
Α19) ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 

Α19α) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

Το Ε.Ε. της Στοκχόλμης  συνήλθε στις 23 και  24 Μαρτίου 2001 και ήταν η πρώτη θεσμοθετημένη πλέον σύνοδος επί
οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Εκτός από την έγκριση των Γενικών Προσανατολισμών των Οικονομικών
Πολιτικών για το έτος 2001 (βλ. Κεφάλαιο Λ10) ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 

Προτεραιότητα της Ε.Ε. παραμένει η πλήρης απασχόληση σε μια ανταγωνιστική Ενωση. Οι επιδόσεις της Ε.Ε.
στον οικονομικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά. Το έτος 2000 επιτεύχθηκε ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης
3,4% και δημιουργήθηκαν 2.500.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες εξασφάλισαν περισσότερο από τα δύο
τρίτα των θέσεων αυτών. Η  ανεργία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1991. Το διεθνές όμως οικονομικό 
περιβάλλον έχει καταστεί λιγότερο ευνοϊκό (ύφεση στην Ιαπωνία, οικονομική επιβράδυνση στις ΗΠΑ) και το 
γεγονός αυτό  απαιτεί την ένταση των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της Ενωσης. Το δημογραφικό πρόβλημα,
εξάλλου, επιτείνεται. Ο αριθμός των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών αυξάνεται ταχέως ενώ το τμήμα του
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να φθίνει μετά το 2010. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντική πίεση στα
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και κύρια συνταξιοδοτικής κάλυψης και υγιειονομικής, περίθαλψης.
Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις από τώρα στους ανωτέρω τομείς.  Η δημογραφική πρόκληση μπορεί να
αντιμετωπισθεί μέσω της αύξησης  των ποσοστών απασχόλησης, της μείωσης του δημόσιου χρέους και της 
προσαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.  

Το Ε.Σ.  έχει δεσμευθεί να επιτύχει το στόχο της πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2010. Εχει θέσει ενδιάμεσους 
στόχους μέχρι τον Ιανουάριο του 2005 το 67% συνολικά και το 57% για τις γυναίκες ενώ συμφώνησε να θέσει 
σαν στόχο την αύξηση του μέσου ποσοστού απασχόλησης των πλέον ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών
(ηλικίας 55 έως 64 ετών) σε 50% μέχρι το 2010. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσουν κοινή
έκθεση για τον τρόπο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης και της μείωσης των σημείων συμφόρησης στην
αγορά εργασίας καθώς και της παραοικονομίας όπως και των φορολογικών και ασφαλιστικών αντικινήτρων.   

Η βελτίωση των βασικών γνώσεων, ειδικότερα  όσον αφορά τις δεξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών
και τις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Συμπεριλαμβάνει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη
δια βίου μάθηση αλλά και την αντιμετώπιση του ελλείμματος στις προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού
προσωπικού.  

Η κινητικότητα της εργασίας πρέπει να ενθαρρυνθεί με την έγκριση της Σύστασης για την κινητικότητα των
σπουδαστών, των εκπαιδευομένων ατόμων, των νέων εθελοντών και των εκπαιδευτών ενώ η Επιτροπή μαζί με
όλους τους αρμόδιους εθνικούς φορείς θα εξετάσει τη σκοπιμότητα κατάρτισης μιας  ιστοσελίδας ενιαίας 
εξυπηρέτησης  και πληροφόρησης για την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιλάβει μια
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τα βιογραφικά σημειώματα και τις ευκαιρίες για 
μάθηση.  

