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Φάκελος
Επιτεύγµατα
ΚΕΠΠΑ/ΕΠΠΑ Έγινε σηµαντική πρόοδος προς καλύτερα
καθορισµένες κοιν πολιτικές για την
ασφάλεια, την άµυνα και τις εξωτερικές
σχέσεις, µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των
στρατιωτικών ικανοτήτων και ικανοτήτων
διαχείρισης κρίσεων και την εγκαινίαση της
Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής
Ασφάλειας.

ΟΜΚ

Ένα Κοινό Σχέδιο ∆ράσης για τη Μη
∆ιάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής
υιοθετήθηκε στο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων που
έγινε στις 16 Ιουνίου στο Λουξεµβούργο

Στόχος Πολιτικής
Εξωτερικών Σχέσεων
Η Στρατηγική Ασφάλειας αναγνωρίζει τρεις
κύριους στόχους της ΕΕ: επέκταση της ζώνης
ασφάλειας γύρω από την Ευρώπη,
ενδυνάµωση
της
διεθνούς
τάξης,
αντιµετώπιση των νέων απειλών.
Η ανάπτυξη της πρώτης Στρατηγικής
Ασφάλειας της ΕΕ απαντά µε έναν έγκαιρο
και δοµηµένο τρόπο στην ανάγκη της ΕΕ να
αντιµετωπίσει
σηµαντικές
προκλήσεις
παγκόσµιας
ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένων της τροµοκρατίας, της
διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής,
των
διαλυµένων
κρατών
και
του
οργανωµένου εγκλήµατος. Μια ξεκάθαρη
Στρατηγική Ασφάλειας θα δώσει στην ΕΕ τη
δυνατότητα να αντιµετωπίσει αυτές τις
απειλές προς την παγκόσµια ειρήνη και τάξη
µε έναν στρατηγικό τρόπο, γεγονός που µε
τη σειρά του θα διευκολύνει µια γρήγορη,
αποτελεσµατική αντίδραση στις κρίσεις.

Σε µια εποχή παγκοσµιοποίησης, η
ευρωπαϊκή ασφάλεια επηρεάζεται όλο και
περισσότερο
από
βίαιες
συγκρούσεις,
διαλυµένα κράτη και το οργανωµένο έγκληµα
πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Μια
αποτελεσµατική πολιτική αντιµετώπισης
αυτών των προκλήσεων είναι συνεπώς
σηµαντική
προτεραιότητα.

Σχόλια
Η κρίση στο Ιράκ, καθώς και η λαϊκή
απαίτηση για µια ισχυρότερη φωνή της ΕΕ στη
διεθνή σκηνή, οδήγησαν την ΕΕ στην
εισαγωγή µιας περισσότερο στρατηγικής,
συνεπούς, και δυναµικής επικέντρωσης στην
ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας και της ευρωπαϊκής
πολιτικής άµυνας και ασφάλειας.
Στη συνάντηση τύπου Gymnich στο
Καστελόρριζο τον Μάιο, οι Υπουργοί
Εξωτερικών έδωσαν εντολή στον Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο
Εκπρόσωπο
Χαβιέ
Σολάνα να ετοιµάσει το πρώτο προσχέδιο για
µια ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας την
οποία θα λάµβαναν υπόψη στη Σύνοδο
Κορυφής της Θεσσαλονίκης.
Στο Καστελλόριζο, ύστερα από πρόσκληση
της Ελληνικής Προεδρίας, οι υπουργοί
άρχισαν επίσης να συζητούν τους στόχους
των εθνικών εξωτερικών τους πολιτικών,
στοχεύοντας στην επίλυση των διαφωνιών
και στην αξιοποίηση των σηµείων
συµφωνίας όσο το δυνατόν περισσότερο,
προς όφελος της οικοδόµησης µιας
περισσότερο
αποτελεσµατικής
ΚΕΠΠΑ
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Φάκελος
Τροµοκρατία

Επιτεύγµατα
Στόχος Πολιτικής
Μια Εξωτερική ∆ράση της ΕΕ στον αγώνα Εξωτερικών Σχέσεων
κατά
της
τροµοκρατίας
(συµπεριλαµβανοµένων
ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ)
υιοθετήθηκε στις 16 Ιουνίου στο Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων.

Επιχειρησιακές
δυνατότητες

Η Ένωση δήλωσε στο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 19
Μαϊου την επιχειρησιακή της δυνατότητα για
όλο το φάσµα των καθηκόντων του
Πέτερσµπεργκ. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας, πραγµατοποιήθηκε η έναρξη τριών
πρώτων επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και
ήδη
πραγµατοποιούνται:
η Αστυνοµική Αποστολή στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη,
η
CONCORDIA στην ΠΓ∆Μ και η ARTEMIS στη
Bunia της Λ.∆. του Κογκό.

Σχέδιο ∆ράσης
Ευρωπαϊκών
∆υνατοτήτων
(ECAP)

Γρήγορη και συστηµατική πρόοδος στην
εφαρµογή
του
ECAP,
εντός
του
χρονοδιαγράµµατος που τέθηκε για τα τέλη
του 2003. Ο δρόµος που θα ακολουθήσουµε
ορίστηκε, µεταξύ άλλων, από τις Οµάδες
ECAP.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ένα σηµαντικό
βήµα προς την προοδευτική δηµιουργία
µιας κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Άµυνας και Ασφάλειας. Η προσπάθεια
να ασκεί η Ευρώπη σηµαντική επιρροή
σε
θέµατα
διεθνούς
ασφάλειας
συνταιριάζεται τώρα µε την ικανότητα
ανάληψης ταχείας, αποτελεσµατικής
δράσης.
Η συµπληρωµατική δράση µε το ΝΑΤΟ και
άλλους διεθνείς εταίρους θα συνεχίσει να
προσφέρει αµοιβαία πλεονεκτήµατα και
δικαιότερη κατανοµή της ευθύνης για την
αντιµετώπιηση των προκλήσεων ασφάλειας.
Ο στόχος του Σχεδίου ∆ράσης ήταν ο
καθορισµός και η διόρθωση των
ελλειµµάτων ως προς τις δυνατότητες οι
οποίες θα επέτρεπαν την πλήρη
επιχειρησιακή ετοιµότητα της δύναµης
διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ που αριθµεί
60.000 µέλη, µέσω της δηµιουργίας πάνελ
ειδικών και οµάδων εργασίας.

Σχόλια

Περαιτέρω ανάπτυξη της αναδυόµενης
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας
και άµυνας ήταν µία από τις
σηµαντικότερες
προτεραιότητες
της
Ελληνικής Προεδρίας.
Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνάµεων σε
τρεις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων θα
προσφέρει πολύτιµα µαθήµατα και εµπειρία για
µελλοντικές αποστολές, αν αυτές είναι
απαραίτητες.

Η Ελληνική Προεδρία προώθησε την
εργασία των πάνελ της ECAP δίπλα στον
ΓΓ/ΥΕ Χαβιέ Σολάνα, εκ µέρους του
Συµβουλίου, και χάραξε τον δρόµο προς
την καθιέρωση των Οµάδων Εργασίας
ECAP.
Το επόµενο κρίσιµο βήµα θα
αντιµετώπιση
σηµαντικών
χρηµατοδότησης
και
εύρεσης

είναι η
θεµάτων
πόρων.
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Σχέσεις ΕΕΝΑΤΟ

Επιτεύγµατα
Οι αποκαλούµενες «µόνιµες διευθετήσεις»
ανάµεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ
ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας το πλαίσιο
για µια στρατηγική συνεργασία σε
διαχείριση κρίσεων.

Ευρωπαϊκή
Συνεργασία
Εξοπλισµού

Συµφωνία για τη δηµιουργία το 2004 ενός
διακυβερνητικού οργανισµού στο πεδίο
της ανάπτυξης αµυντικών δυνατοτήτων,
έρευνας, κατοχής και οπλισµού.

∆υτικά
Βαλκάνια

Υιοθέτηση των συµπερασµάτων του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου «Η Ατζέντα της
Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια. Οδεύοντας
προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
Υιοθέτηση µιας Κοινής ∆ιακήρυξης της ΕΕ
και των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στη
Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων
στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Ιουνίου.

