A30) ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Α30α) ΤΟ ΑΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Το εαρινό Ε.Σ των Βρυξελλών, που ήταν το πρώτο επί της Αυστριακής προεδρίας, συνήλθε
στις Βρυξέλλες την 23 και 34 Μαρτίου 2006 και έλαβε αποφάσεις για την επανενεργοποιμένη
στρατηγική της Λισσαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο
για την ισότητα των φύλων, τον ενδεικτικό κατάλογο δράσεων για την ενεργειακή πολιτική για
την Ευρώπη ενώ προέβη και σε δήλωση με την οποία αμφισβήτησε την εγκυρότητα των
προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία.
ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
y Ένα χρόνο πριν, το Ε.Σ αποφάσισε να ενεργοποιήσει εκ νέου και να επικαιροποιήσει τη
στρατηγική της Λισσαβόνας η οποία φαινόταν ότι είχε περιέλθει σε αδιέξοδο. Το ζητούμενο
είναι η εφαρμογή στην πράξη της εξαγγελθείσας πολιτικής και η θέσπιση χρονικών στόχων
ώστε με την εκμετάλλευση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει ήδη αρχίσει, να
επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα με τελικό στόχο την ανάπτυξη και τη μείωση της
ανεργίας.
y Το Ευρωπαϊκό τοπίο χαρακτηρίζεται από τον έντονο εξωτερικό ανταγωνισμό, τη γήρανση
του πληθυσμού την ανάγκη διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού που αποκτά ιδιαίτερη
σπουδαιότητα λόγω της παρατεινόμενης ενεργειακής κρίσης. Στόχος των πολιτικών της Ε.Ε
είναι η δημιουργία 6.000.000 νέων θέσεων εργασίας για την περίοδο 2005 – 2007
επιτυγχάνοντας στο πρώτο αυτό στάδιο τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας κατά 1% και
στη συνέχεια την παραπέρα μείωση αυτού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης
του πληθυσμού και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης αποτελούν
τους δύο κύριους άξονες των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε η προώθηση των
οποίων ευνοείται και από την οικονομική ανάκαμψη. Το Ε.Σ χαιρετίζει την ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα» (Time to move up a gear) και το
γεγονός ότι τα κράτη μέλη εκπόνησαν ταχέως τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, ΕΠΜ
(National Reform Programmes, NRPs). Ωστόσο, ορισμένα από τα ΕΠΜ θα μπορούσαν να
περιέχουν πιο συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Το Ε.Σ αναγνωρίζει τη
σημασία της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τάσσεται υπέρ ενός
ενεργότερου συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών. Καλεί τα κράτη μέλη να
υποβάλουν το φθινόπωρο του 2006 έκθεση για τα μέτρα εφαρμογής των ΕΠΜ με βάση τις
προτεραιότητες αυτών και καλεί το Συμβούλιο ECOFIN και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
οργανώσουν την ανταλλαγή εμπειριών.
y Το Ε.Σ επιβεβαιώνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες
γραμμές 2005 – 2008 για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνεί σε
ειδικούς τομείς δράσεων προτεραιότητας σχετικά με α) την επένδυση στη γνώση και την
καινοτομία, το επιχειρηματικό δυναμικό ιδιαίτερα των ΜΜΕ και την απασχόληση ορισμένων
κατηγοριών που έχουν προτεραιότητα και β) οριζόντια μέτρα για τη διατήρηση της δυναμικής
σε όλους τους πυλώνες της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
α) Μεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτομία
y Το Ε.Σ 1) καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και δράσεις για την επίτευξη μέχρι
το 2010 του στόχου διάθεσης στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) ποσοστού 3% του ΑΕΠ
2) ζητεί την ταχεία έγκριση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την Ε&Α) και ενός νέου
προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και 3) ζητεί την ταχεία σύσταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council)
y Καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να στηρίξει την καινοτομία και την
Ε&Α μέσω χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου (risk sharing facility).