Η αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς απαιτεί συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Μέχρι τώρα έχει
επιτευχθεί μείωση του κόστους και βελτίωση  της ποικιλίας και της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων.
Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί επίσης η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις αρχές της
Νίκαιας είναι αναγκαία και η βελτίωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με την παροχή καθολικής υπηρεσίας,
ασφάλειας, συνέχειας και  εγγύησης παροχής. Με βάση τα ανωτέρω τα κράτη μέλη  πρέπει μέχρι την άνοιξη
του 2002 να έχουν ενσωματώσει στην εθνική  τους νομοθεσία το 98,5% των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς.
Το ΕΣ επικρατεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το 2002 πρόταση για την άρση των εντοπισθέντων 
εμποδίων στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και σημειώνει τις προτάσεις της για το άνοιγμα  των αγορών
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ε.Σ. επανεβεβαιώνει την πρόθεσή του να δημιουργήσει τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό και εκφράζει το ενδιαφέρον του για την έκδοση οδηγιών για την κατανομή χρήσης στους
αερολιμένες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και για το άνοιγμα των αγορών στις εμπορευματικές και επιβατικές
σιδηροδρομικές μεταφορές.  

Το Ε.Σ. ζητά να εφαρμοσθεί πλήρως μέχρι το 2005 το Πρόγραμμα Δράσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
και υποστηρίζει το στόχο για μια εύρυθμη αγορά κεφαλαίων υψηλού κινδύνου μέχρι το 2003. Το Ε.Σ. ενέκρινε 
την 23/3/2001 το ψήφισμα για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αγοράς κινητών αξιών που βασίσθηκε στην
έκθεση της Επιτροπής Σοφών υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ιδρύματος Αλεξάντρ Λαμφαλούσι. Ολα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς κινητών αξιών μέχρι το τέλος του 2003.  Το Ε.Σ.
αποφάσισε: α) να εκφράσει την  ικανοποίησή του για την Εκθεση της Επιτροπής Σοφών. Η προτεινόμενη 
προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων (βασικές αρχές, εκτελεστικά μέτρα,  συνεργασία, εφαρμογή) πρέπει να
υλοποιηθεί ώστε η κανονιστική νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. να καταστεί αποτελεσματικότερη και 
διαφανέστερη, β) η Επιτροπή καλείται να προβεί σε έγκαιρη, ευρεία και συστηματική διαβούλευση με τα 
θεσμικά όργανα και τους κοινωνικούς εταίρους γ) η διάκριση μεταξύ των  βασικών αρχών (επίπεδο 1) και 
εκτελεστικών μέτρων (επίπεδο 2) πρέπει να καθορίζεται με τρόπο σαφή και διαφανή. Η διάκριση θα 
αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής δ) 
χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει Επιτροπή Κινητών Αξιών με συμβουλευτική αρμοδιότητα



που μπορεί όμως να λειτουργεί προσωρινά και σαν ρυθμιστική επιτροπή ε) συμφωνεί με την πρόθεση της 
Επιτροπής να συστήσει επισήμως μια ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών, όπως προτείνεται στην 
έκθεση της Επιτροπής Σοφών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 1) θα δρα σαν συμβουλευτική ομάδα 
επικουρούντας την Επιτροπή κατά την προετοιμασία των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων 2) θα διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και με όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιαίτερα για τον τρόπο
ενσωμάτωσης  της νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο. Αποτελείται από ένα εκπρόσωπο κάθε κράτους  μέλους 
που προέρχεται από την αρμόδια εθνική αρχή των κινητών αξιών και προεδρεύεται από ένα εκπρόσωπο
εθνικής εποπτικής αρχής ζ) πρέπει να θεσπισθεί ένα διοργανικό εποπτικό σύστημα προκειμένου να αξιολογεί
την πρόοδο της εφαρμογής  προτάσεων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικότερου συστήματος ρύθμισης των  
αγορών κινητών αξιών.  

Για την ενθάρρυνση του γνήσιου ανταγωνισμού το ΕΣ καλεί 1) το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να θεσπίσουν 
κανόνες για τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, 2) τα κράτη μέλη να επιδείξουν τάσεις μείωσης των κρατικών
ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2003 3) την Επιτροπή να εξασφαλίσει άμεσα τη λειτουργία ενός  ON 
LINE ηλεκτρονικού μητρώου κρατικών ενισχύσεων και αντίστοιχου πίνακα αποτελεσμάτων με δημόσια
πρόσβαση.   

