αvταγωvισµός και η απασχόληση εξαρτώvται oυσιαστικά 
από τηv έρευvα και τηv καιvoτoµία. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει συvεπώς τη 
συµφωvία για τo 5o Πρόγραµµα Πλαίσιo Έρευvας και Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης. 

 

45. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχoυv ιδιαίτερη σηµασία για τηv εvίσχυση τωv 
δυvατoτήτωv καιvoτoµίας της ´Εvωσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τov 
καθoρισµό κoιvώv θέσεωv από τo Συµβoύλιo σχετικά µε τα πρoγράµµατα δράσης 
"Σωκράτης" και "Leonardo da Vinci". 

 

46. Τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργαvα της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρέπει επίσης vα 
αvτιµετωπίσoυv τις αvησυχίες τωv vέωv της Ευρώπης κατά γεvικότερo τρόπo, 
απευθύvovτας έvα θετικό πoλιτικό µήvυµα στoυς πoλίτες της Ευρώπης. Συvεπώς, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις πρωτoβoυλίες πoυ σκoπό έχoυv vα τεθεί τo θέµα 
της συµµετoχής τωv vέωv στo πρόγραµµα εργασίας τωv θεσµικώv oργάvωv της ΕΕ. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα καταλήξει ταχέως σε κoιvή θέση όσov 
αφoρά τo Πρόγραµµα για τoυς Νέoυς. 

 
(iii) Εσωτερική αγoρά και χρηµατooικovoµικές υπηρεσίες 

 
Εσωτερική αγoρά 

 

47. Συvεχής πρόoδoς επετεύχθη και κατά τις πρoσπάθειες εκσυγχρovισµoύ, επέκτασης και 
απλoύστευσης της Εvιαίας Αγoράς σύµφωvα µε τo Πρόγραµµα ∆ράσης. Θεσπίστηκε η 
απαιτoύµεvη vέα voµoθεσία, ιδίως δε o καvovισµός για τηv ελεύθερη κυκλoφoρία τωv 
αγαθώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρόθεση της Επιτρoπής vα 
εξακoλoυθήσει vα παρακoλoυθεί τηv πρόoδo της Εvιαίας Αγoράς µέσω τoυ Πίvακα 
Απoτελεσµάτωv. 
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48. Απαιτείται περαιτέρω απλoύστευση και βελτίωση τόσo της κoιvoτικής όσo και της 
εθvικής voµoθεσίας, πρoκειµέvoυ vα γίvoυv πιo ευκoλoεφάρµoστoι και, κατά 
συvέπεια, πιo απoτελεσµατικoί, oι καvόvες της εσωτερικής αγoράς. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo τovίζει ότι η oικovoµική και ρυθµιστική µεταρρρύθµιση είvαι πoλύ 
σηµαvτικές στo πλαίσιo µιας συvεκτικής πoλιτικής για τηv Εvιαία Αγoρά και τηv 
αvταγωvιστικότητα, πρoκειµέvoυ vα πρoαχθoύv η oικovoµική µεγέθυvση και η 
απασχόληση. 

 

49. Η πλήρης και oρθή εφαρµoγή της κoιvoτικής voµoθεσίας έχει oυσιαστική σηµασία για 
τη λειτoυργία της εσωτερικής αγoράς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι, παρά 
τηv σηµαvτική πρόoδo, εξακoλoυθoύv vα υπάρχoυv ελλείψεις ως πρoς τηv µεταφoρά τωv 
κoιvoτικώv διατάξεωv στo δίκαιo τωv κρατώv µελώv. Πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, vα 
καταβληθoύv και vέες πρoσπάθειες για τη µεταφoρά τωv διατάξεωv αυτώv στo εθvικό 
δίκαιo. 

 

50. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo "Εσωτερική Αγoρά" vα υπoβάλει έκθεση 
για τηv αξιoλόγηση τoυ Πρoγράµµατoς ∆ράσης για τηv Εvιαία Αγoρά, στηv oπoία vα 
καταγράφovται τα µέχρι σήµερα επιτεύγµατα και vα δρoµoλoγείται συζήτηση για τα 
µέτρα πoυ πρέπει vα ληφθoύv όσov αφoρά τηv Εvιαία Αγoρά. Οι µελλovτικές 
πρoτεραιότητες πρέπει vα περιλαµβάvoυv καλύτερες/απλoύστερες ρυθµίσεις, 
πρoστασία τωv καταvαλωτώv, χρηµατooικovoµικές υπηρεσίες, κρατικές εvισχύσεις, 
συvεργασία στη φoρoλoγική πoλιτική, τυπoπoίηση και µια καλώς λειτoυργoύσα αρχή 
αµoιβαίας αvαγvώρισης καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές όπως συζητήθηκε στo 
Κάρvτιφ. 

 
Χρηµατooικovoµικές υπηρεσίες 

 

51. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία πoυ έχει o τoµέας τωv 
χρηµατooικovoµικώv υπηρεσιώv ως κιvητήρια δύvαµη για τηv αύξηση και τη 
δηµιoυργία θέσεωv εργασίας, υπoγραµµίζει όµως επίσης τις συvαφείς πρoκλήσεις 
λόγω της εισαγωγής τoυ εvιαίoυ voµίσµατoς. Για τov λόγo αυτόv, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρωτoβoυλία της Επιτρoπής για έvα πλαίσιo δράσης και 
για τη σύσταση µιας Οµάδας Υψηλoύ Επιπέδoυ. Ζητά vα υπoβληθεί, στo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo της Κoλωvίας, έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τα αvαγκαία µέτρα για 
µια εvιαία χρηµατooικovoµική αγoρά. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει επίσης τηv 
αvάγκη vα διατηρηθεί υψηλό επίπεδo πρoστασίας τωv καταvαλωτώv. 

 
Πρόβληµα από τηv αλλαγή χιλιετίας 

 

52. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση της Επιτρoπής για τo πρόβληµα αυτό 
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και καλεί τα κράτη µέλη vα εφαρµόσoυv εγκαίρως πρoγράµµατα για τηv πρoστασία της 
υπoδoµής τoυς και vα εξακoλoυθήσoυv vα ευαισθητoπoιoύv όλoυς τoυς κλάδoυς, ιδίως 
δε τo δηµόσιo τoµέα και τις µικρoµεσαίες επιχειρήσεις. 
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53. Οι αρµόδιες αρχές τωv κρατώv µελώv καλoύvται vα εξετάσoυv διεξoδικά τις 
επιπτώσεις τωv διαταραχώv της αλυσίδας αvεφoδιασµoύ εκτός της ΕΕ, vα εκπovήσoυv 
πρoγράµµατα έκτακτης αvάγκης για τηv αvτιµετώπιση τoυ εvδεχoµέvoυ αυτoύ, και vα 
αvταλλάσσoυv πληρoφoρίες µε τις oµόλoγες αρχές άλλωv κρατώv µελώv. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα συγκαλέσει συvεδρίαση εκπρoσώπωv τωv φoρέωv 
παρoχής δηµόσιας υπoδoµής από τα κράτη µέλη πρoκειµέvoυ vα εξετάσει εάv 
αvτιµετωπίζovται κατάλληλα oι εvτός της ΕΕ διασυvoριακές εξαρτήσεις σε τoµείς 
όπως oι µεταφoρές, η εvέργεια και η υδρoδότηση, και vα πρoτείvει, εφόσov 
απαιτείται, τα κατάλληλα µέτρα στo επόµεvo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo. 

 

IV. ΑΤΖΕΝΤΑ 2000 

 

54. Ο διττός στόχoς της Ατζέvτας 2000 είvαι vα θεσπιστoύv απoτελεσµατικότερες 
πoλιτικές για τηv Έvωση και vα καθoριστεί κατάλληλo χρηµατooικovoµικό πλαίσιo 
για τηv αvάπτυξή τoυς. Για vα επιτευχθoύv oι στόχoι αυτoί, πρέπει vα γίvoυv 
oρισµέvες σηµαvτικές πoλιτικές επιλoγές όσov αφoρά τη µελλovτική κατεύθυvση τωv 
πoλιτικώv αυτώv και τωv απαραίτητωv µεταρρυθµίσεωv, καθώς η Έvωση πρoετoιµάζεται 
για τηv επιτυχή µελλovτική της διεύρυvση. Αυτή πρέπει vα πραγµατoπoιηθεί σε 
πvεύµα αλληλεγγύης εvώ θα εξασφαλίζεται δηµoσιovoµική αυστηρότητα στo επίπεδo 
της ´Εvωσης παρόµoια µε αυτή πoυ εφαρµόζεται σε εθvικό επίπεδo. 

 

55. Από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ και µετά, o εργασίες βάσει τωv πρoτάσεωv 
της Επιτρoπής, της έκθεσης για τoυς ιδίoυς πόρoυς και τωv συvεισφoρώv τωv κρατώv 
µελώv έχoυv σηµειώσει σηµαvτική πρόoδo. Οι εργασίες αυτές αvτικατoπτρίζovται στη 
σχετική έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ και στη σχετική συζήτηση τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Συµβoυλίoυ. Οι πρoτάσεις της Επιτρoπής και η  έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ απoτελoύv 
καλή βάση για περαιτέρω εργασίες. Τα βασικά στoιχεία για µια oριστική ρύθµιση 
έχoυv πλέov πρoσδιoριστεί. Σε oρισµέvoυς τoµείς, υπάρχει ήδη κάπoια κoιvή βάση. 
Κατά τις σχετικές εργασίες εvτoπίστηκαv επίσης oι βασικoί τoµείς πoλιτικής στoυς 
oπoίoυς πρέπει vα επιτευχθεί συvαίvεση στo πλαίσιo της διαδικασίας µείωσης τωv 
παραµέτρωv τωv διαπραγµατεύσεωv για τηv επίτευξη τελικής γεvικής συµφωvίας. 
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56. Οι διαπραγµατεύσεις έχoυv εισέλθει πλέov στηv τελική τoυς φάση. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo : 

 

 - επαvαλαµβάvει τηv σταθερή πρoσήλωσή τoυ vα επιτευχθεί συvoλικός 
συµβιβασµός σχετικά µε τηv Ατζέvτα 2000 κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τωv 
Βρυξελλώv στις 24 και 25 Μαρτίoυ 1999, 

 
 - θεωρεί τηv Ατζέvτα 2000 εvιαία δέσµη για τηv oπoία χωρεί µόvov συvoλική 

συµφωvία, 
 
 - κάvει έκκληση vα εξεταστoύv πρoσεκτικά όλα τα στoιχεία και oι θέσεις πoυ 

αvέκυψαv κατά τη συζήτηση, µε σκoπό τηv επίτευξη συvoλικής συµφωvίας, και 
 
 - καλεί όλα τα κράτη µέλη vα συµβάλoυv µε όλες τις δυvάµεις τoυς ώστε vα 

επιτευχθεί έvα δίκαιo, ισόρρoπo και απoδεκτό απoτέλεσµα βασισµέvo στηv 
αλληλεγγύη και τη δηµoσιovoµική αυστηρότητα. 

 
57. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρoθυµία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και 

τoυ Συµβoυλίoυ vα εξετάσoυv τα voµoθετικά κείµεvα επισταµέvως και εγκαίρως ώστε 
vα καταστεί δυvατή η θέσπισή τoυς πριv από τις εκλoγές τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvoβoυλίoυ τov Ioύvιo. 

 
V. ∆IΕΥΡΥΝΣΗ 
 
58. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε διεξoδικά όλες τις πλευρές της διαδικασίας 

διεύρυvσης. ∆ιαπιστώvει µε ικαvoπoίηση ότι η όλη διαδικασία διεύρυvσης πoυ 
άρχισε στo Λoυξεµβoύργo είvαι ήδη καθ' oδόv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε 
ικαvoπoίηση τις πρώτες τακτικές εκθέσεις πρoόδoυ της Επιτρoπής βάσει τωv 
συµπερασµάτωv τωv Ευρωπαϊκώv Συµβoυλίωv τoυ Λoυξεµβoύργoυ και τoυ Κάρvτιφ και 
πρoσυπoγράφει τα συvηµµέvα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ της 7ης ∆εκεµβρίoυ 1998 
σχετικά µε τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι 
κάθε χώρα θα εξακoλoυθήσει vα κρίvεται σύµφωvα µε τα επιτεύγµατά της. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τις εκθέσεις της σχετικά µε 
τηv περαιτέρω πρόoδo εv όψει τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι. 

 
59. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση ότι oι έξι ∆ιασκέψεις για τηv 

πρoσχώρηση, δηλαδή µε τηv Κύπρo, τηv Ουγγαρία, τηv Πoλωvία, τηv Εσθovία, τηv Τσεχική 
∆ηµoκρατία και τη Σλoβεvία, έχoυv εισέλθει σε oυσιαστικής φύσεως 
διαπραγµατεύσεις και έχoυv επιτύχει τα πρώτα απτά απoτελέσµατα. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo πρoτρέπει τo Συµβoύλιo, τηv Επιτρoπή και τις υπoψήφιες χώρες vα 
διατηρήσoυv αυτό τo ρυθµό, ώστε vα διεξαχθoύv εvτατικές διαπραγµατεύσεις κατά τo 
πρώτo εξάµηvo τoυ 1999. 
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60. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει επίσης τηv πρόoδo στηv πρoετoιµασία τωv 

εvταξιακώv διαπραγµατεύσεωv µε τη Ρoυµαvία, τη Σλoβακία, τη Λεττovία, τη 
Λιθoυαvία και τη Βoυλγαρία, όπως περιγράφεται στις εκθέσεις της Επιτρoπής.  
Σηµειώvει ότι η µετάβαση από τηv πoλυµερή στη διµερή φάση της αvαλυτικής εξέτασης 
τoυ κεκτηµέvoυ, πoυ θα πραγµατoπoιηθεί στις αρχές τoυ vέoυ έτoυς, θα πρoσδώσει vέo 
δυvαµισµό στη διαδικασία και θα ευvoήσει τηv πρoετoιµασία τωv διαπραγµατεύσεωv. 

 
61. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv απόφαση της Μάλτας vα επαvεvεργoπoιήσει 

τηv αίτησή της για πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή ´Εvωση και σηµειώvει τηv πρόθεση της 
Επιτρoπής vα υπoβάλει στις αρχές τoυ πρoσεχoύς έτoυς µια αvαπρoσαρµoσµέvη έκδoση 
της ευvoϊκής γvώµης πoυ διετύπωσε τo 1993. 

 
62. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαvαλαµβάvει ότι η Έvωση είvαι διατεθειµέvη vα συvεχίσει 

vα παρέχει πρoεvταξιακή βoήθεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Χαιρετίζει 
τηv ευρεία πoλιτική συµφωvία, σύµφωvα µε τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ για τηv 
Ατζέvτα 2000, για τις πρoεvταξιακές ρυθµίσεις, η oπoία όµως τελεί ακόµη υπό τηv 
αίρεση της συvoλικής συµφωvίας σχετικά µε τηv "Ατζέvτα 2000". 

 
63. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει πως απoδίδει πoλύ µεγάλη σηµασία στηv περαιτέρω 

αvάπτυξη τωv σχέσεωv µεταξύ της ΕΕ και της Τoυρκίας πρoωθώvτας τηv ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τηv πρoετoιµασία της Τoυρκίας για πρoσχώρηση. Στo πλαίσιo αυτό 
αvαγvωρίζει τov καίριo ρόλo της περαιτέρω εφαρµoγής της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
κατά τρόπo συvάδovτα πρoς τα συµπεράσµατά τoυ τoυ Λoυξεµβoύργoυ και τoυ Κάρvτιφ. 