Στόχος Πολιτικής
Εξωτερικών Σχέσεων
Η ενίσχυση της επιχειρησιακής
δυνατότητας της Ένωσης και η παροχή
του πλαισίου µιας αποτελεσµατικής
συνεργασίας για την αντιµετώπιση των
παγκόσµιων προκλήσεων.
Ο οργανισµός αυτός θα συνεισφέρει
στην
ανάπτυξη
των
αµυντικών
δυνατοτήτων,
την
ενίσχυση
της
ευρωπαϊκής συνεργασίας εξοπλισµού,
την ενδυνάµωση της αµυντικής και
τεχνολογικής βάσης άµυνας της ΕΕ, τη
δηµιουργία
µιας
ανταγωνιστικής
ευρωπαϊκής αγοράς άµυνας, και την
προώθηση έρευνας στις στρατηγικές
τεχνολογίες.
Ο κύριος στόχος της Ελληνικής
Προεδρίας ήταν η ενδυνάµωση του
ευρωπαϊκού
προσανατολισµού
των
χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων, καθώς
και ο εµπλουτισµός της ευρωπαϊκής
πολιτικής σταθεροποίησης και σύνδεσης,
χρησιµοποιώντας
στοιχεία
από
τη
διαδικασία διεύρυνσης.

Σχόλια
Η ολοκλήρωση και η εφαρµογή των µόνιµων
διευθετήσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ θα συνεισφέρουν
επίσης στην αποτελεσµατική πολυµερή
συνεργασία, η οποία είναι προς το συµφέρον
της
διεθνούς
κοινότητας.
Ο οργανισµός αυτός θα υπόκειται στην
εξουσία του Συµβουλίου και θα µπορούν
να συµµετάσχουν όλα τα κράτη µέλη. Θα
ενδυναµώσει το βιοµηχανικό δυναµικό
της
Ευρώπης
στον
τοµέα
αυτό.

Στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, οι
ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν ότι το µέλλον
των ∆υτικών Βαλκανίων βρίσκεται µέσα
στην ΕΕ και υποσχέθηκαν ότι θα
υποστηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες
των χωρών να εγκαθιδρύσουν τη
δηµοκρατία και τη σταθερότητα και να
προωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη.
Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης έκανε
πράξη αυτή τη δέσµευση, εισάγοντας νέες
πρωτοβουλίες
πρακτικής
συνεργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων
«ευρωπαϊκών
συνεργασιών» για κάθε χώρα, διαδικασίες
αδερφοποίησης
και
ένα
σύστηµα
διευρυµένου
πολιτικού
διαλόγου
σε
υπουργικό επίπεδο.
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Φάκελος
Σχέσεις
ΕΕ-ΗΠΑ

Επιτεύγµατα
Πολλές
κοινές
προτάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων της πρότασης για τη
Μη ∆ιάδοση των Όπλων Μαζικής
Καταστροφής, της Συνεργασίας Εµπορίου
και Ενέργειας, αναµένεται να υιοθετηθούν
στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στην
Ουάσινγκτον, στις 25 Ιουνίου.
Σηµαντική πρόοδος έγινε επίσης προς την
ολοκλήρωση συµφωνιών σχετικά µε την
ασφάλεια µεταφορών.
Η Προεδρία ξεκίνησε επίσης µια στρατηγική
επικοινωνιών για την καλύτερη προώθηση της
αµοιβαίας
κατανόησης
ανάµεσα
στις
επιχειρηµατικές και ακαδηµαϊκές κοινότητες
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καθώς και
στα ΜΜΕ.

Στην Σύνοδο Κορυφής θα υπογραφούν
Συµφωνίες Αµοιβαίας Νοµικής Συνδροµής και
Έκδοσης.

Στόχος Πολιτικής
Εξωτερικών Σχέσεων
Ύστερα από τις πολυδιαφηµισµένες
διαφορές σχετικά µε τον πόλεµο στο
Ιράκ, η Ελληνική Προεδρία δούλεψε
σκληρά για να ενδυναµώσει ό,τι που
απέµεινε από την πιο σηµαντική
στρατηγική συνεργασία στον κόσµο.
Η Ελληνική Προεδρία δεν στόχευε µόνο στην
αποκατάσταση των σχέσεων, η οποία είναι
προς το συµφέρον και των δύο µερών, αλλά και
στην επαναδιαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις
νέες παγκόσµιες προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Για τον σκοπό αυτό, η Προεδρία ζήτησε µια
σειρά εκθέσεων για το µέλλον των
διατλαντικών σχέσεων από ειδικούς από όλο
τον κόσµο (θα δηµοσιευτούν ως η Αναφορά
του
Καστελλόριζου),
οι
οποίες
θα
αποτελέσουν τη βάση των προτάσεων που θα
κάνουν τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ να προχωρήσουν
σε ισότιµη βάση.

Σχόλια
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, ως δύο από τους πιο
σηµαντικούς παίκτες της διεθνούς σκηνής,
µοιράζονται την ευθύνη να συνεργαστούν
ως µια δύναµη προόδου για τον κόσµο.
Στην Ουάσινγκτον, οι ηγέτες της ΕΕ και των
ΗΠΑ θα αξιοποιήσουν τις συλλογικές
προσπάθειες προκειµένου να αντιµετωπίσουν
ένα εύρος παγκόσµιων θεµάτων, στοχεύοντας
στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι η σχέση ΕΕ και ΗΠΑ
ήταν
περισσότερο
επιτυχηµένη
και
παραγωγική όταν οι δύο πλευρές ανέπτυσσαν
µαζί πολιτικές, λαµβάνοντας υπόψη η µία τα
συµφέροντα και τις ανησυχίες της άλλης, και
µεγιστοποιώντας τη χρήση των πόρων. Θα
πρέπει, συνεπώς, να συνεχίσουµε να
στηριζόµαστε στις επιτυχηµένες περιπτώσεις
συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (∆υτικά Βαλκάνια,
αγώνας κατά της τροµοκρατίας, Αφγανιστάν
και ∆ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή)
και να συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε νέους
τοµείς συνεργασίας.
Οι Συµφωνίες Αµοιβαίας Νοµικής Συνδροµής
και Έκδοσης είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγµα
του πως µπορούµε να δουλέψουµε µαζί.
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Φάκελος
Ιράκ

Επιτεύγµατα
Η Ελληνική Προεδρία έκανε ό,τι καλύτερο
µπορούσε να αποφύγει τις διαφορές και να
γεφυρώσει τα χάσµατα ενός της ΕΕ και πέτυχε
να διαµορφώσει κοινές ευρωπαϊκές θέσεις
σχετικά µε την κρίση στο Ιράκ.

Ο κύριος στόχος της Προεδρίας ήταν η
δηµιουργία µιας κοινής ευρωπαϊκής
θέσης για την αποτυχία του Ιράκ να
συµµορφωθεί µε τις επιθεωρήσεις του
ΟΗΕ.

Η Προεδρία κάλεσε ένα Έκτακτο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τον Φεβρουάριο, όπου υιοθετήθηκε
µια κοινή θέση της ΕΕ.

Μετά τον πόλεµο, η Προεδρία εργάστηκε ώστε
να διασφαλίσει µια συντονισµένη και
αποτελεσµατική προσπάθεια της ΕΕ για την
ταχεία αποκατάσταση του κράτους δικαίου
και της παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον
ιρακινό λαό.

Την επαύριο του πολέµου στο Ιράκ, στην
άτυπη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών στο
Καστελλόριζο, συµφωνήθηκε ότι ο ΟΗΕ θα
πρέπει να διαδραµατίσει έναν ζωτικό ρόλο
στην ανοικοδόµηση του Ιράκ.

∆ιαδικασία
Ειρήνευσης
στη Μέση
Ανατολή

Στόχος Πολιτικής
Εξωτερικών Σχέσεων

Το Ισραήλ και οι Παλαιστινιακές Αρχές
υιοθέτησαν τον οδικό χάρτη που σχεδίασε το
Κουαρτέτο.

