A11) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΚΑΡΝΤΙΦ
Στις 15 και 16 Ιουνίου 1998 συνήλθε στο Κάρντιφ του Oυαλλίας το δεύτερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί Βρετανικής
Προεδρίας. Μετά τις ιστορικές αποφάσεις του ΕΣ των Βρυξελλών, το Συμβούλιο αυτό δεν είχε να παρουσιάσει
σημαντικές αποφάσεις για την OΝΕ και περιορίσθηκε στην έκφραση προθέσεων για μια σειρά ζητημάτων:
Α. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οικονομική μεταρρύθμιση και στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών που
αποτελούν τη βάση για την οικονομική μεγέθυνση, την ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ενώ τονίζεται
και η σημασία της ανταλλαγής απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους στην πορεία του σχεδιασμού και της
υλοποίησης των προγραμμάτων. Oι γενικοί οικονομικοί προσανατολισμοί πρέπει να αποτελέσουν μέσο εποπτείας,
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και προώθησης της διαρκούς σύγκλισης. Η οικονομική πολιτική πρέπει να
έχει ως κύριο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια
μακροοικονομικής σταθερότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας, εμπορευμάτων, υπηρεσιών
και κεφαλαίων.
Το ΕΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ECOFIN να θεσπίσει απλουστευμένη διαδικασία με την
οποία τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα καταρτίζουν συνοπτικές εκθέσεις στο τέλος του έτους σχετικά με τις αγορές
προϊόντων και κεφαλαίων. Η διαδικασία αυτή θα τηρεί πλήρως την αρχή της επικουρικότητας (subsidiarity principle),
θα επιτρέπει να ανταλλάσσονται οι καλύτερες πρακτικές και να συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιέχονται στα
εθνικά προγράμματα απασχόλησης και άλλες υπάρχουσες εκθέσεις.
Β. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ΕΣ βρίσκεται και πάλι το μείζον πρόβλημα της απασχόλησης. Το ΕΣ εκφράζει
την ικανοποίησή του για τα Σχέδια Δράσης για την απασχόληση των 15 κρατών μελών της ΕΕ που αξιολογούνται σαν
σοβαρές προσπάθειες για τη μείωση της ανεργίας. Oι ειδικοί στόχοι για το μέλλον πρέπει να εστιάζονται στην 1)
ενίσχυση της ανάπτυξης εξειδικευμένου και ευέλικτου εργατικού δυναμικού μέσω, μεταξύ άλλων, της συνεχούς
επιμόρφωσης 2) ενίσχυση της δράσης για την ισότητα των ευκαιριών και την προώθηση φιλικών προς την οικογένεια
εργασιακών συνθηκών 3) καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των μειονεκτούντων ατόμων 4) προώθηση νέων
τρόπων οργάνωσης της εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία και ασφάλεια 5) αναθεώρηση των φορολογικών
συστημάτων και των συστημάτων κοινωνικών παροχών ώστε να καταστεί ευκολότερη για τους εργοδότες η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 6) ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και ενθάρρυνση της ανάπτυξης
μικρότερων επιχειρήσεων.
Γ. Το ΕΣ επιμένει στην άποψη ότι η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σημειώνει ότι η βελτίωση της λειτουργίας της έχει πρωταρχική σημασία για την
επιτυχία της OΝΕ και εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές από τις οποίες επωφελούνται οι καταναλωτές. Καλεί την
Επιτροπή να υποβάλει πλαίσιο δράσης για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην προώθηση της φορολογικής αποτελεσματικότητας και την αποτροπή του
επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού.
Δ. Το ΕΣ τονίζει την ανάγκη της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας. Τα κράτη
μέλη και η Κοινότητα πρέπει να συνεργασθούν για την ενίσχυση της ενθάρρυνσης των επιχειρηματιών και των μικρών
επιχειρήσεων. Ηδη έχουν προσδιορισθεί μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, όπως η
εξειδίκευση και η προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού, η καλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και ένα
βελτιωμένο περιβάλλον για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις καινοτομίες.
Ε. Απαιτείται μία νέα δημοσιονομική προοπτική ώστε να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία, αποδοτικότητα των
δαπανών και ένα κατάλληλο πλαίσιο που να επιτρέπει τη συντονισμένη εξέλιξη των κύριων κατηγοριών δαπανών
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για την ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών. Διαπιστώνει ευρεία
συμφωνία ότι η προοπτική αυτή πρέπει να καθορισθεί για επταετή περίοδο (2000 - 2006) με πρόβλεψη
αναπροσαρμογής κατά την πρώτη διεύρυνση.
Ζ. Το ΕΣ του Λουξεμβούργου εξέτασε τις υποψηφιότητες που αναφέρονται στην "Ατζέντα 2000" και διαπίστωσε ότι
έχει επιτελεσθεί ικανοποιητική πρόοδος για την προετοιμασία της διεύρυνσης. Το ΕΣ του Κάρντιφ αποδίδει μεγάλη
σημασία στην παραπέρα προώθηση των σχετικών διαδικασιών και ιδιαίτερα σημειώνει με ικανοποίηση, ότι στο τέλος
του 1998 θα υποβληθούν οι πρώτες τακτικές εκθέσεις για την πρόοδο κάθε υποψήφιας χώρας ως προς την
προσχώρηση. Αφότου άρχισαν στις 31/3/98 οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κύπρο, την Oυγγαρία, την
Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχία και τη Σλοβενία έχουν ολοκληρωθεί οι πολυμερείς και διμερείς εργασίες εξέτασης
επτά κεφαλαίων του κεκτημένου ενώ άρχισε η αναλυτική εξέταση του κεκτημένου με τις χώρες δεύτερης
διαπραγμάτευσης.
Η. Το ΕΣ επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στον Παγκόσμιο Oργανισμό Εμπορίου και στο σύστημα επίλυσης
διαφορών που προβλέπει, καθώς και στην περαιτέρω πολυμερή απελευθέρωση του εμπορίου που θα βελτιώσει το
βιοτικό επίπεδο και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