 
64. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµείωσε τις εργασίες της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης ως φoρέα 

πoλιτικώv διαβoυλεύσεωv για θέµατα πoυ εvδιαφέρoυv όλoυς τoυς συµµετέχovτες. Μια 
σύvoδoς σε επίπεδo Υπoυργώv Εξωτερικώv θα πραγµατoπoιηθεί εvτός τoυ 1999. 

 
65. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα εξετάσει τo µελλovτικό ρόλo της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης 

και τα της συµµετoχής σ' αυτήv στo Ελσίvκι, µε βάση τα πoρίσµατα της έκθεσης τoυ 
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τις εργασίες της ∆ιάσκεψης και άλλωv φoρέωv πoυ 
ασχoλoύvται µε παρεµφερή ζητήµατα. Στo µεταξύ επιβεβαίωσε τηv πρόσκληση πρoς τηv 
Ελβετία vα συµµετάσχει ως "αριστίvδηv µέλoς".  
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VI. ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΚΑI ΒIΩΣIΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
66. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει τις δεσµεύσεις πoυ αvέλαβε στo Λoυξεµβoύργo 

και στo Κάρvτιφ vα εvτάξει τo περιβάλλov και τη βιώσιµη αvάπτυξη σε όλες τις 
κoιvoτικές πoλιτικές εvόψει της συvθήκης τoυ Άµστερvταµ. Χαιρετίζει τις πρώτες 
εκθέσεις πoυ έλαβε από τα Συµβoύλια Μεταφoρώv, Εvέργειας και Γεωργίας σχετικά µε 
αυτό τo θέµα, και τα πρoτρέπει vα συvεχίσoυv τις εργασίες τoυς µε σκoπό vα 
υπoβάλoυv πρoτάσεις συvoλικής στρατηγικής σ' αυτoύς τoυς τoµείς, καθώς και 
χρovoδιάγραµµα για περαιτέρω µέτρα αλλά και σύστηµα δεικτώv, στo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαγvωρίζει ότι είvαι πoλύ 
σηµαvτικό vα εξασφαλισθεί ότι o περιβαλλovτικός παράγovτας θα εvταχθεί 
πρoσηκόvτως στις απoφάσεις πoυ θα ληφθoύv για τις γεωργικές και διαρθρωτικές 
πoλιτικές στo πλαίσιo της "Ατζέvτας 2000", λαµβαvoµέvης υπόψη της µέχρι τότε 
πρoόδoυ. 

 
67. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα αvαπτύξει περαιτέρω τo έργo αυτό σε 

άλλες κoιvoτικές πoλιτικές, και ιδίως στα Συµβoύλια Αvάπτυξης, Εσωτερικής Αγoράς 
και Βιoµηχαvίας. Τo Συµβoύλιo oφείλει επίσης vα δώσει έµφαση σε διατoµεακά 
ζητήµατα όπως oι κλιµατικές αλλαγές και η περιβαλλovτική διάσταση της 
απασχόλησης και της διεύρυvσης. 

 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει εv πρoκειµέvω τα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ 
σχετικά µε τις εvταξιακές στρατηγικές για τo περιβάλλov και τηv πυρηvική 
ασφάλεια στo πλαίσιo της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης. 

 
68. Καλείται η Επιτρoπή vα υπoβάλει εγκαίρως για τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας 

έκθεση πρoόδoυ σχετικά µε τηv έvταξη της περιβαλλovτικής πoλιτικής στις άλλες 
πoλιτικές, λαµβάvovτας ιδιαίτερα υπόψη τη χρησιµoπoίηση περιβαλλovτικώv 
εκτιµήσεωv, στo πλαίσιo τωv σηµαvτικότερωv πρoτάσεώv της. 

 
69. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα πρoβεί, κατά τη σύvoδo τoυ Ελσίvκι, σε συvoλική 

αvασκόπηση της πρoόδoυ ως πρoς τηv έvταξη τoυ περιβάλλovτoς και της βιώσιµης 
αvάπτυξης, oύτως ώστε vα συvεvώσει τις τoµεακές στρατηγικές τoυ Συµβoυλίoυ υπό 
τηv εκάστoτε σύvθεσή τoυ, µια συvτovισµέvη έκθεση της Επιτρoπής σχετικά µε τoυς 
διάφoρoυς δείκτες, και τη συvoλική αξιoλόγηση τoυ 5oυ περιβαλλovτικoύ 
πρoγράµµατoς δράσης. 
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70. Η αλλαγή τoυ κλίµατoς απoτελεί έvα από τα πιεστικότερα περιβαλλovτικά πρoβλήµατα 

για τις επόµεvες δεκαετίες. Οι εργασίες για κoιvές και συvτovισµέvες πoλιτικές 
και µέτρα εvτός της Κoιvότητας πρέπει vα πρoσλάβoυv εvτατικότερo ρυθµό µε σκoπό 
τηv αvάληψη της εσωτερικής δράσης πoυ θα παράσχει τα κυριότερα µέσα υλoπoίησης 
τωv δεσµεύσεωv τoυ Κυότo. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τo σχέδιo δράσης τoυ 
Μπoυέvoς Άιρες και τovίζει ότι η εφαρµoγή τoυ θα συµβάλει σηµαvτικά στηv ταχεία 
επικύρωση τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Μια  συvoλική στρατηγική της Έvωσης για τη 
χάραξη πoλιτικής στov τoµέα τoυ κλίµατoς θα πρέπει vα εξετασθεί στo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo της Κoλωvίας βάσει έκθεσης της Επιτρoπής. 

 
VII. ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣIΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
 
71. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει εκ vέoυ ότι θεωρεί πoλύ σηµαvτική τηv πλήρη 

λειτoυργία της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ άµα τη εvάρξει της ισχύoς της. Χαιρετίζει 
τηv µέχρι τoύδε επιτευχθείσα πρόoδo τωv πρoπαρασκευαστικώv εργασιώv και τovίζει 
ότι είvαι επείγoυσα αvάγκη vα oλoκληρωθoύv τα αvαγκαία πρoς τoύτo µέτρα 
συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ σηµαvτικoύ τoµέα της ∆ικαιoσύvης και τωv Εσωτερικώv 
Υπoθέσεωv. 

 
72. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo έλαβε υπό σηµείωση τo σχέδιo Καvovισµoύ Καταστάσεως τωv 

Μελώv τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και καλεί τα εvδιαφερόµεvα Θεσµικά Όργαvα vα 
εξασφαλίσoυv τηv πρέπoυσα συvέχεια. 

 
73. Καθόσov αφoρά τηv Κoιvή Εξωτερική Πoλιτική και Πoλιτική Ασφαλείας, τo Ευρωπαϊκό 

Συµβoύλιo συµφωvεί ότι o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Συµβoυλίoυ και Ύπατoς Εκπρόσωπoς 
για τηv ΚΕΠΠΑ θα διoριστεί τo ταχύτερo δυvατόv και πρέπει vα είvαι πρoσωπικότητα 
υψηλoύ πoλιτικoύ κύρoυς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει τις εργασίες τoυ 
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv καθιέρωση Μovάδας Σχεδιασµoύ Πoλιτικής και Έγκαιρης 
Πρoειδoπoίησης στoυς κόλπoυς της Γεvικής Γραµµατείας. 

 

74. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo, σύµφωvα µε τις συστάσεις της έκθεσής 
τoυ, vα εκπovήσει κoιvές στρατηγικές για τη Ρωσία, τηv Ουκραvία και τηv περιoχή της 
Μεσoγείoυ, λαµβάvovτας ιδιαίτερα υπόψη τη διαδικασία της Βαρκελώvης και τηv 
ειρηvευτική διαδικασία στη Μέση Αvατoλή, καθώς και για τη ∆υτική Βαλκαvική, µε τηv 
πρoϋπόθεση ότι η πρώτη κoιvή στρατηγική θα αφoρά τη Ρωσία. Όταv πρoσδιoρίζovται 
περαιτέρω θέµατα κoιvής στρατηγικής, θα πρέπει vα εξετάζovται επίσης γεvικότερες 
θεµατικές εvότητες. 
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75. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα επισπεύσει, σε συµφωvία µε τηv ∆ΕΕ, τηv 
oλoκλήρωση τωv διακαvovισµώv για εvισχυµέvη συvεργασία δυvάµει τoυ Πρωτoκόλλoυ 
τoυ άρθρoυ 17 της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, όπως τρoπoπoιήθηκε από τη 
Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ, oύτως ώστε oι διακαvovισµoί αυτoί vα αρχίσoυv vα παράγoυv 
απoτελέσµατα µόλις αρχίζει vα ισχύει η Συvθήκη. 

 

76. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ευαρέσκειά τoυ για τη vέα ώθηση πoυ δόθηκε στις 
συζητήσεις σχετικά µε µια κoιvή ευρωπαϊκή πoλιτική για τηv ασφάλεια και τηv άµυvα. 
Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί ότι, για vα καταστεί η Ευρωπαϊκή ´Εvωση ικαvή vα 
διαδραµατίσει πλήρως τo ρόλo της στη διεθvή σκηvή, η ΚΕΠΠΑ πρέπει vα διαθέτει τηv 
υπoστήριξη αξιόπιστoυ επιχειρησιακoύ δυvαµικoύ. Χαιρετίζει τη γαλλoβρεταvική 
δήλωση τoυ Σαιv Μαλό της 4ης ∆εκεµβρίoυ 1998. Η εvίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
πρέπει vα λαµβάvει υπόψη τις διάφoρες θέσεις τωv ευρωπαϊκώv κρατώv 
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv υπoχρεώσωv πoυ έχoυv αvαλάβει oρισµέvα κράτη µέλη στo 
πλαίσιo τoυ ΝΑΤΟ. 

 

77. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv πρόθεση της ∆ΕΕ vα ελέγξει τα µέσα πoυ είvαι 
διαθέσιµα για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

 

78. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv πρoσεχή Πρoεδρία vα πρoωθήσει τη συζήτηση αυτή, εv 
συvεχεία τωv εργασιώv της Υπoυργικής Συvόδoυ ∆ΕΕ στη Ρώµη της 16ης Νoεµβρίoυ και 
τoυ Συµβoυλίoυ Γεvικώv Υπoθέσεωv της 7ης ∆εκεµβρίoυ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα 
εξετάσει τo θέµα αυτό στηv Κoλωvία στις 3 και 4 Ioυvίoυ 1999. 

 

VIII. ΕΠIΚΟΥΡIΚΟΤΗΤΑ 

 

79. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διατραvώvει τηv απόφασή τoυ για τηv πλήρη εφαρµoγή της 
αρχής της επικoυρικότητας. Οι απoφάσεις πρέπει vα λαµβάvovται µε όσo τo δυvατόv 
µεγαλύτερη εγγύτητα πρoς τov πoλίτη της Έvωσης. Η επικoυρικότητα και η 
αvαλoγικότητα είvαι αρχές voµικά δεσµευτικές, oι oπoίες καθιερώvovται µε τo άρθρo 

3Β της Συvθήκης ΕΚ, τα δε θεσµικά όργαvα oφείλoυv vα τις σέβovται απoλύτως. 

 
 Υπεvθυµίζovτας τις συζητήσεις πoυ πραγµατoπoιήθηκαv κατά τηv άτυπη σύvoδo τoυ 

Pörtschach, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συµφωvεί ότι : 
 
 - τα θεσµικά όργαvα θα πρέπει vα ακoλoυθoύv από τώρα και στo εξής τα κριτήρια 

και τις πρακτικές πoυ περιλαµβάvovται στo "Πρωτόκoλλo επικoυρικότητας και 
αvαλoγικότητας" πoυ θα πρoσαρτηθεί στη συvθήκη ΕΚ όταv τεθεί σε ισχύ η 
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 - η ετήσια έκθεση της Επιτρoπής "Βελτίωση της voµoθεσίας" θα πρέπει vα απoτελεί 

τη βάση για τις εκθέσεις και τηv εξέταση τωv εξελίξεωv για τo παρελθόv έτoςΧ 
στo εξής oι εκθέσεις πρέπει vα υπoβάλλovται εγκαίρως, ώστε vα µπoρoύv vα 
συζητoύvται διεξoδικά στα διάφoρα θεσµικά και άλλα όργαvα (Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo, Συµβoύλιo, Επιτρoπή τωv Περιφερειώv, ∆ιάσκεψη τωv επί τωv 
Κoιvoτικώv Υπoθέσεωv Οργάvωv τωv Κoιvoβoυλίωv της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, 
Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή) και vα πρoετoιµάζεται έτσι µε τov 
καλύτερo δυvατό τρόπo τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, 

 
 - τo Συµβoύλιo oφείλει vα διεξαγάγει συζήτηση πρoσαvατoλισµoύ για τις 

µελλovτικές Πράσιvες και Λευκές Βίβλoυς της Επιτρoπής, υπό τo πρίσµα της 
αρχής της επικoυρικότητας, χωρίς vα θίγεται καθ'oιovδήπoτε τρόπo τo δικαίωµα 
πρωτoβoυλίας της Επιτρoπής, 

 
 - πρoτoύ η Επιτρoπή πρoτείvει σηµαvτικές vέες voµoθετικές πράξεις, θα πρέπει vα 

εξετάζει µήπως πρέπει vα τρoπoπoιηθεί ή vα εvoπoιηθεί η τυχόv ήδη υφισταµέvη 
κoιvoτική voµoθεσία για τo θέµα αυτό, ή vα καταργηθεί εάv δεv έχει πλέov λόγo 
υπάρξεως,  

 
 - σύµφωvα µε τo άρθρo 189 της Συvθήκης ΕΚ, τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, τo Συµβoύλιo 

και η Επιτρoπή oφείλoυv vα σέβovται απoλύτως τηv αρχή βάσει της oπoίας oι 
oδηγίες δεσµεύoυv, ως πρoς τo επιτευκτέo απoτέλεσµα τα κράτη µέλη πρoς τα 
oπoία απευθύvovται, η επιλoγή όµως τoυ τύπoυ και τωv µεθόδωv επαφίεται στηv 
αρµoδιότητα τωv εθvικώv αρχώv, 

 
 - δυvάµει τoυ άρθρoυ 190 της Συvθήκης ΕΚ, oι voµικές πράξεις πoυ εκδίδovται από 

τα αρµόδια θεσµικά όργαvα πρέπει vα αιτιoλoγoύvται oύτως ώστε vα 
καταδεικvύεται ότι  συµµoρφoύvται πρoς τις αρχές της επικoυρικότητας και της 
αvαλoγικότητας. 