Ύστερα
από
τη
συµφωνία
του
Κουαρτέτου για τον οδικό χάρτη το 2002,
ο πρωταρχικός στόχος κατά τη διάρκεια
της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η
διασφάλιση ότι ο οδικός χάρτης θα
δηµοσιευόταν και θα είχε την έγκριση
τόσο των ισραηλινών όσο και των
παλαιστινιακών αρχών.
Η επίλυση της Αραβο/Ισραηλινής σύρραξης
είναι στρατηγική προτεραιότητα για την
Ευρώπη. Η ΕΕ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι
ο οδικός χάρτης είναι ο µόνος δρόµος για την
ειρήνη. Είναι σηµαντικό οι βασικές αρχές -

Σχόλια
Κοινές
θέσεις
υιοθετήθηκαν
στο
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και
Εξωτερικών Σχέσεων και στο Έκτακτο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο,
αν και αργότερα τις ξεπέρασαν τα
γεγονότα.
Κοιτάζοντας µπροστά, η κρίση στο Ιράκ µπορεί
να φανεί ως µια θετική στροφή στην ανάπτυξη
της ΚΕΠΠΑ. Προκειµένου στο µέλλον η ΕΕ να
είναι ικανή να αντιδράσει πιο αποτελεσµατικά
στις παγκόσµιες απειλές, συµπεριλαµβανοµένων
των ΟΜΚ και της παγκόσµιας τροµοκρατίας, οι
υπουργοί εξωτερικών συµφώνησαν τον Μάιο ότι
µια «στρατηγική ασφάλειας» θα πρέπει να
σχεδιαστεί η οποία να ορίζει τις πολιτικές της ΕΕ
–και τις πιθανές αντιδράσεις- στους τοµείς
αυτούς.
Η Προεδρία, µαζί µε τον Ύπατο
Εκπρόσωπο Χαβιέ Σολάνα και τον
Επίτροπο Κρις Πάτεν, έχει αφιερώσει
σηµαντικό χρόνο στις σχέσεις τόσο µε
τους Ισραηλινούς όσο και µε τους
Παλαιστίνιους.
Ένα από τα δυνατότερα σηµεία του οδικού
χάρτη είναι ότι αντιπροσωπεύει τη βούληση
ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, της
οποίας ηγείται το Κουαρτέτο (ΗΠΑ, ΕΕ, ΟΗΕ
και Ρωσία).
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Φάκελος
∆ιαδικασία
Ειρήνευσης
Μέσης
Ανατολής (συν)

Επιτεύγµατα

Στόχος Πολιτικής
Εξωτερικών Σχέσεων
συγκεκριµένα η τελική λύση των δύο
κρατών – να γίνουν αποδεκτές από τις δύο
πλευρές. Αυτό συνέβη στην Σύνοδο
Κορυφής της Άκαµπα.

Σχόλια
Η ελληνική κυβέρνηση είναι απόλυτα έτοιµη να
συνεχίσει, πέρα από την Προεδρία της, να
χρησιµοποιεί τις εξαιρετικές της σχέσεις µε τις
δύο πλευρές για να βοηθήσει την Ιταλική
Προεδρία να προχωρήσει την ειρηνευτική
διαδικασία.
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Οικονοµικές Υποθέσεις
Φάκελος
Συντονισµός
Οικονοµικών
Πολιτικών

Επιτεύγµατα
Συµφωνία
για
βελτιωµένους
κανόνες
εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.

Γενικές
Κατευθυντήριες
Γραµµές
Οικονοµικής
Πολιτικής

Συµφωνία για αναθεωρηµένες ΓΚΓΟΠ και
ευθυγράµµιση
µε
τις
Αναθεωρηµένες
Κατευθυντήριες Γραµµές Απασχόλησης.

Φόρος αποταµίευσης

Υιοθέτηση του φορολογικού πακέτου,
συµπεριλαµβανοµένης της Οδηγίας για τη
Φορολογία των τόκων αποταµιεύσεων.

Φορολογία της
Ενέργειας

Σχέδιο ∆ράσης για
τις
Χρηµατοοικονοµι
κές Υπηρεσίες

Υιοθέτηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση
ενεργειακών προϊόντων.

Υιοθέτηση της Οδηγίας για ιδρύµατα
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

Στόχος Πολιτικής
Ένα περισσότερο ισχυρό και ρεαλιστικό
πλαίσιο για την εφαρµογή των κανόνων που
σχετίζονται µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης·
χρήση
των
κυκλικά
προσαρµοσµένων ελλειµµάτων όταν κρίνεται
κίνηση προς σχεδόν ισοσκελισµένη θέση.

Σχόλια
Ήταν σηµαντικό να επαναβεβαιωθούν οι
βασικές αρχές και οι µηχανισµοί εφαρµογής
του Συµφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας,
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για
κάποια ευελιξία στις οικονοµικές συνθήκες.

Οι νέες τριετείς ΓΚΓΟΠ επικεντρώνονται
στις µεσοπρόθεσµες πολιτικές που είναι
απαραίτητες για τη βελτίωση της
οικονοµικής κατάστασης στην ΕΕ:
δηµιουργία καλύτερων οικονοµικών
συνθηκών για την προώθηση της
ανάπτυξης, µεταρρυθµίσεις για τη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων εργασίας, ενδυνάµωση της
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών.
Η Οδηγία θα διασφαλίσει ότι όλοι οι
πολίτες της ΕΕ θα πληρώνουν ένα
ελάχιστο φορολογίας επί εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις οπουδήποτε στην ΕΕ.
Προκειµένου να οριστικοποιηθεί η
υιοθέτηση της Οδηγίας, ήταν απαραίτητο
να ολοκληρωθούν διαπραγµατεύσεις µε
την Ελβετία, οπότε και η ελβετική κυβέρνηση
συµφώνησε να εφαρµόσει ένα ανάλογο
φορολογικό
σχέδιο
στην
ΕΕ.
Η Οδηγία θα βελτιώσει τόσο τη
λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς ενώ
ταυτόχρονα θα βοηθήσει και την επίτευξη
των
περιβαλλοντικών
στόχων
της
Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου του
Κιότο.

Η µεσοπρόθεσµη προοπτική και οι
συγκεκριµένες συστάσεις σε
µεµονωµένουν πολιτικούς παράγοντες
παρέχουν ένα ξεκάθαρα βελτιωµένο
πλαίσιο πολιτικής.

Η Οδηγία είναι ένα σηµαντικό βήµα προς
τη δηµιουργία µιας εσωτερικής Αγοράς

Στις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώθηκε αυτό
που χαιρετήθηκε από πολλούς ως µια
ιστορική συµφωνία σχετικά µε ένα από τα
πιο πολιτικά ευαίσθητα και τεχνικά
πολύπλοκα
θέµατα.
Η
Επιτροπή
δηµοσίευσε πρώτη φορά τις προτάσεις για
τη φορολογία των αποταµιεύσεων το
1989. Αυτή η συµφωνία επέτρεψε την
ολοκλήρωση ολόκληρου του φορολογικού
πακέτου
που
εισήχθη
το
1997.
Ύστερα από πέντε χρόνια
διαπραγµατεύσεων, τον Μάρτιο
επετεύχθη συµφωνία στην Οδηγία για την
ελάχιστη φορολόγηση των ενεργειακών
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των
ορυκτέλαιων, του κάρβουνου, του αερίου και
του ηλεκτρικού.
Τον Μάιο επετεύχθη συµφωνία για την Οδηγία
περί των συνταξιοδοτικών παροχών. Όταν η
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Φάκελος
Οδηγία για τις
Συνταξιοδοτικές
Παροχές

Επιτεύγµατα

Σχέδιο ∆ράσης για
Υιοθέτηση από το Συµβούλιο κοινής θέσης
τις
σχετικά µε την Οδηγία για τα οικονοµικά
Χρηµατοοικονοµικές ενηµερωτικά φυλλάδια.
Υπηρεσίες /
Οδηγία για τα
Οικονοµικά
Ενηµερωτικά
Φυλλάδια

Στόχος Πολιτικής Οικονοµικών
Υποθέσεων
επαγγελµατικών συντάξεων, µέσα σε ένα
λογικό πλαίσιο αρκετά ισχυρό ώστε να
προστατεύσει τα δικαιώµατα των µελλοντικών
συνταξιούχων. Η Οδηγία θα διασφαλίσει ότι οι
συνδιαλλαγές επαγγελµατικών συντάξεων θα
πετύχουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και
αποτελεσµατικότητας.
Η Οδηγία αυτή θα δώσει στις εταιρείες τη
δυνατότητα να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε
όλη την ΕΕ ευκολότερα και φθηνότερα. Θα
ενισχύσει επίσης την προστασία των επενδυτών,
εγγυώµενη ότι όλα τα ενηµερωτικά φυλλάδια,
οπουδήποτε κι αν εκδίδονται στην ΕΕ, τους
παρέχουν τις ξεκάθαρες και συνολικές
πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν
επενδυτικές αποφάσεις. Ως τέτοια, είναι
σηµαντικό µέρος του Σχεδίου ∆ράσης για τις
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες της ΕΕ, το οποίο
είναι ένα από τα κλειδιά της Στρατηγικής της
Λισαβόνας.