Το Ε.Σ αναμένει την άντληση 30 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια και

εγγυημένα τραπεζικά δάνεια (venture capital and guarantee bank loans) χάρη στα νέα
χρηματοδοτικά μέτρα με βάση τη συγχρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΤΕπ και της
Ε.Ε για την περίοδο μέχρι το 2013 και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
y Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ελκυστικών συσπειρώσεων
(attractive clusters). Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν μια ανοικτή και ανταγωνιστική
αγορά εργασίας για τους ερευνητές. Να ενισχυθεί η συνεργασία και η μεταφορά τεχνολογίας
μεταξύ δημόσιας έρευνας και βιομηχανίας τόσο εντός των εθνικών συνόρων όσο και
διασυνοριακά. Να στηριχθεί η αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αριστεία
στην έρευνα και τη νέα τεχνολογία.
y Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιμους τομείς για το δυναμικό της Ε.Ε με
στόχο την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή ιδιαίτερα μέσω της ανάπτυξης
δεσμών μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων και της
κινητικότητας των εργαζόμενων. Πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί για τη δημιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΠΠ (European Qualifications Framework, EQF). Οι
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση παράγουν υψηλές αποδόσεις που
υπερκαλύπτουν το κόστος και υπερβαίνουν τον ορίζοντα του 2010. Οι σχετικές επενδύσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου οι οικονομικές και κοινωνικές επενδύσεις
είναι υψηλές. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας (European Institute for Technology) θα
βασίζεται σε κορυφαία ανοικτά δίκτυα σε όλα τα κράτη μέλη και πρέπει να διαδραματίσει
καθοδηγητικό ρόλο.
β) Απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού, ιδίως των ΜΜΕ
y Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία νέων και
καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Απαιτείται να αναπτυχθούν συνεκτικές πολιτικές
στήριξης των ΜΜΕ και ένα διάφανο και αντιγραφειοκρατικό ρυθμιστικό περιβάλλον. Η αρχή
«σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» (think small first) να εφαρμόζεται συστηματικά και να είναι
ο οδηγός σε όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα όπως π.χ μεγαλύτερες μεταβατικές
περιόδους για τις ΜΜΕ, μειωμένα τέλη, απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής στοιχείων και
απαλλαγές. Πρέπει να υπολογισθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και να καθορισθούν
μετρήσιμοι στόχοι όπως επίσης να συνεχισθεί η μείωση της στατιστικής επιβάρυνσης των
ΜΜΕ την οποία έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
y Τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν μέχρι το 2007 μία μονοθυριδική πρόσβαση (one
stop shop) για τη σύσταση εταιρίας με ταχύ και απλό τρόπο. Τίθεται σαν στόχος όπως μέχρι
το 2007, η σύσταση μιας εταιρίας, ιδίως ΜΜΕ, να είναι δυνατή σε μια εβδομάδα. Οι δαπάνες
έναρξης αυτής να είναι οι χαμηλότερες δυνατές και για την πρόσληψη του πρώτου
εργαζόμενου πρέπει να αρκεί η επίσκεψη σε ένα μόνο σημείο επαφής της δημόσιας
διοίκησης.
y Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ πρέπει να βελτιωθεί. Σε κοινοτικό επίπεδο, διατίθενται πόροι
κύρια από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, από το πρόγραμμα για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) και από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω
παραδοσιακών και νέων χρηματοδοτικών μέσων όπως το JEREMIE. Σημειώνεται η
δυνατότητα άντλησης ποσού μέχρι 15.000.000 ευρώ για τις ΜΜΕ χωρίς την ανάγκη
κοινοποίησης.