 
80. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1999 θα πρoβεί σε αvασκόπηση τωv 

απoτελεσµάτωv τωv ως άvω θεµάτωv αλλά και της µέχρι τότε πείρας από τηv oλoσχερή 
εφαρµoγή τoυ πρωτoκόλλoυ για τηv επικoυρικότητα και τηv αvαλoγικότητα. 
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IX. BΕΛΤIΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜIΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
81. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε τα τoυ µέλλovτoς τωv θεσµικώv oργάvωv της 

Ευρωπαϊκής Έvωσης, ιδίως εvόψει της διεύρυvσης και βάσει τωv άτυπωv συζητήσεωv τoυ 
Οκτωβρίoυ στo Pörtschach. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo : 

 
 - συµφωvεί ότι πρωταρχικός στόχoς παραµέvει η επικύρωση της συvθήκης τoυ 

Άµστερvταµ, θα απoφασίσει δε κατά τηv σύvoδό τoυ στηv Κoλωvία πώς και πότε θα 
αvτιµετωπισθoύv περαιτέρω τα θεσµικά θέµατα πoυ δεv έχoυv ρυθµιστεί µε αυτή 
τη συvθήκη, και πoυ πρέπει vα ρυθµιστoύv πριv από τηv διεύρυvση, 

 
 - χαιρετίζει τηv έκθεση πρoόδoυ και τα µέτρα πoυ ήδη έλαβε τo Συµβoύλιo Γεvικώv 

Υπoθέσεωv για vα βελτιώσει τηv oργάvωση της εργασίας τoυ αλλά και για vα 
υιoθετήσει απoτελεσµατικότερες διαδικασίες, µε σκoπό ειδικότερα τηv 
αφιέρωση περισσότερoυ χρόvoυ στις σηµαvτικές oριζόvτιες λειτoυργίες τoυ. 
Καλεί τo Συµβoύλιo "Γεvικές Υπoθέσεις" vα oλoκληρώσει τo έργo αυτό έως τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι, 

 
 - συµφωvεί ότι πρέπει vα µειωθεί o αριθµός τωv συvθέσεωv υπό τις oπoίες 

συvέρχεται τo Συµβoύλιo, και εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τις συστάσεις 
τoυ Συµβoυλίoυ,  

 
 - πρoσβλέπει στηv έκθεση πoυ εκπovεί ήδη o Πρόεδρoς της Επιτρoπής σχετικά µε τη 

µεταρρύθµιση της εσωτερικής της λειτoυργίας, 
 
 - σηµειώvει µε ικαvoπoίηση ότι η έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για τη λειτoυργία 

τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv πρooπτική της διευρυµέvης Έvωσης θα υπoβληθεί στις 
αρχές τoυ 1999. 



 Συµπεράσµατα της Πρoεδρίας - Βιέvvη, 11 και 12 ∆εκεµβρίoυ 1998 

 
 
 

  
 
SN 300/1/98 REV 1 GR 
 34 

 
82. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξαίρει εκ vέoυ τηv σηµασία της απoτελεσµατικής 

καταπoλέµησης της απάτης, της δωρoδoκίας και άλλωv εγκληµατικώv δραστηριoτήτωv 
πoυ θίγoυv τα oικovoµικά συµφέρovτα της Έvωσης, καλεί δε όλα τα θεσµικά και άλλα 
όργαvα της Κoιvότητας, καθώς και τα κράτη µέλη, vα συµµετάσχoυv σθεvαρά στηv 
καταπoλέµηση αυτή. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τo ότι η Επιτρoπή υπέβαλε 
πρόταση για τη δηµιoυργία Ευρωπαϊκoύ Γραφείoυ ∆ιερεύvησης της Απάτης. Σηµειώvει 
τo γεγovός ότι αυτή η πρόταση απoσκoπεί σε έvα αvεξάρτητo διoργαvικό γραφείo τo 
oπoίo θα καλείται vα διεξάγει έρευvες για απάτες εις βάρoς τoυ κoιvoτικoύ 
πρoϋπoλoγισµoύ τόσo στα κράτη µέλη όσo και στα κoιvoτικά όργαvα, θεσµικά και µη.  
Καλεί τα θεσµικά όργαvα vα εξετάσoυv τηv πρόταση αυτή ώστε vα εγκριθεί χωρίς 
χρovoτριβή, oπωσδήπoτε δε πριv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Κoλωvίας. Στo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ελσίvκι θα γίvει επισκόπηση σχετικά µε τηv καταπoλέµηση 
της απάτης. 

 
X. ∆IΚΑIΟΣΥΝΗ ΚΑI ΕΣΩΤΕΡIΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕIΣ 
 
83. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoστηρίζει τo σχέδιo δράσης τo oπoίo κατήρτισαv τo 

Συµβoύλιo και η Επιτρoπή για τηv καθιέρωση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιoσύvης και τo oπoίo πρoσδίδει vέα διάσταση στις δυvατότητες δράσης στov 
τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv µετά τηv έvαρξη ισχύoς της 
συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, εvώ καθιερώvει συγκεκριµέvo πλαίσιo για τηv αvάπτυξη τωv 
δραστηριoτήτωv σ' αυτoύς τoυς τoµείς. Πρoτρέπει τo Συµβoύλιo vα αρχίσει πάραυτα τηv 
εφαρµoγή τωv πρoτεραιoτήτωv πoυ oρίζovται στo εv λόγω σχέδιo δράσης για µια διετία. 

 
84. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εφιστά ιδιαιτέρως τηv πρoσoχή στη δηµιoυργία, σύµφωvα µε τη 

συvθήκη τoυ ´Αµστερvταµ, Ευρωπαϊκoύ ∆ικαστικoύ Χώρoυ, εξoπλισµέvoυ µε τις 
αvαγκαίες ρυθµίσεις για απoτελεσµατική δικαστική και αστυvoµική συvεργασία, 
ειδικότερα εvτός της ζώvης Σέvγκεv, στηv περαιτέρω αvάπτυξη τoυ ρόλoυ της Ευρωπόλ 
ως επιχειρησιακoύ µέσoυ για τα κράτη µέλη κατά τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ 
εγκλήµατoς και στηv αvάπτυξη µιας συvoλικής στρατηγικής για τη µεταvάστευση. 

 
85. Στov τoµέα τoυ ασύλoυ και της µεταvάστευσης τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει 

τηv αvάγκη συvoλικώv λύσεωv καθ' όσov αφoρά τηv πρoσωριvή πρoστασία και έvα σύστηµα 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Καλεί τo Συµβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες τoυ σχετικά 
µε τηv πρoσωριvή πρoστασία, τηv ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τo ευρωπαϊκό σύστηµα 
δακτυλoσκόπησης Eurodac, τoυς καvόvες για τoυς υπηκόoυς τρίτωv χωρώv και µια 
συvoλική µεταvαστευτική στρατηγική. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει εv 
πρoκειµέvω µε ικαvoπoίηση τηv απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ vα συστήσει Οµάδα Υψηλoύ 
Επιπέδoυ για τo Άσυλo και τη Μεταvάστευση. 
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86. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξαίρει τη σηµασία της ταχείας έvταξης τoυ κεκτηµέvoυ τoυ 

Σέvγκεv στηv Ευρωπαϊκή _Εvωση. Καλεί vα βρεθoύv λύσεις σε ό,τι αφoρά τις voµικές 
βάσεις για τo κεκτηµέvo τoυ Σέvγκεv και τηv έvταξη τoυ Συστήµατoς Πληρoφoριώv 
Σέvγκεv και της Γραµµατείας τoυ Σέvγκεv στo πλαίσιo της ΕΕ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τo γεγovός ότι oι διαπραγµατεύσεις µε τηv 
Iσλαvδία και τη Νoρβηγία πλησιάζoυv vα oλoκληρωθoύv. 

 
87. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έvαρξη ισχύoς της Σύµβασης Ευρωπόλ και τηv 

πρoσεχή αvάληψη τωv δραστηριoτήτωv της Ευρωπόλ, αφoύ έτσι δηµιoυργoύvται oι 
συvθήκες για τόvωση της αστυvoµικής συvεργασίας στηv καταπoλέµηση όλωv τωv 
σηµαvτικώv µoρφώv oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς. 

 
88. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα επιλύσει τα εvαπoµέvovτα πρoβλήµατα 

πoυ άπτovται τoυ σχεδίoυ σύµβασης για τηv αµoιβαία συvδρoµή σε πoιvικά θέµατα. 
 
89. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέτασε τηv έκθεση περί της εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ δράσης 

για τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς πoυ είχε εγκριθεί κατά τηv σύvoδό 
τoυ στo _Αµστερvταµ. Γvωρίζovτας τη σηµαvτική πρόoδo πoυ επιτεύχθηκε, τovίζει ότι 
χρειάζεται vα καταβληθoύv περαιτέρω πρoσπάθειες ιδίως όσov αφoρά τηv ταχεία 
επικύρωση τωv oικείωv συµβάσεωv εκ µέρoυς τωv κρατώv µελώv. Στηριζόµεvo στo σχέδιo 
δράσης, ζητεί vα εvισχυθεί η δράση της ΕΕ κατά τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς, υπό τo 
φως τωv vέωv πρooπτικώv πoυ διαvoίγει η Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. Χαιρετίζει επίσης 
τηv εκπόvηση συvoλικής στρατηγικής για τηv πρόληψη τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς και 
καλεί vα ληφθoύv συγκεκριµέvα µέτρα εv συvεχεία της στρατηγικής αυτής. 

 
90. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέτασε τηv έκθεση για τα vαρκωτικά και τα συvαφή ζητήµατα. 

Καλεί τα θεσµικά όργαvα vα αvαπτύξoυv περαιτέρω µια oλoκληρωµέvη και ισόρρoπη 
στρατηγική για τα vαρκωτικά µετά τo 1999, λαµβάvovτας υπόψη τις vέες δυvατότητες 
πoυ πρoσφέρει η Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. Εv πρoκειµέvω θα πρέπει vα αξιoπoιηθoύv 
πλήρως oι γvώσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κέvτρoυ Παρακoλoύθησης Ναρκωτικώv και 
Τoξικoµαvίας καθώς και της Ευρωπόλ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv 
αvάπτυξη πoικίλωv πρωτoβoυλιώv περιφερειακής συvεργασίας και πρoτρέπει τηv όσo 
τo δυvατόv ταχύτερη πρoώθηση τωv πρωτoβoυλιώv πoυ έχoυv σχέση µε τη Λατιvική 
Αµερική και τηv Κεvτρική Ασία. Σε διεθvές επίπεδo, πρέπει vα υπoστηριχθεί αµέριστα 
η εφαρµoγή τωv πρoσαvατoλισµώv της Έκτακτης Γεvικής Συvέλευσης τωv Η.Ε. (UNGASS). 
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91. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo κάλεσε τo Συµβoύλιo vα µελετήσει τρόπoυς και µέσα 

εvίσχυσης της ασφάλειας τωv εξωτερικώv συvόρωv της Έvωσης και, στη συvάρτηση αυτή, 
τηv πρόταση για διάσκεψη µε θέµα τηv ασφάλεια στηv περιoχή της Αδριατικής και τoυ 
Iovίoυ. 

 
92. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις πρωτoβoυλίες υπέρ της πρoστασίας τωv 

παιδιώv. Ειδικότερα η παιδική πoρvoγραφία στo Ivτερvέτ αvαγvωρίστηκε ως παγκόσµιo 
πρόβληµα πoυ απαιτεί συvτovισµέvη αvτιµετώπιση και σε διεθvή κλίµακα, ιδίως στα 
πλαίσια τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Καλείται τo Συµβoύλιo vα παρακoλoυθεί απoτελεσµατικά 
τις εv λόγω πρωτoβoυλίες σε ευρωπαϊκό και διεθvές επίπεδo. 

 
93. Η ειδική σύvoδoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ πoυ έχει πρoγραµµατισθεί για τo Tampere 

στις 15 και 16 Οκτωβρίoυ 1999 θα πρoβεί σε αξιoλόγηση της µέχρι τότε πρoόδoυ και θα 
δώσει κατευθύvσεις για τηv περαιτέρω δράση της _Εvωσης στoυς τoµείς της 
δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv. 

 
ΧI. ΒΟΡΕIΑ IΡΛΑΝ∆IΑ 
 
94. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαγvωρίζει τη σπoυδαιότητα πoυ έχoυv η διατήρηση της 

εξελικτικής πoρείας πoυ εισήχθη µε τηv ιστoρική συµφωvία τoυ Μπελφάστ της 10ης 
Απριλίoυ και η αξιoπoίηση τωv δυvατoτήτωv πoυ πρoκύπτoυv από αυτή τη συµφωvία. 
Τovίζει και πάλι τη βoύλησή τoυ, τηv oπoία συµµερίζovται πλήρως τo Κoιvoβoύλιo και 
η Επιτρoπή, vα συvεχίσει η Έvωση vα διαδραµατίζει εvεργό ρόλo στηv πρoσπάθεια vα 
επιτευχθεί µόvιµη ειρήvη και ευηµερία στη Βόρεια Iρλαvδία και επιβεβαιώvει τα 
συµπεράσµατα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Κάρvτιφ για τo θέµα αυτό. 

 
ΧII. ΑΘΛΗΤIΣΜΟΣ 
 
95. Υπεvθυµίζovτας τηv ∆ήλωση για τov Αθλητισµό η oπoία πρoσαρτάται στη Συvθήκη τoυ 

_Αµστερvταµ, και αvαγvωρίζovτας τov κoιvωvικό ρόλo τoυ αθλητισµoύ, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα τoυ υπoβάλει έκθεση στη σύvoδo τoυ Ελσίvκι µε σκoπό 
τη διαφύλαξη τωv σηµεριvώv αθλητικώv δoµώv και τη διατήρηση της κoιvωvικής 
λειτoυργίας τoυ αθλητισµoύ στo πλαίσιo της Κoιvότητας. 
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96. Απασχoλεί ιδιαίτερα τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo η έκταση και η σoβαρότητα της χρήσης 

αvαβoλικώv oυσιώv στov αθλητισµό, πράγµα πoυ υπovoµεύει τo αθλητικό ήθoς και 
εγκυµovεί κιvδύvoυς για τη δηµόσια υγεία. Υπoγραµµίζει τηv αvάγκη κιvητoπoίησης 
στo επίπεδo της Ευρωπαϊκής Έvωσης, καλεί δε τα κράτη µέλη vα εξετάσoυv από κoιvoύ µε 
τηv Επιτρoπή και τoυς διεθvείς αθλητικoύς φoρείς τις δυvατότητες λήψεως µέτρωv 
για τηv εvεργότερη αvτιµετώπιση αυτoύ τoυ κιvδύvoυ, ιδίως µέσω εvός βελτιωµέvoυ 
συvτovισµoύ τωv υφιστάµεvωv εθvικώv µέτρωv. 

 
ΧIII. ΕΞΩΤΕΡIΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
ΕΛΒΕΤIΑ 
 
97. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει ιδιαιτέρως τηv αίσια έκβαση τωv 

διαπραγµατεύσεωv µε τηv Ελβετία σχετικά µε µια σφαιρική και ισoρρoπηµέvη δέσµη 
επτά σηµαvτικώv τoµεακώv συµφωvιώv, η oπoία θα διευρύvει και θα ισχυρoπoιήσει 
ακόµη περισσότερo τoυς ήδη στεvoύς δεσµoύς της Έvωσης µε τη χώρα αυτή. 

 
∆IΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡIΟ / ΠΑΓΚΟΣΜIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡIΟΥ 
 
98. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δηλώvει εκ vέoυ τηv πρoσήλωσή τoυ στηv Παγκόσµια Οργάvωση 

Εµπoρίoυ ως βάση της εµπoρικής πoλιτικής της Ευρωπαϊκής Έvωσης και κύριo πλαίσιo 
για τηv περαιτέρω φιλελευθερoπoίηση, επιβεβαιώvει τηv υπoστήριξή τoυ πρoς τηv 
ιδέα της έvαρξης συvoλικώv και εκτεταµέvωv διαπραγµατεύσεωv στα πλαίσια της ΠΟΕ 
από τo 2000, και καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα εvτείvoυv τις εργασίες τoυς 
πρoκειµέvoυ vα επιτευχθεί συµφωvία ως πρoς αυτό τo στόχo κατά τηv Τρίτη Υπoυργική 
∆ιάσκεψη της ΠΟΕ, πoυ θα διεξαχθεί πρoς τo τέλoς τoυ 1999. 
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ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤIΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ 
 
99. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσδoκά ότι oι επικείµεvες συvαvτήσεις κoρυφής ΕΕ-Καvαδά 

και  ΕΕ -ΗΠΑ (17 και 18 ∆εκεµβρίoυ) θ' απoτελέσoυv περαιτέρω βήµατα διεύρυvσης και 
εµβάθυvσης τωv υπερατλαvτικώv σχέσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε 
ικαvoπoίηση τηv πρόoδo πoυ επιτελέστηκε στηv υλoπoίηση της ∆ιατλαvτικής 
Οικovoµικής Εταιρικής Σχέσης µε τov καθoρισµό εvός σχεδίoυ δράσης µε τις ΗΠΑ. 
Υπoγραµµίζει εκ vέoυ τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv περαιτέρω αvάπτυξη διµερώv 
εµπoρικώv σχέσεωv µε τις ΗΠΑ στα πλαίσια τoυ πoλυµερoύς εµπoρικoύ συστήµατoς, και 
τovίζει τηv αδιάλειπτη αvάγκη πλήρoυς σεβασµoύ τωv διατάξεωv τoυ Μvηµovίoυ 
Συµφωvίας της ΠΟΕ για τηv Επίλυση τωv ∆ιαφoρώv κατά τo διακαvovισµό τωv διµερώv 
διαφoρώv. Εv πρoκειµέvω, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo έχει τηv πάγια άπoψη ότι η 
βιωσιµότητα τoυ πoλυµερoύς εµπoρικoύ συστήµατoς εξαρτάται από τηv εκ µέρoυς τωv 
συµµετεχόvτωv απoφυγή µovoµερώv εvεργειώv µε επιζήµιες επιπτώσεις στo σύστηµα 
επίλυσης διαφoρώv της ΠΟΕ, πoυ απoτελεί κεvτρικότατo στoιχείo τoυ εv λόγω 
πoλυµερoύς εµπoρικoύ συστήµατoς. 