Σχόλια
πρόταση της Επιτροπής δηµοσιεύτηκε αρχικά
τον Οκτώβριο του 2000, υπέστη περίπου 100
τροποποιήσεις κατά την πρώτη της ανάγνωση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ύστερα από
διαπραγµατεύσεις µε το ΕΚ κατά την δεύτερη
ανάγνωση, το Συµβούλιο ενέκρινε όλες τις
τροποποιήσεις της δεύτερης ανάγνωσης.
Ύστερα από την πολιτική συµφωνία που
επετεύχθη τον Νοέµβριο του 2002, η
Προεδρία οριστικοποίησηε τη συµφωνία
για την κοινή θέση του Συµβουλίου
σχετικά µε την Οδηγία για τα οικονοµικά
ενηµερωτικά φυλλάδια τον Μάρτιο.
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Φάκελος
Εξωτερικές
Σχέσεις στις
Αεροµεταφορές

Επιτεύγµατα
Πολιτική συµφωνία σε ένα νέο πλαίσιο
σχέσεων στον τοµέα των αεροµεταφορών µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες τρίτες χώρες.

Στόχος Πολιτικής
Μεταφορών και
Ενέργειας
Η συµφωνία αυτή εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να
διαπραγµατευτεί µια συµφωνία σε κοινοτικό
επίπεδο µε τις ΗΠΑ, η οποία στοχεύει στη
δηµιουργία
ενός
«ανοιχτού
χώρου
αεροµεταφορών» που θα αντικαταστήσει τις
συµφωνίες «ελεύθερης αεροπλοϊας», καθώς και
ακόµα περισσότερο περιοριστικές συµφωνίες
που έχουν συναφθεί διµερώς από τα κράτη
µέλη.
Η Επιτροπή είναι επίσης εξουσιοδοτηµένη να
διαπραγµατευτεί συµφωνίες σε κοινοτικό
επίπεδο µε άλλες τρίτες χώρες ώστε να
αντικατασταθούν ορισµένες προβλέψεις που
έχουν συµφωνηθεί διµερώς από τα κράτη µέλη.
Η συµφωνία αυτή θα αυξήσει τον ανταγωνισµό
στον τοµέα των αεροµεταφορών, αποφέροντας
ξεκάθαρα κέρδη για τους ευρωπαίους
ταξιδιώτες.

Χρόνος Χρήσης
Αερολιµένος

Πολιτική συµφωνία (εκκρεµεί η γνώµη της
Πρώτης
Ανάγνωσης
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) για το προσχέδιο Κανονισµού
που χαλαρώνει προσωρινά τους κανόνες
καταµερισµού του χρόνου χρήσης αερολιµένος
στα αεροδρόµια της Κοινότητας.

Ο Κανονισµός προσφέρει αναστολή της
αποκαλούµενης
αρχής
«αν
δεν
τον
χρησιµοποιείς τον χάνεις» που περιέχεται στον
υπάρχοντα Κοινοτικό Κανονισµό για την
κατανοµή χρόνου χρήσης αερολιµένος. Αυτό
θα δώσει στις αερογραµµές τη δυνατότητα να
αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικότερα
τη
µείωση της ζήτησης που προκάλεσε ο πόλεµος
στο Ιράκ και ο ιός της άτυπης πνευµονίας.

∆εύτερο
Σιδηροδροµικό
Πακέτο

Πολιτική Συµφωνία στο ∆εύτερο
Σιδηροδροµικό Πακέτο.

Βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τις
εµπορευµατικές µεταφορές µέσω
σιδηροδρόµου, µε την απελευθέρωση των
εµπορευµατικών µεταφορών από την 1η
Ιανουαρίου 2006 και του καµποτάζ από την 1η
Ιανουαρίου 2008.

Σχόλια
Αυτή είναι η πιο σηµαντική εξέλιξη για τον
ευρωπαϊκό τοµέα αεροµεταφορών από την
εποχή δηµιουργίας της εσωτερικής αγοράς. Το
επίτευγµα αυτό χαιρετήθηκε από πολλούς ως
µια ιστορική συµφωνία σε ένα από τα
περισσότερο πολιτικά ευαίσθητα θέµατα που
είχε προτείνει η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια.
Το θέµα είχε τεθεί πρώτη φορά όταν η Επιτροπή
έφερε οχτώ κράτη µέλη ενώπιον του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου το 1998, αµφισβητώντας τη
νοµιµότητα των συµφωνιών αεροµεταφοράς που
αυτά είχαν συνάψει µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.

Ήταν σηµαντική η αποσύνδεση της πρότασης
αυτής από την πραγµατοποιούµενη τεχνική
αναθεώρηση του υπάρχοντος Κανονισµού για
τη χρήση χρόνου αερολιµένος, ο οποίος
απαιτεί περαιτέρω εις βάθος µελέτη. Μόλις
ληφθεί η γνώµη του Κοινοβουλίου, το
Συµβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να
ολοκληρώσει γρήγορα το θέµα σε µια
µελλοντική συνάντηση.
Ένα πακέτο απελευθέρωσης που δίνει επίσης
έµφαση σε ζητήµατα ασφάλειας και
διαλειτουργικότηας, µε στόχο την αύξηση του
µεριδίου αγοράς των σιδηροδροµικών
µεταφορών σε όλους τους τρόπους µεταφοράς.
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Φάκελος
∆εύτερο
Σιδηροδροµικό
Πακέτο (συν)

Επιτεύγµατα

Απελευθέρωση
των Αγορών
Ενέργειας

Υιοθέτηση ενός πακέτου νοµοθετικών µέτρων
για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας
της ΕΕ.

Στόχος Πολιτικής
Μεταφορών και
Ενέργειας

Σχόλια

Αυτό το πακέτο των µέτρων θα οδηγήσει σε ένα Η Ελληνική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα
πλήρες άνοιγµα των αγορών της ΕΕ, δίνοντας ευτυχής που επετεύχθη συµφωνία µε το
τέλος στις ασυµµετρίες και τις παραποιήσεις του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το
ανταγωνισµού που παρατηρήθηκαν τα δύσκολο και ευαίσθητο θέµα. Το
αποτέλεσµα θα είναι µια µαζική ώθηση
τελευταία χρόνια. Η συµφωνία εξασφαλίζει:
για την ανταγωνιστικότητα της
• Πλήρες άνοιγµα των εµπορικών αγορών
οικονοµίας της ΕΕ.
αερίου και ηλεκτρικού µέχρι το 2004 ·
• Πλήρες άνοιγµα των εσωτερικών αγορών για
Ο Τόνι Μπλερ αποκάλεσε κάποτε αυτό το θέµα
τους καταναλωτές µέχρι το 2007.
«µια συλλογική δοκιµασία για την ηγεσία µας».
Αυτό θα έχει σηµαντικά οφέλη για τις Τώρα περάσαµε αυτή τη δοκιµασία. Η
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ως προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση
τον Μάρτιο του 2001. Ύστερα από δύο χρόνια
την αυξηµένη επιλογή και τις µειωµένες τιµές.
µακρών διαπραγµατεύσεων, η ψηφοφορία στην
δεύτερη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιτρέψει την ταχεία
οριστική υιοθέτηση από το Συµβούλιο µέσα στις
επόµενες εβδοµάδες.
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Φάκελος Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης

Επιτεύγµατα

Στόχος πολιτικής

Σχόλια

Βελτίωση κανονιστικών ∆ιαθεσµική συµφωνία ανάµεσα στο Συµβούλιο,
το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για βελτίωση
ρυθµίσεων
των κανονιστικών ρυθµίσεων.
Πολιτική συµφωνία για Κανονισµό της
Κοινοτικό ∆ίπλωµα
Επιτροπής που καθιερώνει ένα Κοινοτικό
Ευρεσιτεχνίας
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας.