γ) Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις κατηγορίες προτεραιότητας
y Βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως των νέων, των
γυναικών, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, των προσώπων με αναπηρία και των
νομίμων μεταναστών. Απαιτούνται περισσότερα δραστικά μέτρα για να προστεθούν
2.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2010. Πρέπει, επίσης μέχρι το 2010, να μειωθεί η
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους στο 10% και να εξασφαλισθεί ότι
τουλάχιστον το 85% των νέων ηλικίας 22 ετών συμπληρώνει το δεύτερο κύκλο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή το Λύκειο. Έως το τέλος του 2007, σε κάθε νέο που
θα εγκαταλείπει τι σχολείο και είναι άνεργος θα πρέπει να προσφέρεται εργασία,

μαθητεία, συμπληρωματική επιμόρφωση ή άλλο μέτρο απασχολησιμότητας εντός 6
μηνών με στόχο έως το 2010 η προθεσμία αυτή να συντμηθεί στους 4 μήνες.
y Πρέπει να εφαρμοσθούν στρατηγικές παράτασης του επαγγελματικού βίου όπως η
σταδιακή συνταξιοδότηση, η μερική απασχόληση και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τα
κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμοστικότητα των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσω της flexicurity (flexibility + security) δηλαδή της
εξισορρόπησης της ευελιξίας και της ασφάλειας.
y Τίθεται η 1.1.2007 σαν επιθυμητή προθεσμία για τη δημιουργία του Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή στους απολυόμενους λόγω
σημαντικών διαρθρωτικών μεταβολών των ροών του παγκόσμιου εμπορίου και ιδιαίτερα
λόγω της γεωγραφικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων. Η συνδρομή αυτή θα συνίσταται σε
απόκτηση νέας κατάρτισης και αναζήτησης απασχόλησης και όχι σε παράταση του
επιδόματος ανεργίας.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΠΕ)
y Η Ε.Ε αντιμετωπίζει μεγάλη ενεργειακή πρόκληση που συνίσταται στις αυξημένες τιμές του
πετρελαίου, τη δυσκολία προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εξάρτησή της
από τις εισαγωγές ενώ η ζοφερή εικόνα επιβαρύνεται από τη συνεχιζόμενη αύξηση της
ζήτησης, την έλλειψη ασφάλειας των διεθνών μεταφορών και τις επικίνδυνες γεωπολιτικές
συνθήκες στους τόπους παραγωγής. Απαιτείται η παραπέρα ενοποίηση και διασύνδεση των
εθνικών αγορών ενέργειας ενόψει μάλιστα της ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης της αγοράς
ενέργειας μέχρι τον Ιούλιο του 2007. Στόχος είναι η ισόρροπη επιδίωξη της ασφάλειας του
εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής αειφορίας:
α) η αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού πρέπει να επιτευχθεί μέσω α) της εξωτερικής
πολιτικής και της υποστήριξης του ενεργειακού διαλόγου μεταξύ της Ε.Ε και των κρατών
μελών αλλά και των βασικών εταίρων της όπως των κρατών παραγωγής και ιδιαίτερα με τη
Ρωσική Ομοσπονδία, διέλευσης ή κατανάλωσης σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς
β) της αυξημένης διαφοροποίησης σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, τους
προμηθευτές και τις διαδρομές μεταφοράς και γ) των επενδύσεων στις αναγκαίες υποδομές
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural
Gas, LNG).
β) η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της Ε.Ε και της δυνατότητας
ενεργειακού εφοδιασμού τόσο των επιχειρηματιών όσο και των καταναλωτών σε προσιτές
τιμές στο πλαίσιο σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος απαιτεί α) τη συνεργασία για την
ολοκλήρωση του ανοίγματος της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου έως τα μέσα του
2007 με εξαίρεση ορισμένες απομονωμένες περιοχές β) την εξασφάλιση της πλήρους
εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς που θα στοχεύει στην ασφάλεια του
εφοδιασμού γ) την προώθηση ανάλογων προσεγγίσεων στις γειτονικές χώρες και της
ενίσχυσης του συντονισμού και του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Είναι
απαραίτητη η ταχύτερη ανάπτυξη της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στο εσωτερικό
της Ε.Ε με στόχο τη συνολοκλήρωση των περιφερειακών αγορών και την περαιτέρω
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς με ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ απομονωμένες περιοχές.