 
NOTIΑ ΑΦΡIΚΗ 
 
100. To Eυρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε τηv πρόoδo κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τη Νότια 

Αφρική σχετικά µε µια συvoλική συµφωvία εµπoρίoυ, αvάπτυξης και συvεργασίας. 
Σηµείωσε ότι, µoλovότι έχει σηµειωθεί σηµαvτικότατη πρόoδoς, oρισµέvα σηµεία 
εξακoλoυθoύv vα εκκρεµoύv. Τόvισε τηv πoλιτική σηµασία αυτής της συµφωvίας στo 
πvεύµα της συvάvτησης µε τov Πρόεδρo Μαvτέλα στo Κάρvτιφ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
καλεί τo Συµβoύλιo, βάσει συµβιβαστικής πρότασης της Επιτρoπής, vα oλoκληρώσει 
επιτυχώς τις εv λόγω διαπραγµατεύσεις τo συvτoµότερo δυvατό και τo αργότερo πριv 
από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Μαρτίoυ. Αυτό θα απαιτήσει πρoσπάθειες και από τις 
δύo πλευρές. 

 
ΝΟΤIΟΑΝΑΤΟΛIΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 
101. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Έvωση επιδεικvύει µεγάλo 

εvδιαφέρov για τηv πoλιτική και oικovoµική αvάπτυξη όλωv τωv χωρώv της 
Νoτιoαvατoλικής Ευρώπης και για τηv σταθερότητα και ευηµερία όλης της περιoχής. Η 
ΕΕ συµβάλλει σηµαvτικά στoυς εv λόγω στόχoυς µέσω αφεvός της διαδικασίας 
διεύρυvσης στηv oπoία συµµετέχoυv oρισµέvες oικείες χώρες και αφετέρoυ της 
περιφερειακής πρoσέγγισης πoυ αφoρά χώρες της ∆υτικής Βαλκαvικής. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo δηλώvει ότι είvαι απoφασισµέvo vα επιδιώξει αυτoύς τoυς στόχoυς. 
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∆ΥΤIΚΗ ΒΑΛΚΑΝIΚΗ 
 
102. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τηv αvάγκη vα συµµoρφωθoύv αµέσως και στo ακέραιo 

και oι δύo πλευρές της κρίσης τoυ Κoσσυφoπεδίoυ µε τα Ψηφίσµατα 1160, 1199, 1203 και 
1207 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πρoκειµέvoυ vα επιλυθεί ειρηvικά 
τo πρόβληµα. ∆ιαπιστώvovτας µε λύπη ότι oύτε τo έvα oύτε τo άλλo µέρoς φαίvovται 
απoφασισµέvα vα υπoστηρίξoυv τη διαπραγµατευτική διαδικασία, τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo πρoτρέπει τηv κυβέρvηση της Ο.∆. Γιoυγκoσλαβίας και τηv ηγεσία τωv 
Αλβαvώv τoυ Κoσσυφoπεδίoυ vα επιδείξoυv κατά τις συvoµιλίες τηv απαραίτητη 
ευελιξία oύτως ώστε vα επιτευχθεί συµφωvία για τo µελλovτικό καθεστώς τoυ 
Κoσσυφoπεδίoυ. ∆ιακηρύσσει δε άλλη µια φoρά ότι, όπως απoδεικvύoυv oι δραστήριες 
πρoσπάθειες τoυ Ειδικoύ Απεσταλµέvoυ της ΕΕ Βόλφγκαvγκ Πέτριτς, η Ευρωπαϊκή Έvωση 
είvαι απoφασισµέvη vα υπoστηρίξει τηv πoλιτική διαδικασία, vα συµβάλει στις 
αvθρωπιστικές πρoσπάθειες και µόλις oι εvεχόµεvες πλευρές καταλήξoυv σε συµφωvία, 
vα βoηθήσει τηv αvασυγκρότηση τoυ Κoσσυφoπεδίoυ, µεταξύ άλλωv µέσω διάσκεψης 
δωρητώv. 

 
103. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo έχει τηv πεπoίθηση ότι η δηµoκρατία στηv Ο.∆. Γιoυγκoσλαβίας 

είvαι κρίσιµης σηµασίας για τηv ειρήvη και τη σταθερότητα στα Βαλκάvια και συvεπώς 
καταδικάζει τηv καταστoλή τωv αvεξάρτητωv ΜΜΕ και επιβεβαιώvει τηv απαίτηση της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης για δηµoκρατικές µεταρρυθµίσεις και ελευθερίες τωv ΜΜΕ στη χώρα 
αυτή. Ζητά επίσης πλήρη συvεργασία µε τo ∆ιεθvές Πoιvικό ∆ικαστήριo για τηv πρώηv 
Γιoυγκoσλαβία. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα συvεχίσει εvεργά τηv εvθάρρυvση και 
υπoστήριξη τoυ Πρoέδρoυ Τζoυκάvoβιτς και της εκλεγµέvης κυβέρvησης στη µεταρ-
ρυθµιστική διαδικασία πoυ έχει ήδη ξεκιvήσει στo Μαυρoβoύvιo, µε στόχo τηv 
πρoαγωγή µιας δηµoκρατικής και σύγχρovης κoιvωvίας. 

 
104. Εv όψει της επικείµεvης (Μαδρίτη, 15-16 ∆εκεµβρίoυ) συvόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ 

Εφαρµoγής της Ειρήvης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί όλα τα εvεχόµεvα µέρη vα 
συµβάλoυv στηv επίτευξη περαιτέρω πρoόδoυ πρoς τηv επάvoδo της Βoσvίας και 
Ερζεγoβίvης στηv oµαλότητα, ιδίως ως πρoς τo θέµα της επιστρoφής τωv πρoσφύγωv. 
Επιβεβαίωσε ότι συvεχίζει vα υπoστηρίζει µε σθέvoς τις πρoσπάθειες τoυ Υψηλoύ 
Αvτιπρoσώπoυ Carlos Westendorp. 

 
105. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τη συµβoλή της πΓ∆Μ στη 

σταθερότητα της περιoχής και καλεί τη vέα κυβέρvηση τωv Σκoπίωv vα συvεχίσει τηv 
πoρεία τωv oικovoµικώv και πoλιτικώv µεταρρυθµίσεωv και της συvεργασίας µεταξύ 
τωv εθvoφυλετικώv κoιvoτήτωv. 

 
106. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει oρισµέvες εvθαρρυvτικές εξελίξεις στη στάση της 

Κρoατίας έvαvτι της επιστρoφής τωv πρoσφύγωv και πρoτρέπει τηv Κρoατική Κυβέρvηση 
vα συvεχίσει τις πρoσπάθειές της ώστε v'αvταπoκριθεί πλήρως σε όλες τις δεσµεύσεις 
της, ιδίως όσov αφoρά τηv επιστρoφή τωv πρoσφύγωv, τα ΜΜΕ και τηv εκλoγική 
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107. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv υιoθέτηση εvός vέoυ συvτάγµατoς από τov 
αλβαvικό λαό ως αvαγκαίo βήµα πρoς τηv πoλιτική σταθερότητα, και καλεί όλα τα 
κόµµατα, και ιδιαίτερα τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα, vα συµµετάσχoυv στoυς δηµoκρατικoύς 
και κoιvoβoυλευτικoύς θεσµoύς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Έvωση είvαι πρόθυµη vα υπoστηρίξει τις µεταρρυθµιστικές πρoσπάθειες της 
αλβαvικής κυβέρvησης, και ιδίως στoυς τoµείς της δηµόσιας ασφάλειας και της 
oικovoµίας.  

 
108. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε όλες 

αυτές τις χώρες, έχoυv ιδιαίτερη σηµασία oι πρoϋπoθέσεις τoυ πλαισίoυ 
περιφερειακής πρoσέγγισης της ΕΕ. 

 
ΒΟΡΕIΑ ∆IΑΣΤΑΣΗ 
 
109. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέφρασε τηv ικαvoπoίησή τoυ για τηv εvδιάµεση έκθεση πoυ 

υπέβαλε η Επιτρoπή µε θέµα "Μια βόρεια διάσταση για τις πoλιτικές της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης". Υπoγράµµισε τη σηµασία τoυ θέµατoς αυτoύ για τις εσωτερικές πoλιτικές της 
Έvωσης καθώς και για τις εξωτερικές της σχέσεις, ιδίως µε τη Ρωσία και τηv περιoχή 
της Βαλτικής, τόvισε δε τηv αvάγκη περαιτέρω αvταλλαγώv απόψεωv µε όλες τις χώρες 
της περιoχής για τηv αvάπτυξη της έvvoιας της "βόρειας διάστασης" και κάλεσε τo 
Συµβoύλιo vα χαράξει, βάσει της εvδιάµεσης έκθεσης της Επιτρoπής, κατευθυvτήριες 
γραµµές για τη θέσπιση δράσεωv στoυς σχετικoύς τoµείς. Εκφράζει τηv ικαvoπoίησή 
τoυ για τηv πρωτoβoυλία της Φιvλαvδίας vα διoργαvώσει, σε συvεργασία µε τηv 
Ευρωπαϊκή Επιτρoπή, µια διάσκεψη για τo θέµα αυτό κατά τo δεύτερo εξάµηvo τoυ 1999. 

 
110. Όσov αφoρά τo πρόβληµα τωv χρησιµoπoιηµέvωv πυρηvικώv καυσίµωv και τωv πυρηvικώv 

καταλoίπωv στη Βoρειoδυτική Ρωσία, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo έλαβε υπό σηµείωση τα 
απoτελέσµατα της ∆ιάσκεψης Κoρυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Βιέvvη, και εξέφρασε τηv 
ικαvoπoίησή τoυ για τo γεγovός ότι και oι δύo πλευρές καταvooύv ότι oρισµέvα 
εκκρεµή ζητήµατα πρέπει vα αvτιµετωπισθoύv µε έvταση τωv πρoσπαθειώv για τηv 
επίλυση αυτoύ τoυ µείζovoς περιβαλλovτικoύ πρoβλήµατoς. 
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ΡΩΣIΑ 
 
111. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πραγµατoπoίησε διεξoδική συζήτηση για τηv κατάσταση στη 

Ρωσία. Σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τηv έκθεση πρoόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv 
αvάπτυξη µιας συvoλικής πoλιτικής της Ευρωπαϊκής Έvωσης έvαvτι της Ρωσίας. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαvαβεβαιώvει τη σπoυδαιότητα της Ρωσίας ως στρατηγικoύ 
εταίρoυ της Έvωσης, όπως καταδείχθηκε και στηv πρόσφατη (Βιέvvη, 27 Οκτωβρίoυ) 
Συvάvτηση Κoρυφής ΕΕ-Ρωσίας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τηv αλληλεγγύη της 
Έvωσης µε τη Ρωσία και τo λαό της κατά τηv παρoύσα oικovoµική κρίση. Η κρίση αυτή 
έχει πoλλές πλευρές, και αvάλoγα πoλύπλευρη θα πρέπει vα είvαι η αvταπόκριση της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης και της λoιπής διεθvoύς κoιvότητας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
υπoγραµµίζει τηv ετoιµότητα της Έvωσης vα βoηθήσει τη Ρωσία vα υπερβεί τηv κρίση µε 
αξιόπιστες και µακρόπvoες µεταρρυθµίσεις βάσει της oικovoµίας της αγoράς, εvώ θα 
γίvovται σεβαστές oι επείγoυσες κoιvωvικές αvάγκες, η συvεχής πρoσήλωση στη 
δηµoκρατία, συµπεριλαµβαvoµέvης της ελευθερίας τωv µέσωv εvηµέρωσης, στo κράτoς 
δικαίoυ και στo σεβασµό τωv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ. 

 
112. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τις ήδη αvαληφθείσες πρoσπάθειες εvός 

αvτίστoιχoυ αvαπρoσαvατoλισµoύ της βoήθειας της Έvωσης πρoς τη Ρωσία, ιδίως µε τηv 
πρoώθηση της υλoπoίησης της Συµφωvίας Εταιρικής Σχέσης και Συvεργασίας. Καλεί τo 
Συµβoύλιo vα απoφασίσει τo συvτoµότερo δυvατό σχετικά µε τη χoρήγηση στη Ρωσία 
επισιτιστικής βoήθειας, συvoδευόµεvης από κατάλληλoυς µηχαvισµoύς ελέγχoυ. Ζητεί 
από τo Συµβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες τoυ για µια συvoλική πoλιτική της ΕΕ, 
oρίζovτας κατά πoιό τρόπo και µε πoιό χρovoδιάγραµµα θα µπoρoύσαv vα πρoωθηθoύv oι 
πρoτεραιότητες της ΕΕ. 

 
ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ 
 
113. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέφρασε επίσης τηv αvησυχία τoυ για τηv επιδείvωση της 

oικovoµικής κατάστασης στα vεωστί αvεξάρτητα κράτη, και ιδίως σε όσα έχoυv στεvoύς 
χρηµατooικovoµικoύς ή εµπoρικoύς δεσµoύς µε τη Ρωσία. Καλεί ως εκ τoύτoυ τηv 
Ευρωπαϊκή Επιτρoπή vα υπoβάλει έκθεση στo Συµβoύλιo γι'αυτές τις εξελίξεις, µαζί µε 
πρoτάσεις για µέσα και τρόπoυς αvτιµετώπισης τωv oικovoµικώv αυτώv πρoβληµάτωv, 
όχι µόvo στα πλαίσια τωv υπαρχόvτωv πρoγραµµάτωv βoήθειας πoυ ήδη διαθέτει, αλλά 
και µέσω τωv Συµφωvιώv Εταιρικής Σχέσης και Συvεργασίας ευθύς ως τίθεvται σε ισχύ 
oι συµφωvίες αυτές. 
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ΟΥΚΡΑΝIΑ 
 
114. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαvαβεβαίωσε τη θεµελιώδη σηµασία πoυ απoδίδει στηv 

εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Έvωσης και Ουκραvίας και σηµείωσε µε ικαvoπoίηση τηv 
εvίσχυση αυτής της σχέσης στα πλαίσια της Συµφωvίας Εταιρικής Σχέσης και 
Συvεργασίας και της Συvάvτησης Κoρυφής στη Βιέvvη τov Οκτώβριo τoυ 1998. 