Η απλοποίηση και η µείωση του ρυθµιστικού
βάρους για τις επιχειρήσεις.

Ένα σηµαντικό επίτευγµα µε αρχική προθεσµία
ολοκλήρωσης τον ∆εκέµβριο του 2002.

Ο Κανονισµός αυτός είναι ένα σηµαντικό βήµα
προς µια οµαλά λειτουργούσα Εσωτερική Αγορά,
όπου η καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα και ο
ανταγωνισµός ενθαρρύνονται και
ανταµείβονται. Το Κοινοτικό ∆ίπλωµα
Ευρεσιτεχνίας θα δώσει στους εφευρέτες την
επιλογή απόκτησης, µόνο µε µία αίτηση, ενός και
µοναδικού δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που ισχύει σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε κόστος ελάχιστο
σε σχέση µε το τρέχον.

Επετεύχθη ένας πολιτικός συµβιβασµός ύστερα
από χρόνια διαπραγµατεύσεων (η αρχική ιδέα
είχε εµφανιστεί κατά τη δεκαετία του 1960). Ο
Κανονισµός θέτει τις κύριες αρχές και
χαρακτηριστικά του Κοινοτικού ∆ιπλώµατος
Ευρεσιτεχνίας, καθώς και το καθεστώς γλώσσας,
κόστους, ρόλου των εθνικών γραφείων
ευρεσιτεχνίας και την κατανοµή των αµοιβών.

Αναθεωρηµένη
Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Απασχόλησης (ΕΣΑ)

Η Στρατηγική Απασχόλησης είναι ένας κρίσιµος
παράγοντας στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και συνεισφέρει
σηµαντικά στον στόχο της Λισαβώνας για πλήρη
απασχόληση.

Συµφωνία για µια Αναθεωρηµένη Στρατηγική
Απασχόλησης.

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Θεσµοθέτηση µιας Τριµερούς Κοινωνικής
∆ιάλογος: Θεσµοθέτηση Συνόδου Κορυφής για την ανάπτυξη και την
µιας Τριµερούς
απασχόληση.
Κοινωνικής Συνόδου
Κορυφής για την
Ανάπτυξη και την
Απασχόληση
Προσωρινή εργασία
µέσω εταιρείας
προσωρινής
απασχόλησης

Έγινε κάποια πρόοδος προς µια κοινή θέση του
Συµβουλίου για ένα προσχέδιο Οδηγίας για τους
εργαζοµένους µέσω εταιρείας προσωρινής
απασχόλησης.

Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις Βρυξέλλες
έθεσε την γενική κατεύθυνση τόσο για την
αναθεωρηµένη ΕΣΑ όσο και για τις γενικές
κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής,
αµφότερες εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη.
Η συµφωνία αυτή αναγνωρίζει τη σηµασία ενός Η απόφαση του Συµβουλίου εκπληρώνει την
δυναµικού διαλόγου µε τους κοινωνικούς
υπόσχεση που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
εταίρους. ∆ίνει στους κοινωνικούς εταίρους µια του Λάκεν τον ∆εκέµβριο του 2001 να ενώσει την
επίσηµη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις
Τρόικα, την Επιτροπή και τους ευρωπαίους
τους στους ευρωπαίους ηγέτες τη στιγµή όπου
κοινωνικούς εταίρους. Η πρώτη συνάντηση της
λαµβάνουν τις σηµαντικότερες αποφάσεις για
Τριµερούς Συνόδου Κορυφής πραγµατοποιήθηκε
την ΕΕ στον τοµέα αυτό.
στις 20 Μαρτίου, στις παραµονές του Εαρινού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Αυτό το προσχέδιο Οδηγία στοχεύει να προσφέρει Σε συζητήσεις στο Συµβούλιο Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αναγνωρίστηκε ευρέως
ένα ελάχιστο βαθµό προστασίας σε επίπεδο ΕΕ
στους εργαζόµενους µέσω εταιρειών προσωρινής η σηµασία µιας Οδηγίας για τις συνθήκες
εργασίας των προσωρινά εργαζοµένων µέσω
απασχόλησης. Εισάγει την γενική αρχή της «µη
γραφείων προσωρινής απασχόλησης.
διάκρισης»
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Φάκελος

Επιτεύγµατα

Στόχος πολιτικής Ανταγωνιστικότητας και
Απασχόλησης
για τους προσωρινά απασχολούµενων
εργαζοµένων. Υπό αυτές τις προβλέψεις, ένας
προσωρινά απασχολούµενος δεν µπορεί να
έχει χειρότερη αντιµετώπιση, υπό όρους
βασικών εργασιακών συνθηκών, απ’ ότι
συγκριτικά µόνιµοι εργαζόµενοι σε ακριβώς
ίδιες ή παρόµοιες δουλειές.

Εξαγορά
επιχειρήσεων

Έγινε κάποια πρόοδος προς µια κοινή θέση του
Συµβουλίου σχετικά µε το προσχέδιο Οδηγίας
για την εξαγορά επιχειρήεσων.

Σχόλια

Στο Συµβούλιο της 3ης Ιουνίου, οι
αντιπροσωπείες αναγνώρισαν τις σηµαντικές
προσπάθειες που έγιναν από την Προεδρία για
την επίλυση των εκκρεµών ερωτηµάτων, αλλά
έγινε δεκτό ότι οι θεµελιώδεις διαφορές
εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Η Προεδρία,
λοιπόν, κατέληξε απρόθυµα στο συµπέρασµα
ότι το Συµβούλιο δεν ήταν έτοιµο στην
παρούσα φάση να φτάσει σε πολιτική
συµφωνία για µια κοινή θέση. Η ελληνική
κυβέρνηση θα προσφέρει την πλήρη
υποστήριξή της στις µελλοντικές Προεδρίες στις
προσπάθειές τους να επιλύσουν αυτό το
σηµαντικό ζήτηµα.
Αυτό το προσχέδιο Οδηγίας είναι ένα Η έντονη προετοιµασία µέχρι στιγµής
βασικό στοιχείο στην προσπάθεια να γίνει οδήγησε σε ευρεία συµφωνία απόψεων
η οικονοµία της Ευρώπης η πιο τόσο στον κυρίως κορµό όσο και στους
ανταγωνιστική στον κόσµο µέχρι το 2010. τελικούς στόχους του σχεδίου της
Οδηγίας, καθώς και σε ξεχωριστές
Στοχεύει να διασφαλίσει την ισοτιµία µέσα στην προβλέψεις.
ΕΕ ως προς την ίση αντιµετώπιση των µετόχων
σε όλα τα κράτη µέλη, όταν η εταιρεία τους Εντούτοις, δεν έχει υπάρξει ακόµα συµφωνία
δέχεται προσφορά εξαγοράς. Συγκεκριµένα, για τις βασικές προβλέψεις του σχεδίου της
θέλει να προστατεύσει τους µειοψηφικούς Οδηγίας, οι οποίες συνδέονται µε τα µέτρα
µετόχους καθορίζοντας την έννοια µιας δίκαιης άµυνας µόλις δηµοσιοποιηθεί µια προσφορά
τιµής που θα καταβληθεί για τις µετοχές τους, εξαγοράς ή σε προβλέψεις σχετικά µε την
σε περίπτωση εξαγοράς και να εξασφαλίσει εξουδετέρωση συµφωνιών, οι οποίες µπορούν
µεγαλύτερη
να εµποδίσουν την πραγµατοποίηση ή την
επιτυχή κατάληξη µιας προσφοράς εξαγοράς.
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Φάκελος
Εξαγορά
επιχειρήσεων (συν)

Achievement

Στόχος πολιτικής ανταγωνιστικότητας
και απασχόλησης
λογοδοσία του συµβουλίου διευθυντών προς
τους µετόχους.

Σχόλια
Η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει την
απόλυτη υποστήριξή της στις µελλοντικές
Προεδρίες στις προσπάθειές τους να επιλύσουν
αυτό το σηµαντικό ζήτηµα.

14

Φάκελος
Κανονισµοί
Προσωπικού ΕΕ

Επίτευγµα
Η απόφαση που πάρθηκε στο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τον Μάιο,
ύστερα από µια πρόταση της Προεδρίας,
προσφέρει τη βάση για νέους κανονισµούς
προσωπικού της ΕΕ.