Η προώθηση της ταχείας και συνεκτικής ανάπτυξης των δυνατοτήτων αποθήκευσης και των
υποδομών και ιδίως των διασυνδέσεων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο, όσον
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συνδεδεμένο τουλάχιστον το 10% του δυναμικού
παραγωγής των κρατών μελών.
γ) η προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας μέσω α) της ενίσχυσης του ηγετικού
ρόλου της Ε.Ε και της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (Action
Plan on Energy Efficiency) με στόχο της Ε.Ε να εξοικονομήσει ποσοστό 20% της ενέργειας
έως το 2020 β) της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνολο της Ε.Ε
θέτοντας πιθανό στόχο την κάλυψη μέσω αυτών των ενεργειακών αναγκών μέχρι το 2015
κατά 15% και αναλογία βιοκαυσίμων με πιθανό στόχο το 8% γ) της εφαρμογής Σχεδίου
Δράσης για τη Βιομάζα (Biomass Action Plan) δ) της ολοκλήρωσης της επανεξέτασης του

κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
εφαρμογής τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής.

αερίων θερμοκηπίου και της

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
α) Εξασφάλιση υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών

y Δώδεκα κράτη μέλη από τα είκοσι πέντε της Ε.Ε παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα ενώ
τα επίπεδα χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ υπερβαίνουν την τιμή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ.
Το Ε.Σ καλεί τα κράτη μέλη, με την ευκαιρία της οικονομικής ανάκαμψης, να επιτύχουν
δημοσιονομική εξυγίανση.
y Σε πολλά κράτη μέλη απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας με στόχο να αντιμετωπισθεί η γήρανση του πληθυσμού.
Είναι αναγκαία η επίτευξη τριών προτεραιοτήτων δηλαδή ο ταχύτερος ρυθμός μείωσης του
χρέους, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και η μεταρρύθμιση των συστημάτων
συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπρόσθετα, απαιτείται η βελτίωση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και των φόρων
προκειμένου να βελτιωθούν α δημόσια οικονομικά και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες υπέρ
της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τα
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ δεδομένου ότι η νομισματική ενοποίηση προκαλεί
εντονότερες αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μελών.
β) Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και προώθηση των επενδύσεων
y Η επέκταση και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Το Ε.Σ ζητεί: α) να υπάρξει τελική συμφωνία για τη δέσμη
προτάσεων REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) πριν από το
τέλος του 2006 για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και
μιγμάτων ουσιών β) να εφαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας γ) να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος προς την απλούστευση και τον
εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ και του τελωνειακού συστήματος δ) να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συστημάτων πληρωμών και να ψηφισθεί η Οδηγία
«Υπηρεσίες» μετά το συμβιβασμό που επήλθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
y Το Ε.Σ χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει ανάλυση για την
πρόοδο στους τομείς βελτίωσης της νομοθεσίας της Ε.Ε με στόχο την κωδικοποίηση των
κειμένων, την ελάττωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απλούστευση και την κατάργηση
ορισμένων διατάξεων.
y Το Ε.Σ αναγνωρίζει τη σημασία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα τη νέα στρατηγική σχετικά με το πενταετές πρόγραμμα
(2005-2010) της ηλεκτρονικής Ευρώπης “i2010” .
γ) Eνίσχυση της κοινωνικής συνοχής
y Το Ε.Σ ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν έως το Σεπτέμβριο του 2006 εθνικές
στρατηγικές για την κοινωνική προστασία και ένταξη που θα πρέπει να συμβαδίζουν με την
εταιρική σχέση για την απασχόληση και την ανάπτυξη.
y Λόγω της δημογραφικής μεταβολής, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης και
να επιτευχθεί ο συνδυασμός της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μέσω της βελτίωσης
της μέριμνας για τα παιδιά, των υπηρεσιών υγείας, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της
προώθησης των ίσων ευκαιριών, της δια βίου μάθησης και της αύξησης του ποσοστού
απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μειονεκτούντων ατόμων.