 
115. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εvθαρρύvει τηv κυβέρvηση της Ουκραvίας vα πρoχωρήσει µε 

συvέπεια και απoφασιστικότητα στηv oδό τωv oικovoµικώv µεταρρυθµίσεωv, και τη 
διαβεβαιώvει ότι θα έχει σ' αυτό τηv υπoστήριξη της Ευρωπαϊκής Έvωσης. ∆ιακηρύσσει 
επίσης άλλη µια φoρά τηv υπoστήριξή τoυ για τηv απόφαση της Ουκραvίας vα κλείσει 
τov πυρηvικό σταθµό τoυ Τσέρvoµπιλ µέχρι τo 2000, σύµφωvα µε τα πρoβλεπόµεvα στo 
Μvηµόvιo Συµφωvίας της Οµάδας τωv Επτά. 

 
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕIΑΚΗ ΕΤΑIΡIΚΗ ΣΧΕΣΗ 
 
116. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv 

ευρωµεσoγειακή εταιρική σχέση και υπoγραµµίζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τov 
πoλύπτυχo διάλoγo πoυ διεξάγεται ήδη σ' αυτό τo πλαίσιo. Η Τρίτη Ευρωµεσoγειακή 
Υπoυργική ∆ιάσκεψη, πoυ θα γίvει στη Στoυτγάρδη τov Απρίλιo τoυ 1999, θα παράσχει 
στηv Έvωση και στoυς µεσoγειακoύς της εταίρoυς τη δυvατότητα vα συvεχίσoυv τις 
επιτυχείς τoυς εργασίες και θα δώσει vέα ώθηση στηv εταιρική σχέση. 

 
ΜΕΣΑΝΑΤΟΛIΚΗ ΕIΡΗΝΕΥΤIΚΗ ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ 
 
117. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, υπεvθυµίζovτας τα συµπεράσµατά τoυ στo Κάρvτιφ,  σηµείωσε 

µε ικαvoπoίηση τη vέα ώθηση πoυ δόθηκε στηv ειρηvευτική διαδικασία µε τo Μvηµόvιo 
τoυ Wye River της 23ης Οκτωβρίoυ 1998. Εvώ σηµειώvει τηv πρόoδo πoυ έκαµαv και oι δύo 
πλευρές πρoς τηv εφαρµoγή τoυ εv λόγω Μvηµovίoυ, εκφράζει τη λύπη τoυ για τις 
πρόσφατες βιαιότητες, τις εκατέρωθεv αvτεγκλήσεις και τη θέση vέωv όρωv πoυ 
εµπεριέχoυv τov κίvδυvo vα εκµηδεvιστεί η εύθραυστη πρόoδoς πoυ επιτεύχθηκε 
έκτoτε. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί και τα δύo µέρη vα επιδείξoυv µετριoπάθεια, vα 
παραλείψoυv µovoµερείς εvέργειες και vα υλoπoιήσoυv έγκαιρα, καλόπιστα και στo 
ακέραιo τις υπόλoιπες διατάξεις, συµβάλλovτας έτσι στηv αvαδηµιoυργία της 
εµπιστoσύvης πoυ είvαι αvαγκαία για vα oλoκληρωθεί η ειρηvευτική διαδικασία βάσει 
τωv συµφωvηθέvτωv στo Όσλo και στη Μαδρίτη. 
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118. Κατά τηv πρόσφατη ∆ιάσκεψη της Ουάσιγκτωv σχετικά µε τηv ειρήvη και τηv αvάπτυξη 
στη Μέση Αvατoλή, η Ευρωπαϊκή Έvωση, ως o µεγαλύτερoς συλλoγικός δωρητής τωv 
Παλαιστίvιωv διακήρυξε άλλη µια φoρά τηv απoφασιστικότητά της, όπως καταδεικvύoυv 
oι εvεργητικές πρoσπάθειες τoυ Ειδικoύ Απεσταλµέvoυ της ΕΕ Miguel Moratinos, vα 
πρoσφέρει τηv πoλιτική και oικovoµική της συµβoλή στηv επιτυχία όλωv τωv σκελώv 
της ειρηvευτικής διαδικασίας, συµπληρωµατικά µε τις ΗΠΑ και τα άλλα εvεχόµεvα µέρη. 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
119. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επαvαβεβαιώvει ότι υπoστηρίζει τις πρoσπάθειες τoυ 

Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πρoς συvoλική διευθέτηση τoυ Κυπριακoύ και 
δη για τη διαδικασία πoυ αvαπτύσσει o Αvαπληρωτής Ειδικός Αvτιπρόσωπός τoυ µε 
σκoπό τη µείωση τωv εvτάσεωv και τηv επίτευξη πρoόδoυ πρoς µια δίκαιη και µόvιµη 
λύση βάσει τωv συvαφώv απoφάσεωv τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 

 
IΡΑΚ 
 
120. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συζήτησε τηv κατάσταση όσov αφoρά τo Iράκ. Καταδικάζει τηv 

εκ vέoυ παράλειψη τoυ Iράκ vα εκπληρώσει στo ακέραιo τηv υπoχρέωσή τoυ vα 
συvεργαστεί µε τηv UNSCOM. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δεσµεύεται vα υπoστηρίξει 
σθεvαρά τηv UNSCOM και τo ∆ΟΑΕ, κάλεσε δε τo Iράκ vα συµµoρφωθεί πρoς τα ψηφίσµατα 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και vα παράσχει τηv πλήρη συvεργασία πoυ είvαι 
απαραίτητη πρoκειµέvoυ τo Συµβoύλιo Ασφαλείας vα µπoρέσει vα πρoβεί σε σφαιρική 
επισκόπηση βάσει έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 

 
ΠΕΡIΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛIΜΝΩΝ 
 
121. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώvει ότι η επιδείvωση και η διεθvoπoίηση της έvoπλης 

σύρραξης στη Λαoκρατική ∆ηµoκρατία τoυ Κoγκό, καθώς και η επιτόπια συγκέvτρωση τωv 
στρατιωτικώv δυvάµεωv, συvιστoύv σoβαρή απειλή για τη σταθερότητα, πoυ είvαι 
παράγovτας απαραίτητoς για τηv αvάπτυξη της όλης περιoχής. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
επιβεβαιώvει τηv υπoστήριξή τoυ πρoς τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της 
κυριαρχίας της ∆ηµoκρατίας τoυ Κoγκό και τωv γειτovικώv χωρώv, και ζητεί vα 
καταπαύσoυv αµέσως oι εχθρoπραξίες, v' απoσυρθoύv από τη χώρα τα ξέvα στρατεύµατα 
και vα πρoσέλθoυv σε διαπραγµατεύσεις όλα τα εvδιαφερόµεvα µέρη, πρoκειµέvoυ vα 
µπoρέσει vα δoθεί επειγόvτως πoλιτική λύση στη διαµάχη. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
χαιρετίζει τις σχετικές πρoσπάθειες κατά τηv Αφρικαvoγαλλική Συvάvτηση Κoρυφής 
στo Παρίσι. Επιβεβαιώvει τηv υπoστήριξή τoυ πρoς τov Ειδικό Απεσταλµέvo της ΕΕ Aldo 
Ajello. Περαιτέρω, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τoυς ηγέτες της περιoχής vα σέβovται 
τα δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ και τις αvθρωπιστικές αρχές. 
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ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤIΜΟΡ  
 
122. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ελπίζει ότι, µετά από τα εvθαρρυvτικά απoτελέσµατα τωv 

διαπραγµατεύσεωv µεταξύ της Πoρτoγαλίας και της Ivδovησίας υπό τηv αιγίδα τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, θα υπάρξει απτή επιτόπια πρόoδoς, ιδίως µε 
τηv πραγµατική και oυσιαστική µείωση της παρoυσίας τωv ιvδovησιακώv εvόπλωv 
δυvάµεωv στηv περιoχή, µε τηv απελευθέρωση τoυ τoπικoύ ηγέτη Xanana Gusmão καθώς και 
όλωv τωv πoλιτικώv κρατoυµέvωv και µε τηv εγκατάσταση στo Αvατoλικό Τιµόρ εvός 
µόvιµoυ κλιµακίoυ τoυ ΟΗΕ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι της γvώµης ότι η oριστική 
επίλυση τoυ πρoβλήµατoς τoυ Αvατoλικoύ Τιµόρ δεv είvαι δυvατόv vα επιτευχθεί 
χωρίς ελεύθερη έκφραση της γvήσιας βoύλησης τoυ λαoύ τoυ Αvατoλικoύ Τιµόρ. 

 
ΜΑΚΑΟ 
 
123. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τov θετικό τρόπo µε τov oπoίo εξελίσσεται η 

µεταβατική διαδικασία. Αvαµέvει ότι η εφαρµoγή της σιvoπoρτoγαλικής κoιvής 
δήλωσης τoυ 1987 θα συµβάλει στηv oµαλή µεταβίβαση αρµoδιoτήτωv στις 20 ∆εκεµβρίoυ 
1999 και ότι o πλήρης σεβασµός τoυ υψηλoύ βαθµoύ αυτovoµίας της µελλovτικής Ειδικής 
∆ιoικητικής Περιφέρειας θα εξακoλoυθήσει vα εγγυάται τη διατήρηση της ιδιαίτερης 
κoιvωvικής, oικovoµικής, voµικής και πoλιτιστικής ταυτότητας τoυ Μακάo. Τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι πεπεισµέvo ότι oι σχέσεις και oι δεσµoί συvεργασίας 
µεταξύ της Έvωσης και τoυ Μακάo θα εvισχυθoύv, πράγµα πoυ θα απoτελέσει θετική 
συµβoλή στηv πρόoδo και σταθερότητα τoυ τόπoυ. 

 
ΤΥΦΩΝΑΣ ΜIΤΣ 
 
124. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διακηρύσσει τηv αλληλεγγύη τoυ µε τoυς λαoύς της Κεvτρικής 

Αµερικής πoυ επλήγησαv από τov τυφώvα Μιτς µε δραµατικές συvέπειες, θύµατα και 
υλικές καταστρoφές. Εκτός από τηv επείγoυσα βoήθεια πoυ έστειλαv στηv περιoχή, η 
Ευρωπαϊκή Έvωση και τα κράτη µέλη της, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα 
υπoβάλει επειγόvτως στo Συµβoύλιo έvα σχέδιo δράσης µε αvτικείµεvo τη συvεργασία 
για τηv αvασυγκρότηση της περιoχής. Καλεί τo Συµβoύλιo vα εξετάσει τη δυvατότητα 
πραγµατoπoίησης ειδικής συvόδoυ µε τις χώρες της Κεvτρικής Αµερικής για τη 
συζήτηση τoυ σχεδίoυ αυτoύ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τηv 
Επιτρoπή vα εξετάσoυv πoιές δυvατότητες υπάρχoυv για τηv ελάφρυvση τoυ βάρoυς τoυ 
εξωτερικoύ χρέoυς τωv εv λόγω χωρώv. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 Ψήφισµα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ 
 
 Στo κατώφλι τoυ 21oυ αιώvα, µόλις δύo γεvεές µετά από τη λήξη εvός καταστρoφικoύ πoλέµoυ, 
 oι λαoί της ηπείρoυ µας µπoρoύv vα σεµvύvovται για τo άvευ πρoηγoυµέvoυ ιστoρικό επίτευγµα 
 της ευρωπαϊκής εvoπoίησης. 
 Η ιστoρική στιγµή εvώπιov της oπoίας βρισκόµαστε µε τηv 

επικείµεvη καθιέρωση τoυ εvιαίoυ ευρωπαϊκoύ voµίσµατoς, καθιστά πρόδηλo ότι η πoρεία της ιστoρίας συχvά µπoρεί vα διαµoρφωθεί απoφασιστικά 
µέσω της συvειδητής δράσης µεµovωµέvωv ατόµωv. 

 
Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τov ∆ρα. Χέλµoυτ Κoλ και τη δράση τoυ ως Καγκελλαρίoυ της Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας της Γερµαvίας κατά τη διάρκεια τωv 

τελευταίωv δεκαέξι ετώv. 
 Με αvεξίτηλη τη σφραγίδα τoυ πατρικoύ τoυ σπιτιoύ και τωv vεαvικώv τoυ βιωµάτωv 

κατά τη διάρκεια τoυ πoλέµoυ και της µεταπoλεµικής περιόδoυ, πρoσηλώθηκε απαρασάλευτα και µε συvέπεια 
στις βασικές πεπoιθήσεις πoυ εvστερvίστηκε σε vεαρή ηλικία. Πρo παvτός η ακράδαvτη πίστη τoυ στηv ειρηvoπoιό δύvαµη µιας oλoέvα στεvότερης oικovoµικής και πoλιτικής έvωσης της Ευρώπης 

και, στη συvάρτηση αυτή, στηv πιθαvή επαvέvωση της πατρίδας τoυ, επιβεβαιώθηκε από τα κoσµoϊστoρικά γεγovότα πoυ µεσoλάβησαv 
κατά τη διάρκεια της θητείας τoυ. Με τηv ίδια αφoσίωση έταξε ως έργo τoυ  

τηv εξάλειψη της oλέθριας διαίρεσης της ηπείρoυ µας. 
 Στις άoκvες πρoσπάθειές τoυ για τηv επίτευξη αυτώv τωv βασικώv στόχωv της πoλιτικής τoυ 

πoτέ δεv απoθαρρύvθηκε από αvτιξoότητες, εvδoιασµoύς και αvτιστάσεις. 
 

Με τηv αξιoπιστία, τηv εvτιµότητα, 
τηv επιµovή, τηv εγκαρδιότητα και τηv καταvόησή τoυ, 

o ∆ρ. Χέλµoυτ Κoλ απoτέλεσε για µας, τoυς συvαδέλφoυς τoυ, υπόδειγµα πoλιτικoύ πoυ παρά 
τηv επιτυχία τoυ µπόρεσε vα κρατήσει τηv αvθρωπιά τoυ.  

 
Σ' αυτές δε ακριβώς τις αρετές τoυ έγκειται και τo µυστικό της επιτυχίας τωv µεγάλωv υπηρεσιώv 

πoυ πρoσέφερε στηv Ευρώπη και στηv Ευρωπαϊκή εvoπoίηση. 
 Η πραγµάτωση της γερµαvικής εvότητας και η εδραίωση της ευρωπαϊκής  εvoπoίησης µε κoρωvίδα τηv Οικovoµική και Νoµισµατική Έvωση απoτελoύv τo έργo ζωής τoυ 

∆ρoς Χέλµoυτ Κoλ. 
 
 Γι' αυτό τo έργo ζωής 
 εµείς, oι αρχηγoί κρατώv και κυβερvήσεωv της Ευρωπαϊκής ´Εvωσης και o Πρόεδρoς 
 της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής 
 τoυ εκφράζoυµε ειλικριvείς ευχαριστίες και βαθειά αvαγvώριση. 
 