Το ΕΣ ζητά από το Συμβούλιο Ecofin να συνεχίσει τις εργασίες του και να καταλήξει σε συμφωνία ως προς το 
σύνολο της δέσμης των φορολογικών μέτρων  το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τέλους του 2002. 

Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Οι 
ανταλλαγές άριστων πρακτικών και η συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών αποτελούν σημαντικά
εργαλεία. Απαιτείται ένα σαφές, απλό και εφαρμόσιμο στην ταχέως μεταβαλόμενη παγκόσμια αγορά  
ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο δημόσιος τομέας  πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερος και να περιορίσει τη 
γραφειοκρατία ώστε να  ενισχυθεί η παραγωγική και καινοτόμος ικανότητα της οικονομίας της Ε.Ε. Τα 
στατιστικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη συγκριτική αξιολόγηση στο χώρο της πολιτικής των 
επιχειρήσεων, πρέπει να βελτιωθούν.   

Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου πρέπει να συνεχισθεί δεδομένου ότι παρέχει
ασφάλεια κατά τη διαδικασία της  αλλαγής. Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης σημαίνει και την επιδίωξη 
καλύτερων θέσεων εργασίας. Θα καθορισθούν κοινές προσεγγίσεις  για τη διατήρηση και βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας που πρέπει να αποτελέσει γενικό στόχο στις κατευθυντήριες αρχές για την
απασχόληση του έτους 2002. Θα καταρτισθούν δείκτες ποιότητας της εργασίας και θα βελτιωθεί η ακρίβεια των
ποσοτικών δεικτών. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί προτεραιότητα
και τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων δράσης για το  σκοπό 
αυτό.  

Η κοινοτική πολιτική για την έρευνα και ανάπτυξη και ιδιαίτερα όσον αφορά  τις νέες τεχνολογίες πρέπει να 
ενισχυθεί. Εχει σημειωθεί πρόοδος στη χρήση του Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τους  
πολίτες, όμως η Ευρώπη υστερεί  ακόμα στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών. Το ασύρματο 
Διαδίκτυο και τα συστήματα κινητής τηλεπικοινωνίας τρίτης γενιάς επεκτείνουν τις ανωτέρω δυνατότητες. Η 
επιτυχία της κοινωνίας της γνώσης προϋποθέτει υψηλό επίπεδο ψηφιακής μόρφωσης, ασφάλεια των δικτύων 
αλλά παράλληλα την προστασία των δεδομένων και της προσωπικής ζωής. Η Ε.Ε. πρέπει να προωθήσει 
συμφωνίες και κανονιστικά πλαίσια που αφορούν την πολιτική ραδιοφάσματος, τα  ευρυζωνικά δίκτυα, τα 
συστήματα τρίτης γενιάς, την ασύρματη Ευρώπη, την επόμενη γενιά του  Διαδικτύου (Ι.Pv, 6),  την εξ 
αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την εφαρμογή του  ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων,  την παραπέρα σύνδεση των σχολείων με το Διαδίκτυο, τα On line 
συστήματα επίλυσης διαφορών και την πρωτοβουλία «eSchola» που αποτελεί μια πανευρωπαική δράση για  
την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης
σχολείων.  

Για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να προωθηθούν τα δίκτυα αριστείας, το έκτο κοινοτικό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, μια συγκεκριμένη στρατηγική για την κινητικότητα στο εσωτερικό της Ε.Ε. στον 
τομέα της έρευνας, να εξασφαλισθεί η χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων και να
εφαρμοσθούν τα προγράμματα τα σχετικά με το  ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης «Galileo”, τη 
βιοτεχνολογία και το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  



  