δ) Περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη

y Το Ε.Σ συμφωνεί με την προώθηση των ακόλουθων πολιτικών: α) του σχεδίου δράσης του
Μόντρεαλ για την αλλαγή του κλίματος και την επίτευξη της μείωσης της θερμοκρασίας του
πλανήτη κατά δύο βαθμούς Κελσίου β) την επείγουσα ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 γ) την ανάπτυξη σχεδίου δράσης της Ε.Ε για τη βιώσιμη
κατανάλωση και παραγωγή δ) τη διερεύνηση των κατάλληλων κινήτρων και αντικινήτρων και
τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων που έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και δεν είναι συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη.
Α30β) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
Το δεύτερο επί Αυστριακής προεδρίας Ε.Σ συνήλθε στις Βρυξέλλες την 15-16 Ιουνίου 2006
και ασχολήθηκε με την περίοδο προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης, τη διεύρυνση
και ιδιαίτερα με την άρνηση της Τουρκίας να σεβαστεί το κοινοτικό κεκτημένο και με ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής. Το Ε.Σ έλαβε την πολιτική απόφαση για την είσοδο της Σλοβενίας στη
ζώνη του ευρώ και ανέθεσε στο ECOFIN την τεχνική πιστοποίηση της απόφασης. Την
11.7.2007, το ECOFIN πιστοποίησε την είσοδο της Σλοβενίας στη ζώνη του ευρώ από
1.1.2007 και με τον τρόπο αυτό η Σλοβενία γίνεται το 13ο κράτος-μέλος (στην ΕΕ των «25»)
που υιοθετεί το ενιαίο νόμισμα και το πρώτο μεταξύ των 10 της διεύρυνσης, που εντάχθηκαν
στην ΕΕ το 2004. Η ισοτιμία καθορίστηκε οριστικά στα 239,640 τόλαρ για ένα ευρώ που ήταν
η κεντρική ισοτιμία (central parity) του τόλαρ έναντι του ευρώ στα πλαίσια του Μηχανισμού
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Νο 2 (ERM II). Σύμφωνα με το σενάριο που θα εφαρμόσει η
Λιουμπλιάνα, οι Σλοβένοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δύο νομίσματα για μια περίοδο
μόνο δύο εβδομάδων, μετά την οποία όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά
σε ευρώ. Αντίθετα οι τιμές θα εμφανίζονται σε τόλαρ και σε ευρώ για διάστημα έξι μηνών.
Ι. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΚΟΥΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
(EUROPE LISTENS, L’ EUROPE Ά L’ ΈCOUTE DE SES CITOYENS)
Τον Ιούνιο του 2005, το Ε.Σ ζήτησε να προβλεφθεί μία περίοδος προβληματισμού για το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Το Ε.Σ σημειώνει με
ικανοποίηση ότι αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός στο πλαίσιο των διεθνικών και
εθνικών συζητήσεων με τη συμμετοχή και των πολιτών. Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η
πρωτοβουλία της Αυστριακής προεδρίας για τη διάσκεψη «The Sound of Europe” που
πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2006 και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που σε συνεργασία με το Αυστριακό Κοινοβούλιο διοργάνωσε τη κοινή
κοινοβουλευτική συνεδρίαση για «το Μέλλον της Ευρώπης» στις 8 και 9 Μαΐου 2006.
Αξιολογικά, μολονότι στις δημόσιες συζητήσεις εκφράζονται ανησυχίες για την πορεία της
Ε.Ε, εν τούτοις οι Ευρωπαίοι πολίτες παραμένουν προσηλωμένοι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της Ε.Ε για την εξασφάλιση
της ειρήνης, της ευημερίας και της αλληλεγγύης, βελτίωση της ασφάλειας, προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης και προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών στα πλαίσια της
παγκοσμιοποίησης.