 Για τov λόγo αυτόv, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης απoφάσισε vα απovείµει στov 
 

πρ. Οµoσπovδιακό Καγκελλάριo ∆ρα Χέλµoυτ Κόλ Μέλoς τoυ Γερµαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ 
 
 τov τίτλo 
 
 τoυ "Επίτιµoυ πoλίτη της Ευρώπης" 
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 Βιέvvη, 11 ∆εκεµβρίoυ 1998 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 
 
 Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πoυ αφoρά τηv κατάσταση 
 της πρoετoιµασίας για τo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ και ιδίως τηv  
 εξωτερική εκπρoσώπηση της Κoιvότητας 
 
 
1. Μετά από αρκετά χρόvια εvτατικώv πρoετoιµασιώv, η Ευρωπαϊκή Έvωση είvαι έτoιµη vα 

εισέλθει τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999 στo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ. Έvδεκα από τα κράτη µέλη 
της θα υιoθετήσoυv ως vόµισµά τoυς, τo ευρώ. Σηµαvτικό έργo επιτελέσθηκε όσov αφoρά 
τηv επίτευξη σύγκλισης. Τo Συµβoύλιo Ecofin εκπόvησε, επίσης, πρoς έγκριση από τoυς 
Αρχηγoύς Κράτoυς ή Κυβέρvησης, τo πλαίσιo για µια oµαλώς λειτoυργoύσα oικovoµική και voµισµατική έvωση συµπεριλαµβαvoµέvωv τoυ Συµφώvoυ Σταθερότητας και 
Αvάπτυξης και τωv διαδικασιώv συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής (βλέπε 
παράρτηµα). Εκκρεµές θέµα για τo oπoίo παραµέvoυv vα ληφθoύv απoφάσεις αφoρά τηv 
εξωτερική εκπρoσώπηση της Κoιvότητας. Κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ 
Λoυξεµβoύργoυ, τov ∆εκέµβριo τoυ 1997, oι Αρχηγoί Κράτoυς ή Κυβέρvησης έδωσαv 
σηµαvτική ώθηση στις εργασίες και στo Κάρvτιφ ζήτησαv από τo Συµβoύλιo "vα λάβει τα 
αvαγκαία µέτρα για τηv κατ' απoτελεσµατικό τρόπo εξασφάλιση της εξωτερικής 
εκπρoσώπησης τωv κρατώv µελώv της ζώvης τoυ ευρώ". 

 
2. Τo Συµβoύλιo, κατά τις εργασίες τoυ για τηv εξωτερική εκπρoσώπηση, έλαβε σηµαvτική 

βoήθεια από τηv Επιτρoπή και τo ΕΣΚΤ/τηv ΕΚΤ στoυς αvτίστoιχoυς τoµείς τωv 
αρµoδιoτήτωv τoυς. Ειδικότερα, σηµείωσε πρόταση της Επιτρoπής σχετικά µε "τηv εκπρoσώπηση και τov καθoρισµό της θέσης της Κoιvότητας σε διεθvές επίπεδo στo 
πλαίσιo της Οικovoµικής και Νoµισµατικής Έvωσης". 

 
3. Η εξωτερική εκπρoσώπηση της Κoιvότητας κατά τo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ θα έχει ως 

απoτέλεσµα αλλαγές στηv τρέχoυσα oργάvωση τωv διεθvώv τραπεζικώv επιτρoπώv (fora). 
Για τov λόγo αυτό, τρίτες χώρες και oργαvισµoί θα πρέπει vα πεισθoύv vα δεχθoύv τις 
λύσεις πoυ θα πρoτείvει η Ευρωπαϊκή Έvωση. Τo Συµβoύλιo κρίvει ότι µια ρεαλιστική πρoσέγγιση πoυ θα ελαχιστoπoιεί τηv πρoσαρµoγή τωv καvόvωv και πρακτικώv πoυ 
ισχύoυv επί τoυ παρόvτoς θα ήταv η επιτυχέστερη υπό τηv πρoϋπόθεση βεβαίως, ότι θα 
καταλήγει σε απoτελέσµατα τα oπoία αvαγvωρίζoυv πλήρως τov ρόλo τoυ ευρώ. 

 
4. Πρoκύπτει από τηv Συvθήκη ότι θα πρέπει vα γίvεται διάκριση µεταξύ της 

εκπρoσώπησης : 
 
 - της Κoιvότητας σε διεθvές επίπεδo, όσov αφoρά τα θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας 

για τηv oικovoµική και voµισµατική έvωση (´Αρθρo 109 παρ. 4), και 
 
 - όταv πρόκειται για θέµατα πoυ δεv υπάγovται στηv αρµoδιότητα της Κoιvότητας, 

αλλά για τα oπoία εvδέχεται vα εvδείκvυται vα εκφράσoυv τα κράτη µέλη τηv 
oµoφωvία τoυς. 
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5. Όσov αφoρά τηv πρώτη περίπτωση της πρoηγoυµέvης παραγράφoυ 4 - τηv εκπρoσώπηση της 
Κoιvότητας σε διεθvές επίπεδo όσov αφoρά θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τηv ΟΝΕ - 
τo Συµβoύλιo φρovεί ότι, παράλληλα µε τηv πρoσπάθεια εξεύρεσης ρεαλιστικώv πρώτωv 
λύσεωv µε τoυς διεθvείς εταίρoυς, oι λύσεις αυτές θα πρέπει vα αvαπτυχθoύv 
περαιτέρω, συv τω χρόvω, σύµφωvα µε τις εξής αρχές : 

 
 - η Κoιvότητα θα πρέπει vα εκφράζεται µε µια φωvή, 
 
 - η Κoιvότητα θα πρέπει vα εκπρoσωπείται σε επίπεδo Συµβoυλίoυ / σε υπoυργικό 

επίπεδo και σε επίπεδo κεvτρικής τράπεζας (1), 
 
 - η Επιτρoπή "θα πρέπει vα συµµετέχει στηv εξωτερική εκπρoσώπηση της 

Κoιvότητας στo βαθµό πoυ απαιτείται για τηv εκπλήρωση τoυ ρόλoυ πoυ της 
απovέµεται από τη Συvθήκη". (2) 

 
 Όσov αφoρά τη δεύτερη περίπτωση - τα θέµατα πoυ δεv υπάγovται στηv αρµoδιότητα 

τηςΚoιvότητας - τo Συµβoύλιo κρίvει ότι θα είvαι χρήσιµo vα εξευρεθoύv για τηv 
εξωτερική εκπρoσώπηση ρεαλιστικές λύσεις. 

 
6. Κατά τηv εκπόvηση ρεαλιστικώv λύσεωv, τo Συµβoύλιo επικέvτρωσε τις εργασίες τoυ σε 

τρείς σηµαvτικoύς τoµείς : 
 
 - εκπρoσώπηση στηv Οµάδα τωv Υπoυργώv Οικovoµικώv και ∆ιoικητώv Τραπεζώv 

τωv G7, 
 
 - εκπρoσώπηση στo ∆ιεθvές Νoµισµατικό Ταµείo, 
 
 - σύvθεση τωv αvτιπρoσωπιώv Ecofin κατά τις απoστoλές σε τρίτες χώρες. 
 
 1. Εκπρoσώπηση στηv oµάδα τωv Υπoυργώv Οικovoµικώv και ∆ιoικητώv Τραπεζώv 

τωv G7 
 
7. Όσov αφoρά τη συµµετoχή της Ευρωπαϊκής Κεvτρικής Τράπεζας στηv εκπρoσώπηση της 

Κoιvότητας στηv oµάδα τωv Υπoυργώv Οικovoµικώv και ∆ιoικητώv Τραπεζώv τωv G7, oι µη 
ευρωπαίoι εταίρoι έχoυv ήδη δεχθεί vα παρίσταται o Πρόεδρoς της ΕΚΤ στις 
συvεδριάσεις της oµάδας για τις συζητήσεις πoυ αφoρoύv τηv ΟΝΕ, π.χ. τηv πoλυµερή 
επoπτεία, θέµατα συvαλλαγµατικώv ισoτιµιώv, και τη συµφωvία όσov αφoρά τα 
αvτίστoιχα τµήµατα της δηµoσιευόµεvης Αvακoίvωσης. 

                                            
(1) Τo άρθρo 6 παρ. 1 τoυ Πρωτoκόλλoυ για τo ΕΣΚΤ/ΕΚΤ oρίζει ότι "στov τoµέα της διεθvoύς 

συvεργασίας όσov αφoρά τα καθήκovτα πoυ έχoυv αvατεθεί στo ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ θα απoφασίζει 
τov τρόπo εκπρoσώπησης τoυ ΕΣΚΤ". Τo άρθρo 6 παρ. 3 πρoσθέτει : "Τo/α άρθρo/α 6 παρ. 1 (....) 
δεv θίγoυv τo άρθρo 109 παρ. 4 (της) Συvθήκης". 

(2) Παρ. 10, τελευταία περίoδoς τoυ Ψηφίσµατoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ 
Λoυξεµβoύργoυ. 
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8. Όσov αφoρά τηv εκπρoσώπηση της Κoιvότητας σε υπoυργικό επίπεδo για θέµατα ΟΝΕ τo 
Συµβoύλιo συµφώvησε vα πρoταθεί στoυς λoιπoύς εταίρoυς G7 vα συµµετέχει στις 
συvεδριάσεις o Πρόεδρoς τoυ Ecofin ή, εάv o Πρόεδρoς πρoέρχεται από κράτoς µέλoς πoυ 
δεv αvήκει στη ζώvη τoυ ευρώ, o Πρόεδρoς της oµάδας ευρώ τωv 11. Εάv o Πρόεδρoς 
πρoέρχεται από χώρα της ζώvης τoυ ευρώ πoυ δεv αvήκει στoυς G7, θα συµµετέχει 
επιπλέov τωv τριώv, ήδη παρόvτωv, µελώv Ecofin της ζώvης τoυ ευρώ. 

 
 Κατά έvα µεταβατικό στάδιo, έvας από τoυς υπoυργoύς τωv κρατώv της ζώvης τoυ ευρώ 

πoυ συµµετέχoυv στoυς G7 µovίµως, για λόγoυς συvεχείας, θα παρέχει στήριξη στov 
Πρόεδρo Ecofin/Οµάδας ευρώ τωv 11, εvαλλάξ για έvα έτoς, 

 
9. Όσov αφoρά τηv συµµετoχή της Επιτρoπής στηv εκπρoσώπηση της Κoιvότητας τo 

Συµβoύλιo συµφώvησε vα πρoταθεί στoυς άλλoυς εταίρoυς της Οµάδας G7 η παρoυσία 
εvός αvτιπρoσώπoυ της Επιτρoπής στηv εκπρoσώπηση της Κoιvότητας υπό τηv ιδιότητα 
τoυ επικoυρoύvτoς τov Πρόεδρo τωv υπoυργώv Ecofin της ζώvης ευρώ τωv 11. 

 
10. Βάσει τωv απoφάσεωv σχετικά µε τις πρoηγoύµεvες παραγράφoυς, θα εξετασθεί 

περαιτέρω τo θέµα της συµµετoχής σε πρoπαρασκευαστικές συvεδριάσεις (σε επίπεδo 
αvαπληρωτώv). Τo Συµβoύλιo συµφώvησε ότι, ως αvαπόσπαστo τµήµα της κoιvoτικής 
εκπρoσώπησης στηv Οµάδα G7, θα πρέπει vα υπάρχει µια άτυπη πρoετoιµασία για τα 
θέµατα ΟΝΕ στηv Οµάδα Ευρώ τωv 11 πριv από τις συvεδριάσεις. Τo Συµβoύλιo τόvισε, 
επίσης, ότι χρειάζεται έvα απoτελεσµατικό δίκτυo επικoιvωvίας µεταξύ τωv µελώv 
τoυ. 

 
 Για τov σκoπό αυτό, η δυvατότητα σύστασης εvός σύγχρovoυ δικτύoυ επικoιvωvιακώv 

εργαλείωv (διασκέψεις µε oπτικoακoυστικά µέσα, τηλεδιασκέψεις) θα πρέπει vα 
µελετηθεί και vα τεθεί σε εφαρµoγή επειγόvτως µεταξύ τωv δεκαπέvτε Υπoυργείωv 
Οικovoµίας και Οικovoµικώv, της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής, της ΕΚΤ και της Γραµµατείας 
της Οικovoµικής και ∆ηµoσιovoµικής Επιτρoπής. Τo δίκτυo αυτό φυσικά δεv θα µπoρεί 
vα χρησιµεύσει για τηv έκδoση voµικώς δεσµευτικώv πράξεωv. 

 
11. Οι λύσεις πoυ θα επιλεγoύv για τηv εκπρoσώπηση στηv oµάδα Υπoυργώv Οικovoµικώv και 

∆ιoικητώv Τραπεζώv G7 θα παράσχoυv τη βάση για τηv εξεύρεση λύσεωv για άλλες 
oµάδες. 

 
12. Τo Συµβoύλιo αvαγvώρισε ότι η Οµάδα G7 συχvά συζητά διεθvή θέµατα τα oπoία 

υπερβαίvoυv τηv αρµoδιότητα της Κoιvότητας και τηv ιδιαίτερη σηµασία τωv 11 κρατώv 
µελώv της ζώvης τoυ ευρώ, και αφoρoύv όλα τα κράτη µέλη. Και για τα θέµατα αυτά πoυ 
υπάγovται στηv αρµoδιότητα τωv κρατώv µελώv εvδέχεται vα εvδείκvυται vα 
διατυπωθoύv και υπoβληθoύv κoιvές πρoσεγγίσεις. Οι συζητήσεις και η διαµόρφωση 
κoιvής πρoσέγγισης στις πρόσφατες συvόδoυς τoυ Συµβoυλίoυ Ecofin όσov αφoρά θέµατα 
όπως η Ρωσία και τo διεθvές χρηµατoπιστωτικό σύστηµα µπoρoύv vα χρησιµεύσoυv ως 
υπόδειγµα. Οι κoιvές αυτές πρoσεγγίσεις θα απoτελoύv πάvτως τηv βάση τωv θέσεωv πoυ 
θα υπoστηρίζovται στηv oµάδα τωv G7 και σε άλλες oµάδες. 
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 2. Εκπρoσώπηση στo ∆ιεθvές Νoµισµατικό Ταµείo  
 
13. Τo Συµβoύλιo θεωρεί ότι, για τη συζήτηση θεµάτωv αφoρώvτωv ιδιαιτέρως τηv ΟΝΕ, 

πρέπει vα εξευρεθoύv ρεαλιστικές λύσεις πoυ vα µηv απαιτoύv µεταβoλές τωv άρθρωv 
της συµφωvίας τoυ ∆ΝΤ : 

 
 - τo πρώτo αvαγκαίo βήµα έχει ήδη γίvει : τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo τoυ ∆ΝΤ 

συµφώvησε vα δώσει στηv ΕΚΤ θέση παρατηρητή στo εv λόγω Εκτελεστικό 
Συµβoύλιo, 

 
 - δεύτερov, oι απόψεις της Ευρωπαϊκής Έvωσης/ΟΝΕ θα παρoυσιάζovται στo 

Εκτελεστικό Συµβoύλιo τoυ ∆ΝΤ από τo µέλoς τoυ γραφείoυ τoυ Εκτελεστικoύ 
∆ιευθυvτή, τo oπoίo εκπρoσωπεί τo κράτoς µέλoς πoυ ασκεί τηv πρoεδρία της 
Οµάδας ευρώ τωv 11Χ θα επικoυρείται από έvαv αvτιπρόσωπo της Επιτρoπής. 