Στόχος
διάφορων
πολιτικών
Η
Ελληνική
Προεδρία
ανέλαβε
την
πρωτοβουλία να συµπληρώσει τον Φάκελο των
Κανονισµών για το Προσωπικό των
αξιωµατούχων της ΕΕ.
Οι νέοι Κανονισµοί Προσωπικού προστατεύουν
την ποιότητα και την ποικιλία της ευρωπαϊκής
δηµόσιας διοίκησης, ενδυναµώνουν τον
πολυγλωσσικό της χαρακτήρα, καθιερώνουν
ένα σύστηµα καριέρας βασισµένο στην αξία και
διασφαλίζουν την πειθαρχία και τη λογοδοσία
για τα διοικητικά έξοδα της Ένωσης.

Σχόλια
Η Προεδρία προσπάθησε να διασφαλίσει την
ευρύτερη δυνατή συναίνεση, όχι µόνο ανάµεσα
στα µέλη του Συµβουλίου αλλά και µε την
Επιτροπή, τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσµούς
και αντιπροσώπους των εργαζοµένων. Οι
διαβουλεύσεις αυτές συνεχίζονται, στοχεύοντας
να βάλουν τις τελευταίες πινελιές στους νέους
Κανονισµούς για το Προσωπικό µέχρι το τέλος
του χρόνου. Αυτό οδηγεί µια σηµαντική
διαδικασία σε µια επιτυχηµένη ολοκλήρωση.
Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το ότι προετοιµάζει
την ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση να ανοίξει τις
πόρτες της σε προσωπικό από άλλα κράτη µέλη.
Υπό την έννοια αυτή, είναι ένα σηµαντικό βήµα
της διαδικασίας διεύρυνσης, η οποία ήταν µία
από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της
Ελληνικής Προεδρίας.
Είναι επίσης µέρος της ευρύτερης διαδικασίας
εσωτερικής µεταρρύθµισης για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της
λογοδοσίας
της
ευρωπαϊκής
δηµόσιας
διοίκησης.
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Φάκελος
Ηλεκτρονική
∆ηµοκρατία

Επίτευγµα
Η Προεδρία ξεκίνησε την πρωτοβουλία
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας e-Vote, ένα πείραµα
για να φέρει την ηλεκτρονική δηµοκρατία στην
Ένωση και για να δηµιουργήσει νέους
µηχανισµούς για τη βελτίωση της συµµετοχικής
δηµοκρατίας.

Στόχος πολιτικής της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Η δηµιουργία ενός νέου «ηλεκτρονικού
δήµου» που θα βοηθήσει στην κατάργηση των
φραγµών ανάµεσα στους ευρωπαίους πολίτες
και τους θεσµούς, τα έθνη και τις περιοχές και
η βελτίωση της δηµοκρατικής νοµιµότητας,
διαφάνειας και απόδοσης λόγου της
διευρυµένης µας Ένωσης.

Σχόλια
Βασισµένη στην ελληνική παράδοση της
συµµετοχικής δηµοκρατίας, η ηλεκτρονική
ψηφοφορία e-Vote είναι µέρος του στόχου µας
να κάνουµε τη δηµοκρατία την καθοδηγούσα
αρχή την κοινωνία της πληροφορίας.
Ήταν η πρώτη φορά που µια τόσο εκτενής,
διαδικτυακή διαβούλευση µε τους ευρωπαίους
πολίτες διοργανώθηκε σε επίπεδο ΕΕ. Η
απρόσµενη υποδοχή –πάνω από 163.000
άνθρωποι από όλη την Ευρώπη- αποδεικνύει
ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν την επίδραση των
πολιτικών της ΕΕ στη ζωή µας και θέλουν να
συµµετάσχουν
στη
διαδικασία
λήψης
αποφάσεων.
Για πρώτη φορά, η συµµετοχική δηµοκρατία
θα συµπεριληφθεί στο Σύνταγµα της ΕΕ. Αυτό
είναι ένα θετικό βήµα, αλλά πρέπει να
προχωρήσουµε παρακάτω. Η ελληνική
κυβέρνηση προτίθεται να εξελίξει περαιτέρω
τα εργαλεία της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας
για να αυξήσει τη διαφάνεια, τη νοµιµότητα
και την απόδοση λόγου της χάραξης πολιτικής
της
ΕΕ.

Η Περαιτέρω Χρήση
των Εγγράφων του
∆ηµοσίου Τοµέα

Πολιτική Συµφωνία για την περαιτέρω
χρήση των εγγράφων του δηµοσίου
τοµέα.

Η δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου
που ρυθµίζει την περαιτέρω χρήση των
εγγράφων του δηµοσίου τοµέα.

Η συµφωνία αυτή θα οδηγήσει σε
ευκολότερη και περισσότερο
παραγωγική χρήση των εγγράφων
του δηµοσίου τοµέα και θα προωθήσει
τον στόχο της ίσης πρόσβασης όλων στην
κοινωνία της πληροφορίας.

Πρόγραµµα
∆ράσης e-Safe

Πολιτική συµφωνία για ένα πολυετής σχέδιο
δράσης για την ασφαλέστερη χρήση του
∆ιαδικτύου.

Η δηµιουργία των συνθηκών για µια ασφαλέστερη
χρήση του ∆ιαδικτύου και η καταπολέµηση του
παράνοµου και επιβλαβούς περιεχοµένου.

Ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και ασφάλειας
είναι λειτουργικής σηµασίας για την προώθηση
της κοινωνίας της πληροφορίας.
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Φάκελος
Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία
Ασφάλειας
∆ικτύων και
Πληροφοριών

Πρόγραµµα
Ηλεκτρονικής
Μάθησης

Επιτεύγµατα
Πολιτική συµφωνία για µια πρόταση
κανονισµού ο οποίος καθιερώνει µια
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας ∆ικτύων και
Πληροφοριών.

Στόχος πολιτικής της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Η προτεινόµενη υπηρεσία στοχεύει στη
διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των
πληροφοριακών συστηµάτων µέσω της ποινικής
δίωξης επιθέσεων κατά αυτών, ιδιαίτερα ως
προς
πράξεις
οµάδων
οργανωµένου
εγκλήµατος που εµπλέκονται στην πειρατεία
και την καταστροφή ιστοσελίδων.

Πολιτική συµφωνία για το Πρόγραµµα
Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning).

Η
υιοθέτηση
ενός
πολυετούς
προγράµµατος για την αποτελεσµατική
ενσωµάτωση
των
τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας στην
εκπαίδευση και τα συστήµατα εκµάθησης
στην Ευρώπη.

Σχόλια
Η απόφαση αυτή θα αυξήσει την ασφάλεια
στον ευρέως χρησιµοποιούµενο τοµέα των
πληροφοριακών συστηµάτων και θα προσφέρει
ένα καλύτερο θεσµικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

Ένας ψηφιακά εγγράµατος πληθυσµός
και ένα διευρυµένο ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι τα βασικά στοιχεία για µια
ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας
που περιλαµβάνει όλους.
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Στόχος πολιτικής ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων
Φάκελος
Νόµιµη
Μετανάστευση

Επιτεύγµατα
Υιοθέτηση της Οδηγίας για το ∆ικαίωµα της
Οικογενειακής Επανένωσης

Υιοθέτηση της Οδηγίας για τους
Κατοίκους Μακράς ∆ιαρκείας

Άσυλο

Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος προς την
υιοθέτηση της Οδηγίας για τη θέσπιση
ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση
και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών
και των ανιθαγενών ως προσφύγων ή
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους.