Α19β) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 

Το τακτικό Ε.Σ. επί της Σουηδικής Προεδρίας συνήλθε στο Γκέτεμποργκ στις 15-16 Ιουνίου 2001. Σημαντική είναι η
δήλωση του Παραρτήματος 2 στην οποία επαναλήφθηκε η προσήλωση της Ε.Ε. στο απαραβίαστο των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων στη Βαλκανική χερσόνησο. Το Ε.Σ. επιβεβαίωσε τη σταθερή του βούληση για τη
μεταρρύθμιση των κοινοτικών δομών και μεθόδων εργασίας και την τροποποίηση των  Συνθηκών με στόχο την
επικύρωση των συμπερασμάτων στη Διακυβερνητική Διάσκεψη  του 2004. Μεταξύ άλλων το Ε.Σ. ασχολήθηκε με τα 
εξής θέματα: 

Επετεύχθη σημαντική πρόδος των διαπραγματεύσεων για τη  διεύρυνση. Ορισμένες υπό ένταξη χώρες έχουν 
κλείσει προσωρινά τις διαπραγματεύσεις για περισσότερα από  τα δύο τρίτα των κεφαλαίων. Ο «χάρτης 
πορείας» αποτελεί φιλόδοξο και ρεαλιστικό πλαίσιο για τις διαπρ/σεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
δημιουργία των  κατάλληλων διοικητικών δομών, τη μεταρρύθμιση των δικαστικών συστημάτων και της 
δημόσιας διοίκησης ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επιβεβαιώθηκε ο στόχος για την ένταξη στην 
Ε.Ε. του πρώτου κύματος των χωρών το  2003 ώστε να συμμετάσχουν ως μέλη στις ευρωεκλογές του 2004.  

Η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή η ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς χωρίς να διακυβεύεται η
ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών, αποτελεί θεμελιώδη στόχο. Εάν δεν καταστεί δυνατή η 
αναστροφή των τάσεων που απειλούν τη μελλοντική ποιότητα ζωής, θα αυξηθεί κατακόρυφα το κοινωνικό 
κόστος και ίσως οι εν λόγω τάσεις καταστούν μη αναστρέψιμες. Το Ε.Σ. εκπονεί στρατηγική και προσθέτει μια 
νέα περιβαντολογική διάσταση. Καλεί τους βιομηχανικούς κύκλους να λάβουν μέρος στην ανάπτυξη και στην 
ευρύτερη χρήση των νέων φιλικών  προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σε τομείς όπως η ενέργεια και οι 
μεταφορές. Η  στρατηγική της Ε.Ε. βασίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαντολογικές επιπτώσεις όλων των πολιτικών θα πρέπει να εξετάζονται συντονισμένα. Το Ε.Σ. καλεί τα 
κράτη μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές και να αναπτύξουν τις κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης.  Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί την εφαρμογή της στρατηγικής για  την αειφόρο ανάπτυξη σε ετήσια βάση.  
Αναγκαίος είναι επίσης ο συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ε.Ε. θα συμβάλει εποικοδομητικά στην  
επιτυχία της Ενωσης για την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2002.  Παρακολουθείται η 
εφαρμογή των δεσμεύσεων από το Πρωτόκολλο του  Κιότο με στόχο μέχρι το 2005 να επιτευχθεί σημαντική 
πρόοδος  στην αντιμετώπιση των αιτίων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της αλλαγής των κλιματικών 
συνθηκών. Επιβεβαιώνεται ο στόχος  του 22% που αφορά τη συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές. Το Ε.Σ. ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν θα 
ρυπαίνουν και ιδιαίτερα  τη μετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και πλωτές  μεταφορές. Επιδιώκει 
μέχρι το 2003 να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών για την
επίτευξη του σκοπού αυτού.   

Το Ε.Σ. εγκρίνει τυπικά τους Γενικούς Προσανατολισμούς των Οικονομικών Πολιτικών που παρουσιάσθηκαν
στο  Ε.Σ. της Στοκχόλμης και έχουν σαν σκοπό την οικονομική μεγέθυνση και σταθερότητα, την αντιμετώπιση 
των πληθωριστικών πιέσεων με  μέτρα από την πλευρά της προσφοράς, την αύξηση της απασχόλησης, την 
ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στους στόχους οικονομικής πολιτικής και τη λήψη μέτρων για την
επιβίωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων που υπονομεύονται από τη γήρανση του πληθυσμού.  