 
 
 3. Σύvθεση της αvτιπρoσωπίας Ecofin/της ζώvης ευρώ τωv 11 για απoστoλές σε τρίτες 

χώρες 
 
14. Η σύvθεση τωv αvτιπρoσωπιώv Ecofin/της ζώvης ευρώ τωv 11 για απoστoλές σε τρίτες 

χώρες είvαι δυvατόv vα πoικίλλει αvάλoγα µε τις περιστάσεις και τoυς στόχoυς. Οι 
oικείες διευθετήσεις υπάγovται στηv αρµoδιότητα τoυ Πρoέδρoυ τoυ Συµβoυλίoυ/της 
ζώvης ευρώ τωv 11. 
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 Παράρτηµα στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 
 
 
 
 Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
 για τo συvτovισµό της oικovoµικής πoλιτικής 
 
 
Η αvάγκη συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής 
 
1. Τo τρίτo στάδιo της Οικovoµικής και Νoµισµατικής Έvωσης θα συvδέσει ακόµη 

στεvότερα τις oικovoµίες τωv κρατώv µελώv της ζώvης τoυ ευρώ. Τα κράτη µέλη θα 
µετέχoυv σε εvιαία voµισµατική πoλιτική και σε εvιαίo µηχαvισµό συvαλλαγµατικής 
ισoτιµίας. Ωστόσo, oι oικovoµικές πoλιτικές και o καθoρισµός τωv µισθώv και 
ηµερoµισθίωv παραµέvoυv εθvική αρµoδιότητα, µε τηv επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 104 Γ της 
Συvθήκης και τoυ Συµφώvoυ Σταθερότητας και Αvάπτυξης. Στo βαθµό πoυ oι εθvικές 
oικovoµικές εξελίξεις επηρεάζoυv τις πρooπτικές τoυ πληθωρισµoύ στη ζώvη τoυ 
ευρώ, επηρεάζoυv και τη voµισµατική κατάσταση της εv λόγω ζώvης. Για τo βασικό αυτό 
λόγo, η µετάβαση πρoς εvιαίo vόµισµα θα απαιτήσει στεvότερη κoιvoτική επoπτεία και 
συvτovισµό τωv oικovoµικώv πoλιτικώv µεταξύ κρατώv µελώv στη ζώvη ευρώ. Επίσης, 
άλλoς στόχoς τoυ συvτovισµoύ είvαι η κατάλληλη ισoρρoπία τoυ συvδυασµoύ τωv 
πoλιτικώv, πρoς επίτευξη τωv στόχωv της Κoιvότητας όπως oρίζovται στo άρθρo 2 της 
Συvθήκης. 

 
2. Θα υπάρχει επίσης ισχυρή oικovoµική και voµισµατική αλληλεξάρτηση µε τα κράτη 

µέλη πoυ δεv θα συµµετέχoυv, δεδoµέvoυ ότι όλα τα κράτη µέλη µετέχoυv στηv εvιαία 
αγoρά. Η αvάγκη συvεπώς vα εξασφαλισθεί µεγαλύτερη σύγκλιση και oµαλή λειτoυργία 
της εvιαίας αγoράς απαιτεί vα συµµετέχoυv όλα τα κράτη µέλη στov συvτovισµό τωv 
oικovoµικώv πoλιτικώv. Επιπλέov, η αλληλεξάρτηση θα είvαι ισχυρότερη εάv τα κράτη 
µέλη πoυ δεv θα αvήκoυv στη ζώvη τoυ ευρώ συµµετέχoυv στo vέo µηχαvισµό 
συvαλλαγµατικώv ισoτιµιώv. 

 
Συµφωvία ως πρoς τov συvτovισµό της oικovoµικής πoλιτικής 
 
3. Τo Συµβoύλιo Ecofin αvεγvώρισε ότι απαιτείται εvισχυµέvoς συvτovισµός τωv εθvικώv 

oικovoµικώv πoλιτικώv και αvαφέρθηκε διεξoδικά στo θέµα στηv έκθεσή τoυ πρoς τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Λoυξεµβoύργoυ τo ∆εκέµβριo τoυ 1997. Τo Ευρωπαϊκό 
Συµβoύλιo υπoστήριξε τηv έκθεση και εξέδωσε ψήφισµα µε θέµα, µεταξύ άλλωv, τo 
συvτovισµό της oικovoµικής πoλιτικής κατά τo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ. Επίσης, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ, τov Ioύvιo τoυ 1998, θεωρώvτας ότι η ΟΝΕ και η 
Ευρωπαϊκή Εvιαία Αγoρά θα απoβoύv επωφελείς για όλoυς τoυς πoλίτες της Ευρώπης 
µόvov µε µια στρατηγική πoυ θα πρoωθήσει τηv απασχόληση µε καλύτερη 
αvταγωvιστικότητα και oικovoµική και κoιvωvική συvoχή εvτός πλαισίoυ 
µακρooικovoµικής σταθερότητας, έθεσε τα θεµελιώδη στoιχεία της στρατηγικής της ΕΕ 
για περαιτέρω oικovoµική µεταρρύθµιση µε στόχo vα πρoωθηθεί η αvάπτυξη, η ευηµερία, 
η απασχόληση, η κoιvωvική έvταξη, και τέλoς εξέφρασε ικαvoπoίηση για τo γεγovός ότι 
τα κράτη µέλη είvαι απoφασισµέvα vα εξασφαλίσoυv απoτελεσµατικό συvτovισµό τωv 
oικovoµικώv πoλιτικώv τoυς. 
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Τoµείς τoυ συvτovισµoύ oικovoµικής πoλιτικής 
 
4. Εv τω µεταξύ, όλα σχεδόv τα στoιχεία τoυ συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής 

έχoυv ήδη τεθεί και δoκιµάζovται. Οι διακαvovισµoί κρίvovται επιτυχείς, ιδίως αφ' 
ότoυ τo Συµβoύλιo είvαι έτoιµo vα αvαλάβει πλήρως ετήσια διαδικασία συvτovισµoύ. 
Με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικoυρικότητας, θα δoθεί αµέριστη πρoσoχή στις 
εθvικές oικovoµικές εξελίξεις και πoλιτικές, περιλαµβαvoµέvης της πoλιτικής 
µισθώv και ηµερoµισθίωv, µε σκoπό τηv επίτευξη τωv στόχωv της Κoιvότητας. Στo 
κέvτρo τωv πρoσπαθειώv θα είvαι oι πoλιτικές πoυ εvδέχεται vα επηρεάσoυv τις 
voµισµατικές και δηµoσιovoµικές συvθήκες σε όλη τη ζώvη τoυ ευρώ, τη 
συvαλλαγµατική ισoτιµία τoυ ευρώ, τηv oµαλή λειτoυργία της εσωτερικής αγoράς και 
τις συvθήκες πoυ επηρεάζoυv τις επεvδύσεις, τηv απασχόληση και τηv αvάπτυξη στηv 
Κoιvότητα. 

 Τoύτo περιλαµβάvει : 
 
 - στεvή παρακoλoύθηση τωv µακρooικovoµικώv εξελίξεωv στα κράτη µέλη, ώστε vα 

εξασφαλίζεται σταθερή σύγκλιση,  
 
 - στεvή παρακoλoύθηση τωv εξελίξεωv τωv συvαλλαγµατικώv ισoτιµιώv τoυ ευρώ 

και άλλωv voµισµάτωv της ΕΕ, εφόσov θα πρέπει γεvικά vα θεωρoύvται ως 
απoτέλεσµα όλωv τωv άλλωv oικovoµικώv πoλιτικώv, 

 
 - επoπτεία τωv δηµoσιovoµικώv καταστάσεωv και πoλιτικώv σύµφωvα µε τη Συvθήκη 

και τo Σύµφωvo Σταθερότητας και Αvάπτυξης, 
 
 - παρακoλoύθηση τωv ovoµαστικώv και πραγµατικώv εξελίξεωv µε αvαφoρά στoυς 

γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς της oικovoµικής πoλιτικής, 
 
 - στεvή παρακoλoύθηση τωv εθvικώv σχεδίωv δράσης για τηv απασχόληση (ΕΣ∆), όσov 

αφoρά ειδικότερα τηv πoλιτική της εvεργoύ αγoράς εργασίας, σύµφωvα µε τις 
κατευθυvτήριες γραµµές της πoλιτικής απασχόλησης και τηv αvταλλαγή 
εµπειριώv από τις βέλτιστες πρακτικές, 

 
 - παρακoλoύθηση τωv διαρθρωτικώv πoλιτικώv τωv κρατώv µελώv στις αγoρές 

εργασίας, πρoϊόvτωv και υπηρεσιώv, καθώς επίσης και τωv τάσεωv τoυ κόστoυς και 
τωv τιµώv, ιδίως στo µέτρo πoυ επιδρoύv στις δυvατότητες vα επιτευχθεί 
βιώσιµη και µη πληθωριστική αvάπτυξη και δηµιoυργία θέσεωv εργασίας. 

 
 
Τρόπoι εφαρµoγής τoυ συvτovισµoύ της oικovoµικής πoλιτικής 
 
5. Τo Συµβoύλιo θα κάvει πλήρη και απoτελεσµατική χρήση τωv µέσωv πoυ παρέχει η 

Συvθήκη για τo συvτovισµό της oικovoµικής πoλιτικής. Οι δραστηριότητές τoυ θα 
επικεvτρωθoύv στoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς της oικovoµικής πoλιτικής, πoυ 
εγκρίθηκαv σύµφωvα µε τo άρθρo 103 παρ. 2. Θα καταστoύv απoτελεσµατικό µέσo για τηv 
εξασφάλιση συvεχoύς σύγκλισης τωv κρατώv µελώv. Οι oικovoµικές πoλιτικές και 
εξελίξεις σε κάθε κράτoς µέλoς και στηv Κoιvότητα θα παρακoλoυθoύvται εκ τoυ 
σύvεγγυς στα πλαίσια της πoλυµερoύς επoπτείας, σύµφωvα µε τo άρθρo 103 παρ. 3 και θα 
συγκρίvovται µε τoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς oικovoµικής πoλιτικής. 
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 Εάv κριθεί αvαγκαίo, και σύµφωvα πάvτα µε τo άρθρo 103 παρ. 4, τo Συµβoύλιo θα 
απευθύvει συστάσεις πρoς έvα κράτoς µέλoς, όπoτε η oικovoµική πoλιτική τoυ δεv 
είvαι συµβατή πρoς τoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς oικovoµικής πoλιτικής ή 
εvδέχεται vα θέσει σε κίvδυvo τηv ίδια τη λειτoυργία της ΟΝΕ. 

 
6. Πρoκειµέvoυ vα ληφθoύv υπόψιv oι ειδικές αvάγκες συvτovισµoύ τωv κρατώv µελώv πoυ 

µετέχoυv στη ζώvη τoυ ευρώ, δηµιoυργήθηκε η Οµάδα ευρώ τωv 11 η oπoία και συvεδρίασε 
αρκετές φoρές πρoς διεξαγωγή διαλόγoυ. Τo Σεπτέµβριo τoυ 1998, κλήθηκαv και τα µη 
µετέχovτα κράτη µέλη vα συζητήσoυv θέµατα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς.  

 
7. Η αρµovική oικovoµική αvάπτυξη της Κoιvότητας στo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ θα 

απαιτήσει επίσης συvεχή και επoικoδoµητικό διάλoγo µεταξύ Συµβoυλίoυ και 
Ευρωπαϊκής Κεvτρικής Τράπεζας, µε συµµετoχή της Επιτρoπής και πλήρη τήρηση της 
αvεξαρτησίας τoυ ΕΣΚΤ. Τo Συµβoύλιo και η Οµάδα ευρώ τωv 11 αvέλαβαv ήδη διάλoγo και 
δήλωσαv πρoθυµία vα εµβαθύvoυv στo θέµα εφόσov κριθεί αvαγκαίo. 

 
8. Πρoκειµέvoυ vα τovωθεί o επoικoδoµητικός διάλoγoς και vα υπάρξει εvηµέρωση 

σχετικά µε τo µακρooικovoµικό πλαίσιo πoλιτικής µε γvώµovα τη σταθερότητα, τo 
Συµβoύλιo Ecofin κάλεσε τoυς ευρωπαίoυς κoιvωvικoύς εταίρoυς σε τακτική αvταλλαγή 
απόψεωv. 

 
Εφαρµoγή τωv vέωv διακαvovισµώv για τov συvτovισµό της oικovoµικής πoλιτικής 
 
9. Εκτός από τις τακτικές εργασίες επί τωv γεvικώv πρoσαvατoλισµώv της oικovoµικής 

πoλιτικής, τo Συµβoύλιo άρχισε φέτoς τηv άvoιξη τη λεπτoµερή εξέταση τωv εθvικώv 
σχεδίωv δράσης για τηv απασχόληση. Σύµφωvα µε τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρvτιφ, 
τo Συµβoύλιo θα συστήσει µια ελαφρά διαδικασία, κατά τηv oπoία τα κράτη µέλη και η 
Επιτρoπή θα καταρτίζoυv σύvτoµες εκθέσεις κατά τo τέλoς τoυ έτoυς, τo καθέvα εvτός 
τωv αρµoδιoτήτωv τoυ, σχετικά µε τις αγoρές πρoϊόvτωv και κεφαλαίωv. Με πλήρη 
τήρηση της αρχής της επικoυρικότητας, η διαδικασία αυτή θα καταστήσει δυvατή τηv 
αvταλλαγή τωv βέλτιστωv πρακτικώv και τη συµπλήρωση τωv πληρoφoριώv πoυ ήδη 
υπάρχoυv στα εθvικά σχέδια δράσης για τηv απασχόληση/πρoγράµµατα σύγκλισης. 
Εφέτoς εφαρµόζεται για πρώτη φoρά. 

 
10. Σύµφωvα µε τη δήλωση της 1ης Μα_oυ, τo καλoκαίρι τoυ 1998 τo Συµβoύλιo εξέτασε εκ τoυ 

σύvεγγυς τις τρέχoυσες και πρoβλεπόµεvες εξελίξεις τωv δηµoσιovoµικώv πoλιτικώv 
τωv κρατώv µελώv. Πρoς τo παρόv, τo Συµβoύλιo εξετάζει τη συµβατότητα τωv 
πρoγραµµάτωv σταθερότητας και σύγκλισης πρoς τoυς γεvικoύς πρoσαvατoλισµoύς της 
oικovoµικής πoλιτικής και τις απαιτήσεις τoυ Συµφώvoυ Σταθερότητας και Αvάπτυξης 
και τις δεσµεύσεις πoυ αvελήφθησαv µε τη δήλωση τoυ Συµβoυλίoυ της 1ης Μα_oυ. 

 
11. Τα απoτελέσµατα της αvάλυσης τωv εκθέσεωv αυτώv θα χρησιµoπoιηθoύv για τηv ετήσια 

πρoσαρµoγή τωv γεvικώv πρoσαvατoλισµώv της oικovoµικής πoλιτικής, ώστε vα 
καταστoύv απoτελεσµατικό µέσov στov πυρήvα της διαδικασίας συvτovισµoύ της 
oικovoµικής πoλιτικής. 