Η Οδηγία για το ∆ικαίωµα της Οικογενειακής
Επανένωσης προσφέρει το πρώτο νοµικό εργαλείο για
εισαγωγή στην ΕΕ. Η πρόσθετη αξία του έγκειται στον
ορισµό της έννοιας της οικογένειας και των
δικαιωµάτων των οικογενειών να επανενωθούν εντός
των κρατών µελών.
Η Οδηγία για τους Κατοίκους Μακράς ∆ιαρκείας
παρέχει νοµική υπόσταση στους νόµιµους µετανάστες
που είναι κάτοικοι µακράς διαρκείας σε ένα κράτος
µέλος της ΕΕ. Είναι σηµαντικό ότι επιτρέπει στους
κατοίκους µακράς διαρκείας να µετακινηθούν από το
ένα κράτος µέλος στο άλλο χωρίς να επαναλάβουν τις
διαδικασίες για νέους µετανάστες.
Η Οδηγία αυτή παρέχει ένα πλαίσιο για το
καθεστώς διεθνούς προστασίας των αιτούντων
άσυλο. Περιλαµβάνει προβλέψεις για τα
ελάχιστα δικαιώµατα και προνόµια που
µπορούν να απολαµβάνουν όσοι βρίσκονται
υπό το καθεστώς του πρόσφυγα και της
επικουρικής προστασίας.

Σχόλια
Η πρόοδος στον τοµέα της νόµιµης
µετανάστευσης ήταν µία από τις κύριες
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.
Επετεύχθη συµφωνία για την Οδηγία του
∆ικαιώµατος Επανένωσης ύστερα από τρία
χρόνια διαπραγµατεύσεων και τρεις
τροποποιηµένες προτάσεις της Επιτροπής.
Αυτό προσφέρει το πρώτο νοµικό εργαλείο
στον τοµέα της µετανάστευσης.

Η συµφωνία για το καθεστώς του
πρόσφυγα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο
σχηµατισµού µιας συνεκτικής πολιτικής
της ΕΕ για το άσυλο και τη µετανάστευση
και προϋπόθεση για συζήτηση σχετικά µε τις
πολιτικές επιστροφής και επαναπατρισµού. Η
Προεδρία ελπίζει ότι τα εναποµείναντα θέµατα
θα επιλυθούν σύντοµα, επιτρέποντας την
υιοθέτηση της Οδηγίας οπωσδήποτε επί της
Ιταλικής Προεδρίας.
Η ΕΕ χρειάζεται ένα σύστηµα διεθνούς ασύλου
που θα επιτρέψει την αποτελεσµατική
διαχείριση των αιτούντων άσυλο καθώς και τη
διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η
Επικοινωνία της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2003
για περισσότερο προσβάσιµα, δίκαια και
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Φάκελος
Άσυλο (συν)

Παράνοµη
Μετανάστευση,
Εξωτερικά Σύνορα,
Επαναπατρισµός

Επιτεύγµατα

Στόχος πολιτικής
∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών υποθέσεων

Αναθεώρηση του οδικού χάρτη σε αυτά τα τρία
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των
σχέσεων µε τις τρίτες χώρες, στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης.
Η Προεδρία ζήτησε µια εκτενή αναφορά για
την παράνοµη µετανάστευση, την εµπορία
ανθρώπων, τα εξωτερικά σύνορα και την
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων.

∆ικαστική
Συνεργασία

Συµφωνία για εντολή υπογραφής συνθήκης ΕΕΗΠΑ για έκδοση και αµοιβαία νοµική
συνδροµή στις 25 Ιουνίου.

Το
Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο
της
Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί σε συµφωνία
για την ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής
σε αυτούς τους τοµείς. Ακόµα πιο
σηµαντικό είναι ότι πρέπει να επιτευχθεί
συµφωνία και στις οικονοµικές πλευρές
της πολιτικής.

Η συνθήκη ΕΕ-ΗΠΑ θα συµπληρώσει τις
διµερείς συµφωνίες µεταξύ των ΗΠΑ και
των κρατών µελών ξεχωριστά.
Τα κείµενα που θα συζητηθούν µε τις ΗΠΑ
παρέχουν εγγυήσεις για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών
ελευθεριών, ενώ ταυτόχρονα θα σέβονται τις
συνταγµατικές αρχές των κρατών µελών. Όσον
αφορά στη νοµική συνδροµή, η συµφωνία
παρέχει συνεργασία στην έρευνα οικονοµικών
στοιχείων
σοβαρών
εγκληµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης της τροµοκρατίας και
του οργανωµένου εγκλήµατος.

Σχόλια
διαχειριζόµενα συστήµατα ασύλου, είναι µια
καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις επί του
θέµατος.
Η συµφωνία σχετικά µε τις ευαίσθητες
οικονοµικές παραµέτρους για την
ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής στους
τοµείς της παράνοµης µετανάστευσης του
ελέγχου των συνόρων και των πολιτικών
επιστροφής, θα επιτρέψει στην Ένωση να
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πρακτικών
πολιτικών.
Η Ελληνική Προεδρία υποστήριζε πάντα ότι η
πρόοδος στην αντιµετώπιση της παράνοµης
µετανάστευσης πρέπει να συµβαδίζει µε την
ανάπτυξη µιας περισσότερο συνεκτικής
αντιµετώπισης στη διαχειριζόµενη µετανάστευση
η οποία, δεδοµένων των δηµογραφικών τάσεων
και των τάσεων απασχόλησης, είναι κρίσιµης
σηµασίας για την µελλοντική οικονοµική
ανάπτυξη και ευηµερία της ΕΕ.
Τα κράτη µέλη που είχαν ανησυχίες των
(ιδιαίτερα σε σχέση µε τις εγγυήσεις για
την πιθανότητα της επιβολής της
θανατικής ποινής σε άτοµα που εκδόθηκαν
στις
ΗΠΑ)
έλαβαν
καθησυχαστικές
απαντήσεις.
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Φάκελος

Γονική
Μέριµνα

Επιτεύγµατα

Στόχος πολιτικής
∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων

Συµφωνία για Προσχέδιο Κανονισµού για την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε
συζυγικές διαφορές και υποθέσεις γονικής
µέριµνας.

Ο
κανονισµός
διευκολύνει
την
κυκλοφορία των αποφάσεων σε υποθέσεις
που αφορούν γονική µέριµνα και
επικοινωνία µε τα τέκνα εντός της
Ένωσης, απλοποιώντας τη διαδικασία
αναγνώρισης
και
εκτέλεσης
των
αποφάσεων.

Σχόλια

Πρόκειται για έναν σηµαντικό κανονισµό
ο οποίος διευρύνει τον ενιαίο δικαστικό
χώρο και, πάνω απ’ όλα, στοχεύει στη
διαφύλαξη
των
δικαιωµάτων
των
παιδιών.
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Φάκελος
Περιβαλλοντική
∆ιπλωµατία

Επιτεύγµατα
Στόχοι Πολιτικής Περιβάλλοντος και
Η Ελληνική Προεδρία δηµιούργησε µια
Καταναλωτών
νέα ευρωπαϊκή διπλωµατία για το
Η
υπογράµµιση
της
σηµασίας
του
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, περιβάλλοντος ως προϋπόθεση
για µια
στηριζόµενη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη.
την
Περιβαλλοντική
Ολοκλήρωση
που
υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη.
Στο Εαρινό Συµβούλιο, η Προεδρία
χρησιµοποίησε τη ∆ιαδικασία της Λισαβόνας
για να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό και
βιώσιµο οικονοµικό µοντέλο για την ΕΕ, µέσα
από
την
ανάπτυξη
περιβαλλοντικών
τεχνολογιών.

Ασφάλεια
Ναυσιπλοϊας

Η Προεδρία δηµιούργησε ένα δίκτυο διεθνών
διπλωµατών και ειδικών στην αειφόρο
ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ολοκλήρωση
για να βελτιώσει τη συνεργασία στις διµερείς
και πολυµερείς διαπραγµατεύσεις.
Υιοθέτηση του Κανονισµού για τον
παροπλισµό των πετρελαιοφόρων µονού
κύτους.