ΙΙ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ
(EUROPE AT WORK, L’ EUROPE Ά L’ OEUVRE)
• Η πρόοδος των μέτρων του Προγράμματος της Χάγης για την αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος με παράλληλη εξασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων θα
αξιολογηθούν το Δεκέμβριο του 2006. Πρέπει να καταβληθούν άμεσα περισσότερες
προσπάθειες για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στα 10 νέα κράτη μέλη, να
επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνόρων και στενότερη αστυνομική συνεργασία
και να επιταχυνθεί η διαδικασία για να καταστεί πιο λειτουργικό το Σύστημα Πληροφοριών
Σένγκεν ΙΙ, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο
συμφωνιών επανεισδοχής των λαθρομεταναστών. Το Ε.Σ χαιρετίζει τη «Δήλωση της Βιέννης
για μια εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας» (Vienna Declaration on a Security
Partnetship) και την «Πρωτοβουλία της Βιέννης» (Vienna initiative) για ενδεχόμενη μελλοντική
συνεργασία μεταξύ Ε.Ε, ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων. Το Ε.Σ εγκρίνει την έκθεση της προεδρίας για την «Ενίσχυση των
δυνατοτήτων της Ε.Ε να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε κρίσεις».

• Το Ε.Σ αξιολόγησε την πρόοδο για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Promoting the European way of life in a globalised world)
και σημειώνει τα εξής: α) επιμένει στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Αειφόρος Ανάπτυξη
σημαίνει την κάλυψη των αναγκών της σημερινής γενιάς χωρίς να υποθηκεύεται η δυνατότητα
των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερα σημαίνει την
περιφρούρηση της ικανότητας της γης να διατηρεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία. Παρά το
γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται
μεγαλύτερη προσπάθεια. Το Ε.Σ υιοθετεί μια φιλόδοξη και πιο ανανεωμένη Στρατηγική με
βάση το έγγραφο 10117/06 που θα παρακολουθείται στενά από το Ε.Σ β) η αλλαγή του
κλίματος είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπισθεί σε διεθνές επίπεδο
και ιδιαίτερα στη Σύμβαση – Πλαίσιο του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και του
Πρωτοκόλλου του Κιότο για την επίτευξη μιας έγκαιρης ρύθμισης για την μετά το 2012
περίοδο που να συμβαδίζει με την τήρηση του στόχου του Συμβουλίου για μέγιστη αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη ίση με 2 βαθμούς Κελσίου άνω των επιπέδων της
προβιομηχανικής περιόδου γ) στα πλαίσια της επικαιροποιημένης στρατηγικής της
Λισσαβόνας, το Ε.Σ χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες,
συμφωνεί με την επανεξέταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, υπογραμμίζει και πάλι
την κοινωνική διάσταση των δράσεων της Ε.Ε, το ενδιαφέρον του για τη βιομηχανική
πολιτική, τις επενδύσεις στη γνώση και την καινοτομία και τη σημασία Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
Τεχνολογίας για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας
και καινοτομίας. Τονίζει τη σπουδαιότητα της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων και
προστασίας του καταναλωτή, τον αγώνα κατά των σπάνιων ασθενειών και την αναγκαιότητα
για Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη.
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
(LOOKING TO THE FUTURE, PRΈPARER L’ AVENIR)
• Το Ε.Σ στη σύνοδο της 16-17 Ιουνίου 2005 είχε συμφωνήσει να επανέλθει στο ζήτημα της
επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος μετά από μία περίοδο προβληματισμού. Μέχρι
σήμερα 15 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει το Σύνταγμα. Η περίοδος προβληματισμού και οι
εθνικές συζητήσεις ήσαν ιδιαίτερα χρήσιμες. Η συμμετοχή όχι μόνο των οργάνων της Ε.Ε
αλλά και των ευρωπαίων πολιτών υπήρξε ικανοποιητική. Τώρα, η προσπάθεια πρέπει να
επικεντρωθεί στην υλοποίηση των σχεδίων. Η Προεδρία θα υποβάλει έκθεση προς το Ε.Σ
στο πρώτο εξάμηνο του 2007.
