
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2000

Ενημερωτικό σημείωμα 
για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Εθιι^  

(19 και 20 Ιουνίου)

♦ Ιστορικής σημασίας απόφαση για τη χώρα μας θα λάβει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Ρθιγη για την εισδοχή της Ελλάδας στην 
ΟΝΕ, την ένταξή μας δηλαδή στον κεντρικό πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πορτογαλική Προεδρία οργανώνει ειδική 
εκδήλωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την υποδοχή της ένταξης της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ. Με βάση την απόφαση που θα ληφθεί η Ελλάδα θα 
συμμετάσχει στο κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα από 1/1/2001 ταυτόχρονα 
με τις υπόλοιπες 11 χώρες της ζώνης Ευρώ. Η χώρα μας κάλυψε έτσι 
απολύτως την αρχική της υστέρηση, αξιοποιώντας με τον καλύτερο 
τρόπο τα τεράστια βήματα προόδου που έγιναν στην ελληνική οικονομία 
την τελευταία τετραετία.

♦ Πολύ σημαντικές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνονται 
επίσης οι συζητήσεις που θα διεξάγουν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων για την τροποποίηση των θεσμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εν όψει της επικείμενης διεύρυνσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να δώσει σαφείς 
κατευθύνσεις προς την εν εξελίξει Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις 
«Εκκρεμότητες του Άμστερνταμ», δηλαδή τα ούτως ή άλλως σοβαρά 
θέματα που αφορούν:
> Το μελλοντικό αριθμό των Επιτρόπων.

> Τον τρόπο στάθμισης των ψήφων στο Συμβούλιο και,

> Τα πεδία που υπάγονται στη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας.

Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να δώσει γενικές 
κατευθύνσεις και για πρόσθετα θέματα όπως:
^  Ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

^  Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και 
κυρίως το θέμα των ενισχυμένων συνεργασιών.

♦ Ως προς το θέμα των ενισχυμένων συνεργασιών, η συζήτηση θα 
αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας αριθμός κρατών-μελών θα 
μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες στενότερης συνεργασίας και



εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης για θέματα κοινοτικών πολιτικών ή 
θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τρίτος Πυλώνας). Η 
Ελλάδα στη συζήτηση αυτή, ενισχυμένη από τη συμμετοχή της στη ζώνη 
Ευρώ, προσέρχεται με εποικοδομητικές θέσεις που στοχεύουν αφενός 
στη στήριξη της εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και μέσω 
ενισχυμένων συνεργασιών όταν αυτό είναι αναγκαίο, αλλά παράλληλα 
και στη διαφύλαξη του κοινοτικού κεκτημένου και της ανοιχτής και 
ισότιμης πρόσβασης όλων των κρατών -  μελών στο πλαίσιο τέτοιων 
συνεργασιών.

♦ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τη μεγάλη πρόοδο η οποία 
υπήρξε σε σύντομο διάστημα στα θέματα της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Η 
αναμενόμενη επιβεβαίωση των αποφάσεων του τελευταίου Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων ικανοποιεί απόλυτα την Ελλάδα, αφού διασφαλίζει 
την αυτόνομη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία μόνο κράτη-μέλη της Ένωσης μπορούν 
να συμμετέχουν. Στο πλαίσιο της υπό συγκρότηση ΚΕΠΠΑ, η Ε.Ε. 
αποκτά επαρκή ικανότητα αυτοτελούς παρέμβασης με πολιτικά και 
στρατιωτικά μέσα για την κατοχύρωση της ειρήνης και την 
αντιμετώπιση κρίσεων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

♦ Ιδιαίτερη πολιτική σημασία για το δημοκρατικό και ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα της Ε.Ε. έχει επίσης η συζήτηση που θα διεξαχθεί επί του 
σχεδίου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου 
Πολίτη. Η Ελλάδα μαζί με σημαντικό αριθμό άλλων κρατών-μελών 
υποστηρίζουν την ανάγκη ο Χάρτης να είναι ένα νομικώς 
δεσμευτικό κείμενο που θα ενταχθεί μελλοντικά στη Συνθήκη της 
Ε.Ε.. Υποστηρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
κοινωνικά -  οικονομικά δικαιώματα, ώστε να αποτελεί ένα σύγχρονο 
κείμενο κατοχύρωσης του Ευρωπαίου πολίτη και εργαζομένου στην 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά.

♦ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει εκ νέου την πολιτική της Ε.Ε. 
στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων με βάση την πρόσφατη 
σχετική έκθεση των Paten / Solana. Τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των 
πρωτοβουλιών της Ε.Ε. στην περιοχή για:
> Τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας.

> Την κατοχύρωση του απαραβίαστου των συνόρων.

> Την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και,

> Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



♦ Η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του 
Ευρ. Συμβουλίου της Λισσαβόνας και η λήψη μέτρων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 
στη Ρβίτα. Τα μέτρα αφορούν την επιτάχυνση της δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης και διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής στο 
πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Οικονομίας που οφείλει να καθίσταται 
συνεχώς και πιο ανταγωνιστική. Κύρια μέσα είναι:
■ Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

■ Η κοινωνία της πληροφορίας και,

■ Η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υποβληθεί προς έγκριση η «Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για τις Μικρές Επιχειρήσεις» η οποία συμπυκνώνει τους 
στόχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον τομέα αυτό.

♦ Πολύ σημαντική στιγμή για τη Μεσογειακή Πολιτική της Ε.Ε. είναι 
η αναμενόμενη υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Μετά από μακρό χρόνο 
διαπραγματεύσεων το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κατάφερε να 
συμφωνήσει, με βάση ελληνική συμβιβαστική πρόταση, στο τελικό 
κείμενο της Στρατηγικής.

♦ Τέλος, κρίσιμο ενδιαφέρον έχουν για τον Ευρωπαίο Καταναλωτή οι 
συζητήσεις που θα γίνουν στη Εθίι^ για τα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα 
λάβει η Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων από 
πλευράς καταλληλότητας και υγιεινής, ύστερα από τα αλλεπάλληλα 
δυσάρεστα επεισόδια των τελευταίων εικόνων. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει την 
ευθύνη λεπτομερών ενιαίων κανόνων για την εξάλειψη αυτών των 
κινδύνων.