Σχόλια
Οι τεχνολογικές καινοτοµίες µπορούν να
δώσουν τη λύση σε πολλές από τις οικονοµικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που
αντιµετωπίζει σήµερα η ΕΕ.
Η διεύρυνση και οι επενδύσεις που πρέπει να
συµµορφώνονται µε το περιβαλλοντικό
κεκτηµένο δηµιουργούν µια σπουδαία
ευκαιρία για την ΕΕ και τα νέα µέλη της να
αυξήσουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Ο Κανονισµός στοχεύει να επισπεύσει τον
παροπλισµό
δεξαµενόπλοιων
µονού
κύτους και να απαγορεύσει τη µεταφορά
βαρέων πετρελαιοειδών από αυτά. Τα
παλαιότερα
και
πιο
ευπαθή
δεξαµενόπλοια µονού κύτους, που
κατασκευάστηκαν πριν το 1982, θα
παροπλιστούν όταν φτάσουν τα 23
χρόνια ζωής, σε σύγκριση µε τα 28

Η πρόταση της Επιτροπής για Κανονισµό
έγινε µόλις λίγες µέρες µετά την
καταστροφή
του
πετρελαιοφόρου
Πρεστίζ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε την κοινή θέση του Συµβουλίου
µόνο
µε
λίγες
τροποποιήσεις,
καθιστώντας εφικτή τη συµφωνία σε αυτό
το
θέµα
µόλις
σε
7
µήνες.
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Φάκελος
Ασφάλεια
Ναυσιπλοϊας
(συν)

Περιβαλλοντική
Ευθύνη

ΓΤΟ

Achievement

Στόχος πολιτικής Περιβάλλοντος και
Καταναλωτών
όπως ισχύει τώρα. Άλλες κατηγορίες µεγάλων Σχόλια
δεξαµενόπλοιων
µονού
κύτους
θα
παροπλιστούν πριν το 2010. Η µεταφορά Με αυτό τον νέο κανονισµό, η ΕΕ θα
βαρέων πετρελαιοειδών από δεξαµενόπλοια εφαρµόσει κανόνες εξίσου αυστηρούς µε
µονού κύτους θα απαγορευτεί αµέσως.
εκείνους που εφαρµόζονται στις ΗΠΑ για τον
παροπλισµό των πετρελαιοφόρων µονού
κύτους.

Πολιτική συµφωνία σε ορισµένα βασικά
στοιχεία της Οδηγίας για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού συστήµατος περιβαλλοντικής
ευθύνης.

Υιοθέτηση
του
Κανονισµού
για
τη
διασυνοριακή διακίνηση των ΓΤΟ µε τη µορφή
κοινής θέσης, όπως τροποποιήθηκε από το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
στη
δεύτερη
ανάγνωση.

Η Οδηγία αυτή είναι κρίσιµης σηµασίας
για την πρόληψη και την αποκατάσταση
των
περιβαλλοντικών
ζηµιών
από
οικονοµικούς παράγοντες. Συνάδοντας µε την
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η Οδηγία
στοχεύει να καταστήσει τους παράγοντες
υπέυθυνους για τα απαραίτητα προληπτικά
µέτρα και µέτρα αποκατάστασης.

Ύστερα
από
περίπλοκες
διαπραγµατεύσεις, το Συµβούλιο µπόρεσε
να έρθει σε συµβιβασµό βάσει µια
πρότασης που έκανε η Ελληνική
Προεδρία.
Μόλις
λυθούν
τα
εναποµείναντα θέµατα, το Συµβούλιο θα
υιοθετήσει µια κοινή θέση.

Ο Κανονισµός υιοθετεί αυστηρούς
ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν την
εισαγωγή και την εξαγωγή των ΓΤΟ.
Στόχος του κανονισµού είναι να µεταφέρει
στο δίκαιο της ΕΕ το Πρωτόκολλο της
Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, στοχεύοντας
να αποφύγει τους κινδύνους της
βιοτεχνολογίας που απορρέουν από το διεθνές
εµπόριο µε ζωντανούς ΓΤΟ. Ο Κανονισµός
αυτός στοχεύει να εκπληρώσει τα κριτήρια που
ορίζει το πρωτόκολλο για τους εξαγωγείς,
καθιερώνοντας ένα κοινό σύστηµα για την
ειδοποίηση και την πληροφόρηση περί
διακίνησης ΓΤΟ.

Η οριστικοποίηση αυτού του κανονισµού
διασφαλίζει
τη
δηµιουργία
ενός
ασφαλέστερου
και
διαφανέστερου
συστήµατος εµπορίου για τους ΓΤΟ.

Η Ελλάδα θα υποστηρίξει πλήρως τις
επερχόµενες Προεδρίες στις προσπάθειές τους
να διασφαλίσουν ότι αυτό το σχέδιο Οδηγίας
θα µπορεί να περάσει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση πριν τις
Κοινοβουλευτικές
εκλογές
του
2004.

22

Στόχος Πολιτικής Περιβάλλοντος και Κατανωλωτών

Φάκελος
Πρωτοβουλίες
Ενέργειας και
Νερού

Επιτεύγµατα

Η χρήση των κοινών υδάτινων πόρων
Η Ελληνική Προεδρία διοργάνωσε τον Μάιο ένα ως καταλύτης για συνεργασία στη
συνέδριο, µαζί µε την Παγκόσµια Τράπεζα, για να Μεσόγειο.
εξετάσει τις πιθανές επιπλοκές µιας µελλοντικής
κρίσηςνερού. Ως αποτέλεσµα, ξεκίνησε µια
διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας, η
οποία θα χρησιµοποιήσει τη βιώσιµη
διαχείριση των υδάτινων πόρων ως µέσο
προώθησης της ειρήνης και της σταθερότητας.

Σχόλια
Οι εξωτερικές σχέσεις αφορούν όλο και
περισσότερο τις εντάσεις που δηµιουργούνται
εξαιτίας της έλλειψης οικονοµικών/κοινωνικών
ευκαιριών,
περιβαλλοντικού
στρες
και
ανταγωνισµού
για
τους
πόρους.

23

Φάκελος
Μεταρρύθµιση
ΚΑΠ

Επιτεύγµατα
Συµφωνία για το πακέτο των προτάσεων
της Επιτροπής σχετικά µε τη µεταρρύθµιση
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στόχος Αγροτικής Πολιτικής
Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ είναι ουσιαστική για
δύο λόγους:
i) Η διεύρυνση χρειάζεται µια συνολική
επανεκτίµηση του τοµέα της ΕΕ που έχει τα
µεγαλύτερα έξοδα.
ii) Οι διεθνείς µας εταίροι έχουν ξεκαθαρίσει ότι
η γεωργία –και ιδιαίτερα η µεταρρύθµιση της
ΚΑΠ- είναι ένα από τα κλειδιά για τα
επιτυχή συµπεράσµατα του γύρου της Ντόχα
στον ΠΟΕ. Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να βρει µια
λύση που εξισορροπεί τις νόµιµες απαιτήσεις
και προσδοκίες του αγροτικού τοµέα, την
ανάγξη για δίκαιη και ισορροπηµένη
χρηµατοδότηση από την ΕΕ και τη δέσµευσή
µας σε ένα δίκαιο διεθνές εµπόριο.

Σχόλια
Ύστερα από χρονοβόρες και ορισµένες
φορές, επίπονες διαπραγµατεύσεις,
επετεύχθη συµφωνία στις 26 Ιουνίου για
θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ.
Οι µεταρρυθµίσεις θα αλλάξουν
απόλυτα τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ
υποστηρίζει τον αγροτικό της τοµέα.
Η νέα ΚΑΠ θα είναι προσανατολισµένη
προς τους καταναλωτές και τους
φορολογούµενους, ενώ θα δίνει στους
αγρότες της ΕΕ την ελευθερία να
παράγουν ό,τι θέλει η αγορά. Στο
µέλλον, οι περισσότερες επιχορηγήσεις
θα δίνονται ανεξάρτητα από τον όγκο
της παραγωγής – µε τη µορφή µιας
Ενιαίας Γεωργικής Πληρωµής.
Για να αποφύγουν την εγκατάλειψη της
παραγωγής , τα κράτη µέλη επιλέγουν
να διατηρήσουν µια περιορισµένη
σχέση ανάµεσα στην επιχορήγηση και
την παραγωγή, υπό καλά καθορισµένες
συνθήκες και εντός ξεκάθαρων ορίων.
Το Συµβούλιο αποφάσισε ακόµα να
αναθεωρήσει τους τοµείς των γάλακτος,
του ρυζιού και των δηµητριακών.
Η µεταρρύθµιση αυτή θα τονώσει
επίσης τη διαπραγµατευτική ισχύ της
ΕΕ στις συνεχιζόµενες συνοµιλίες στον
ΠΟΕ. Η ΕΓΠ θα τεθεί σε ισχύ το 2005 ή
το αργότερο το 2007, αν ένα κράτος
µέλος χρειάζεται µια µεταβατική
περίοδο λόγω ιδιαίτερων αγροτικών
συνθηκών.