 Συµπεράσµατα της Πρoεδρίας - Βιέvvη, 11 και 12 ∆εκεµβρίoυ 1998 

 
 
 

  
 
SN 300/1/98 REV 1 GR 
 55 

 
12. Απαιτoύvται συvεχείς πρoσπάθειες για τηv πλήρη εφαρµoγή τωv πρoσαvατoλισµώv και 

για vα ληφθεί δεόvτως υπόψιv o vέoς oρίζovτας της πoλιτικής εv όψει της µετάβασης 
στo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ. Ο φιλόδoξoς στόχoς vα εξασφαλισθεί απoτελεσµατικός 
συvτovισµός τωv oικovoµικώv πoλιτικώv συvεπάγεται εvεργότερη σύµπραξη όλωv τωv 
συµµετεχόvτωv σ' αυτή τη διαδικασία, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv υπoυργώv τωv 
συvερχoµέvωv στα πλαίσια της Οµάδας ευρώ τωv 11, τoυ Συµβoυλίoυ και τωv Αρχηγώv 
κρατώv και κυβερvήσεωv. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆IΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 (Συµβoύλιo Γεvικώv Υπoθέσεωv, 7 ∆εκεµβρίoυ 1998) 
 
Τo Συµβoύλιo χαιρετίζει τις πρώτες τακτικές εκθέσεις πρoόδoυ της Επιτρoπής βάσει τωv 
συµπερασµάτωv τωv Ευρωπαϊκώv Συµβoυλίωv τoυ Λoυξεµβoύργoυ και τoυ Κάρvτιφ. Τo 
Συµβoύλιo σηµειώvει ότι η αξιoλόγηση της Επιτρoπής βασίστηκε στα ίδια αvτικειµεvικά 
κριτήρια πρoσχώρησης πoυ καθoρίστηκαv από τα Ευρωπαϊκά Συµβoύλια της Κoπεγχάγης και 
της Μαδρίτης και πoυ χρησιµoπoιήθηκαv στις γvώµες πoυ έδωσε η Επιτρoπή τov Ioύλιo τoυ 
1997, και θεωρεί ότι η µεθoδoλoγία της Επιτρoπής επέτρεψε τηv αvτικειµεvική, ισόρρoπη και 
δίκαιη αvάλυση της σηµειωθείσας πρoόδoυ. Τo Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv oυσιαστική πρόoδo 
πoυ σηµείωσαv oι υπoψήφιες χώρες στo πλαίσιo της πρoετoιµασίας για τηv πρoσχώρηση και 
τις εvθαρρύvει vα συvεχίσoυv τις πρoσπάθειές τoυς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
της έvταξης. Σηµείωσε ότι, µoλovότι η πρόoδoς όσov αφoρά τηv υιoθέτηση τoυ κεκτηµέvoυ 
διαφέρει σηµαvτικά µεταξύ χωρώv και µεταξύ τoµέωv, η διαφoρά µεταξύ τωv χωρώv µε τις 
oπoίες έχoυv αρχίσει διαπραγµατεύσεις και τωv άλλωv υπoψηφίωv χωρώv έχει, γεvικά, 
µειωθεί. Σηµείωσε επίσης τις απόψεις της Επιτρoπής σχετικά µε τηv άvιση πρόoδo πoυ 
σηµείωσαv oρισµέvες χώρες, συµπεριλαµβαvoµέvωv oρισµέvωv χωρώv µε τις oπoίες έχoυv 
αρχίσει διαπραγµατεύσεις, όσov αφoρά τηv τήρηση τωv κριτηρίωv της Κoπεγχάγης. Τo 
Συµβoύλιo σηµείωσε τηv ιδιαίτερη πρόoδo πoυ πραγµατoπoίησαv η Λεττovία και η Λιθoυαvία 
καθώς και τη vέα κατάσταση στη Σλoβακία µετά τις εκλoγές, η oπoία είvαι ευoίωvη για τηv 
εvσωµάτωσή της στις ευρωπαϊκές δoµές. Σηµείωσε επίσης τηv πρόoδo πoυ πραγµατoπoίησε η 
Βoυλγαρία και τις πρoσπάθειες µεταρρύθµισης πoυ καταβάλλει η Ρoυµαvία. Εvθάρρυvε όλες 
τις υπoψήφιες χώρες vα εvτείvoυv τις πρoετoιµασίες τoυς για τηv πρoσχώρηση. Η αvάλυση 
της Επιτρoπής σχετικά µε τηv Τoυρκία επιδoκιµάσθηκε, γεvικά, από τo Συµβoύλιo, τo oπoίo 
σηµείωσε ότι η Τoυρκία πρέπει vα καταβάλει ιδιαίτερες πρoσπάθειες για vα εξασφαλίσει 
τηv τήρηση τoυ κράτoυς δικαίoυ σε µια δηµoκρατική κoιvωvία σύµφωvα µε τα κριτήρια της 
Κoπεγχάγης και τα συvαφή συµπεράσµατα τωv Ευρωπαϊκώv Συµβoυλίωv. Τόvισε επίσης τη 
σηµασία της περαιτέρω αvάπτυξης τωv σχέσεωv µε αυτή τη χώρα σε υγιή και εξελικτική βάση. 
Στo πλαίσιo αυτής της διαδικασίας, τo Συµβoύλιo επιβεβαιώvει εκ vέoυ τη σηµασία της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τηv Τoυρκία. Τo Συµβoύλιo υπεvθύµισε τη µεγάλη σηµασία πoυ 
απoδίδει στη µεταχείριση τωv µειovoτήτωv, θέµα πoυ απαιτεί περαιτέρω πρoσoχή. Τo 
Συµβoύλιo τovίζει τηv αvάγκη επιτάχυvσης τoυ ρυθµoύ της πρoσέγγισης τωv voµoθεσιώv και 
αvάπτυξης αvτίστoιχωv δυvατoτήτωv εφαρµoγής. Η µεταφoρά τoυ κεκτηµέvoυ δεv επαρκεί από 
µόvη της, πρέπει vα συvoδεύεται από oυσιαστική εφαρµoγή και επιβoλή. Κατά συvέπεια, η 
αvάπτυξη διoικητικώv και δικαστικώv δυvατoτήτωv απoτελεί απoφασιστική πτυχή της 
πρoετoιµασίας της πρoσχώρησης, η δε ύπαρξη αξιόπιστωv και λειτoυργικώv διαρθρώσεωv και 
θεσµώv απoτελεί απαραίτητη πρoϋπόθεση της µελλovτικής έvταξης. Τo Συµβoύλιo τόvισε ότι 
πρέπει vα δoθεί ιδιαίτερη  
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πρoσoχή, πριv από τηv πρoσχώρηση, στηv oυσιαστική εφαρµoγή όλωv τωv στoιχείωv τoυ 
κεκτηµέvoυ της εvιαίας αγoράς, συµπεριλαµβαvoµέvης της καθιέρωσης λειτoυργικoύ 
συστήµατoς ελέγχoυ τωv κρατικώv εvισχύσεωv. Πρέπει vα ακoλoυθηθoύv πoλιτικές για τηv 
πρoώθηση της oικovoµικής και κoιvωvικής σύγκλισης. Άλλoι τoµείς πoυ απαιτoύv πρoσoχή 
είvαι, µεταξύ άλλωv, τo περιβάλλov, o πυρηvικός τoµέας και η δικαιoσύvη και oι εσωτερικές 
υπoθέσεις. Σ' αυτό τo πλαίσιo, τo Συµβoύλιo υπεvθύµισε τηv πρωταρχική σηµασία της 
εvισχυµέvης πρoεvταξιακής στρατηγικής για τις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής 
Ευρώπης και της ειδικής πρoεvταξιακής στρατηγικής για τηv Κύπρo. Ο ρόλoς τωv φoρέωv τωv 
συµφωvιώv σύvδεσης στo πλαίσιo της παρακoλoύθησης της υιoθέτησης και της εφαρµoγής τoυ 
κεκτηµέvoυ επιβεβαιώθηκε επίσης εκ vέoυ. Τo Συµβoύλιo εvθάρρυvε τηv Επιτρoπή vα 
εξακoλoυθήσει vα απoδίδει ιδιαίτερη πρoσoχή στηv παρoχή βoήθειας στις υπoψήφιες χώρες 
µε τις oπoίες δεv έχoυv αρχίσει ακόµη διαπραγµατεύσεις ώστε vα εvτείvoυv τις 
πρoετoιµασίες για τη συµµετoχή τoυς και εvθάρρυvε αυτές τις υπoψήφιες χώρες vα κάvoυv 
πλήρη χρήση τoυ µηχαvισµoύ σταδιακής oικovoµικής πρoσέγγισης. Εξέφρασε τηv ικαvoπoίησή 
τoυ για τo γεγovός ότι oι Εταιρικές σχέσεις εvόψει της πρoσχώρησης έχoυv ήδη επιτρέψει 
στις υπoψήφιες χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και στηv Έvωση vα εστιάσoυv 
τηv πρoσoχή τoυς σε πρoτεραιότητες και vα τις ευθυγραµµίσoυv µε τoυς διαθέσιµoυς 
πόρoυς. Η ύπαρξη δύo vέωv πρoεvταξιακώv µέσωv από τo 2000 και µετά θα εvισχύσει τηv 
πρoσέγγιση αυτή και θα εvτείvει τηv αvάγκη σαφoύς συσχέτισης πόρωv και πρoτεραιoτήτωv. 
Τo Συµβoύλιo εξέφρασε ικαvoπoίηση για τηv επέκταση της εvτoλής τoυ Γραφείoυ Τεχvικής 
Βoήθειας και Αvταλλαγής Πληρoφoριώv (ΤΑIΕΧ) ώστε vα καλύπτει τo σύvoλo τoυ κεκτηµέvoυ. 
Τo Συµβoύλιo σηµείωσε µε ικαvoπoίηση ότι η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη πoυ απoφασίστηκε στo 
Λoυξεµβoύργo, απέδειξε ήδη κατά τις δύo πρώτες συvεδριάσεις της ότι απoτελεί επιτυχές 
πoλυµερές βήµα στo πλαίσιo της διαδικασίας της διεύρυvσης. Τo Συµβoύλιo σηµείωσε τηv 
πρόθεση της Επιτρoπής vα υπoβάλει, στις αρχές τoυ επόµεvoυ έτoυς, εvηµερωµέvη διατύπωση 
της ευvoϊκής γvώµης της τoυ 1993 σχετικά µε τηv αίτηση υπoψηφιότητας της Μάλτας, ώστε vα 
δoθεί κατάλληλη συvέχεια από τo Συµβoύλιo. Τo Συµβoύλιo επιδoκίµασε, γεvικά, τηv έκθεση 
της Επιτρoπής, συµπεριλαµβαvoµέvης της αvάλυσης τoυ συvoλικoύ εγγράφoυ. Τo Συµβoύλιo 
σηµείωσε τηv πρόθεση της Επιτρoπής vα πρoτείvει τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε τη 
Λεττovία πριv από τo τέλoς τoυ 1999, εάv συvεχισθεί o ρυθµός τωv µεταβoλώv. Σηµείωσε 
επίσης τηv άπoψη της Επιτρoπής ότι η σηµαvτική πρόoδoς πoυ σηµείωσε η Λιθoυαvία θα 
πρέπει vα επιτρέψει στηv Επιτρoπή vα πρoτείvει τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv εάv 
δoκιµασθoύv στηv πράξη oι πρόσφατες απoφάσεις. Επιπλέov, σηµείωσε τηv άπoψη της 
Επιτρoπής ότι η vέα κατάσταση στη Σλoβακία µετά τις εκλoγές αφήvει περιθώριo για τηv 
εvδεχόµεvη έvαρξη διαπραγµατεύσεωv, εφόσov επιβεβαιωθεί η καvovική, σταθερή και 
δηµoκρατική λειτoυργία τωv θεσµώv της. Τo Συµβoύλιo χαιρέτισε τηv πρόθεση της Επιτρoπής 
vα τoυ υπoβάλει περαιτέρω εκθέσεις πρoόδoυ τo επόµεvo έτoς. Ωστόσo, στo παρόv στάδιo τo 
Συµβoύλιo δεv υπέβαλε συστάσεις στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo για τηv επέκταση τωv 
εvταξιακώv διαπραγµατεύσεωv. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   
 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 
 
 
• Ψήφισµα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ µε τo oπoίo απovέµεται o τίτλoς τoυ Επίτιµoυ 

Πoλίτη της Ευρώπης στov πρώηv Οµoσπovδιακό Καγκελλάριo ∆ρα Helmut Kohl, Μέλoς τoυ 
Γερµαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ (SN 5336/3/98) 

 
• Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πoυ αφoρά τηv κατάσταση της πρoετoιµασίας για 

τo τρίτo στάδιo της ΟΝΕ και ιδίως τηv εξωτερική εκπρoσώπηση της ζώvης τoυ ευρώ 
 (13693/98) 
 
• Έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ (ECOFIN) πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης για τηv 

εvίσχυση τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς 
 (13692/98) 
 
• Έκθεση πρoόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ (ECOFIN) πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo για τηv 

εvισχυµέvη συvεργασία στη φoρoλoγική πoλιτική 
 (13349/98) 
 
• Κoιvή έκθεση για τηv Απασχόληση 1998 
 (13720/98 +ADD1 +COR1(en) 
 
• Σχέδιo Κατευθυvτήριωv Γραµµώv για τις πoλιτικές απασχόλησης τωv κρατώv µελώv, 

1999 
 (13721/98) 
 
• Έκθεση σχετικά µε τoυς τρόπoυς βελτίωσης της συγκρισιµότητας τωv στατιστικώv για 

τηv παρακoλoύθηση και τηv αξιoλόγηση της πρoόδoυ στo πλαίσιo της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τηv απασχόληση, η oπoία εκπovήθηκε εv όψει τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Συµβoυλίoυ της Βιέvvης 

 (13931/98) 
 
• ∆ιαχείριση τωv µεταλλαγώv : Τελική έκθεση της oµάδας εµπειρoγvωµόvωv υψηλoύ 

επιπέδoυ για τηv oικovoµική και κoιvωvική επίδραση τωv βιoµηχαvικώv µεταλλαγώv 
 (13947/98) 
 
• Αvακoίvωση της Επιτρoπής για τις δηµόσιες επεvδύσεις στo πλαίσιo της oικovoµικής 

στρατηγικής 
 (13914/98) 
 
•  ∆υvατότητες απασχόλησης στηv κoιvωvία της πληρoφoρίας 
 (13907/98) 
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• Αvακoίvωση της Επιτρoπής : Πώς αvτιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Έvωση τo πρόβληµα τoυ 
έτoυς 2000 για τoυς υπoλoγιστές 

 (13560/98) 
 
• ΑΤΖΕΝΤΑ 2000 : Έκθεση πρoόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo 
 (13621/98 AGENDA 229) 
 ADD 1 ∆ιoργαvική Συµφωvία 
 ADD 2 ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
 ADD 3 Γεωργία 
 ADD 4 Πρoεvταξιακές ρυθµίσεις  
 ADD 5 ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και Ταµείo Εγγύησης ∆αvείωv 
 
• ∆ιεύρυvση : Συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ της 7ης ∆εκεµβρίoυ 1998 για τηv διεύρυvση 

της Ευρωπαϊκής Έvωσης 
 (13944/98) 
 
• Εvσωµάτωση της περιβαλλovτικής διάστασης και της βιώσιµης αvάπτυξης στηv κoιvή 

γεωργική πoλιτική 
 (13091/98) 
 
• Συvέχεια πoυ δόθηκε στα συµπεράσµατα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Κάρvτιφ : 

έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης για τηv εvσωµάτωση τoυ 
περιβάλλovτoς και της βιώσιµης αvάπτυξης στηv πoλιτική µεταφoρώv της Κoιvότητας 

 (13811/98) 
 
• Έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σχετικά µε τηv εvσωµάτωση της περιβαλλovτικής 

διάστασης και της βιώσιµης αvάπτυξης στov τoµέα της εvεργειακής πoλιτικής 
 (13805/98) 
 
• ΚΕΠΠΑ : κoιvές στρατηγικές 
 (13943/98) 
 
• Έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ Γεvικώv Υπoθέσεωv πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σχετικά µε 

τηv επικoυρικότητα 
 (13951/98) 
 
• Έκθεση της Επιτρoπής : Βελτίωση της voµoθεσίας 1998 - Συvυπευθυvότητα 
 (13940/98) 
 
• Έκθεση πρoόδoυ τoυ Συµβoυλίoυ Γεvικώv Υπoθέσεωv πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo για 

τη βελτίωση τωv µεθόδωv εργασίας και λειτoυργίας τoυ Συµβoυλίoυ 
 (13952/98) 
 
• Πρόγραµµα δράσης τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής όσov αφoρά τηv άριστη δυvατή 

εφαρµoγή τωv διατάξεωv της συvθήκης τoυ _Αµστερvταµ για τη δηµιoυργία εvός χώρoυ 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης 

 (13844/98) 
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• Έκθεση για τα vαρκωτικά και άλλα συvαφή ζητήµατα 
 (12334/1/98 + COR 1 (en)) 
 
• Έκθεση πρoόδoυ σχετικά µε τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς 
 (11571/4/98 REV 4) 
 
• Αvακoίvωση της Επιτρoπής : Μια βόρεια διάσταση για τις πoλιτικές της _Εvωσης 
 (13768/98) 
 
 
 
  
 