• Η Πέμπτη διεύρυνση της Ε.Ε αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία. Το Ε.Σ πιστεύει ότι τελικά η
Βουλγαρία και η Ρουμανία θα κατορθώσουν να ενταχθούν από 1.1.2007 στην Ε.Ε και για το
λόγο αυτό τις προτρέπει να ολοκληρώσουν την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει για την
κάλυψη των κριτηρίων εισδοχής. Το Ε.Σ θα αποφασίσει για τις δύο αυτές χώρες μετά από νέα
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2006.
Το Ε.Σ θα διεξάγει στη σύνοδο του Δεκεμβρίου 2006 συζήτηση για όλες τις πτυχές των
επόμενων διευρύνσεων. Ειδικά για την Τουρκία, εξέτασε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για
την τήρηση του κοινοτικού κεκτημένου και σημειώνει τα εξής: α) πρέπει να συμμερισθεί τις
αξίες, τους στόχους και την έννομη τάξη που ορίζουν οι συνθήκες και να συμμορφωθεί με τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης β) οφείλει να σεβασθεί τη Συμφωνία Σύνδεσης και το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο αυτής η ολοσχερής τήρηση των οποίων θα αξιολογηθεί το Δεκέμβριο του 2006
γ) το Ε.Σ καλεί την Τουρκία να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες στις οποίες
περιλαμβάνεται και η δέσμευσή της για σχέσεις καλής γειτονίας. Η απόφαση αυτή ήταν ένας
συμβιβασμός σχετικά με την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει την κοινή τελωνειακή
πολιτική και να επιτρέψει στα εμπορικά πλοία της Κύπρου να προσεγγίσουν τα τουρκικά
λιμάνια. Τελικά δόθηκε παράταση στην Τουρκία να συμμορφωθεί με αυτό το κοινοτικό
κεκτημένο μέχρι τέλος του έτους ενώ κανονικά έπρεπε να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για
τα κεφάλαια του κεκτημένου.
Το Ε.Σ χαιρετίζει την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κροατίας
στην Ε.Ε και είναι βέβαιη ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με την τήρηση του κοινοτικού
κεκτημένου. Η Ε.Ε θα παράσχει βοήθεια στην Κροατία για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Το Ε.Σ σημειώνει την επιτευχθείσα πρόοδο που πραγματοποίησαν τα κράτη των Δυτικών
Βαλκανίων με βάση το Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνει ότι η θέση των
κρατών αυτών στο μέλλον είναι εντός της Ε.Ε.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Το Ε.Σ στηρίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα -Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε
Χαβιέ Σολάνα για μια διπλωματική λύση στο πρόβλημα του πυρηνικού προγράμματος του
Ιράν στην οποία συμμετέχουν οι υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου
Βασιλείου, Κίνας, Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ και η οποία συμφωνήθηκε στη Βιέννη
την 1.6.2006. Ελπίζει σε μια διευθέτηση ώστε η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
• Στηρίζει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ιράκ που συγκροτήθηκε την 20.5.2006
και τάσσεται κατά της τρομοκρατίας και των πράξεων βίας και καλεί όλους τους ιρακινούς να
αποφεύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών ομάδων. Στηρίζει το πρότυπο της
δημοκρατικής διακυβέρνησης και τη διαδικασία αναθεώρησης του ιρακινού συντάγματος ώστε
να επέλθει συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων ομάδων.
• Δηλώσεις του Ε.Σ υπήρξαν α) υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών Ισραήλ και
Παλαιστινίων στα πλαίσια της Τετραμερούς που όρισε ότι η κυβέρνηση της Χαμάς πρέπει να
αποφύγει τη βία, να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και να
σεβαστεί τις μέχρι τώρα συμφωνίες και υποχρεώσεις β) για τη συνδρομή προς τα κράτη της
Αφρικής προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας γ) υπέρ της
ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και δ) για την αποφυγή της έντασης στο
Ανατολικό Τιμόρ.

