
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βιέννη, 12 Δεκεμβρίου 1998

Σας επισυνάπτουμε περίληψη των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Βιέννης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΕΝΝΗ 1998

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Η Αυστριακή Προεδρία έθεσε ως στόχο της την διαμόρφωση του 
πολιτικού πλαισίου για την παραπέρα πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 
Στην Βιέννη έγιναν ουσιαστικά βήματα σε μείζονες άξονες πολιτικής 
προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα «Μετά την ΟΝΕ τι;».

Έτσι συμφωνήσαμε σε μία στρατηγική υπό τον τίτλο Στρατηγική της 
Βιέννης για την Ευρώπη με τρεις κεντρικούς άξονες :

Α. Την προώθηση της απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και 
της σταθερότητας.

Β. Βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητος ζωής.
Γ. Μεταρρύθμιση των πολιτικών και των θεσμών της Ένωσης.
Δ. Προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και τον κόσμο.

II. Επαναβεβαιώσαμε με τη διακήρυξη που υιοθετήσαμε την προσήλωση 
μας στα δικαιώματα του ανθρώπου και στην καταπολέμηση όλων των 
μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Όσον αφορά τα ειδικώτερα θέματα :

Illa. Πολιτική Απασχόλησης

Το Συμβούλιο έκανε την πρώτη αποτίμηση της πολιτικής για την 
απασχόληση. Διαπιστώθηκε η δημιουργία 1,7 εκατ. νέων θέσεων εργασίας το 
1998. Η ανεργία έπεσε κάτω από το 10%. Η καθιέρωση του Ευρώ το 1999 θα 
σημάνει τη δημιουργία μιάς από τις μεγαλύτερες νομισματικές περιοχές του 
κόσμου με σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Για το 1999 εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής και επισημάνθηκε 
η ανάγκη να ενισχυθούν οι πολιτικές στις ακόλουθες κατευθύνσεις :

Ίσες ευκαιρίες μεταξύ φύλων.
Ενίσχυση της δια βίου μάθησης.
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Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφόρησης και υπηρεσιών 
γενικώτερα για τη δημιουργία νέων θέσεων.
Ενίσχυση προϋποθέσεων ανάπτυξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Αξιοποίηση του φορολογικού συστήματος για τις πολιτικές 
απασχόλησης.
Στήριξη των άνεργων μεγαλύτερης ηλικίας.
Προώθηση της κοινωνικής αναζήτησης και των ίσων ευκαιριών 
για τα μειονεκτούντα άτομα.

Το 1999 θα επανεξετασθούν οι εθνικές πολιτικές και θα 
προσδιορισθούν οι κατευθύνσεις του 2000.
Έχει σημασία, η πρόσκληση που γίνεται στους κοινωνικούς εταίρους για την 
ανάληψη των ευθυνών τους στη διαδικασία αυτή.
Επίσης δύο σημεία :

1. Η έμφαση που δόθηκε στις επενδύσεις και στην ανάγκη ενίσχυσης των 
επενδυτικών προϋπολογισμών. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον υψηλότερο 
λόγο δημόσιων επενδύσεων προς ΑΕΠ σε σύγκριση με τις άλλες χώρες- 
μέλη. (γύρω στο 5-6%).

2. Η προώθηση νέων σχημάτων χρηματοδότησης για risk capital και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις, καθώς και του 5ου Προγράμματος-Πλαισίου 
για την Ερευνα-Τεχνολογία. Θεωρήσαμε, ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και 
καινοτομία αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την απασχόληση των νέων.

MIß. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ γίνεται ομαλά παρά τις 
αναστατώσεις στις διεθνείς αγορές. Σημειώνει, μεταξύ των άλλων, ότι η 
δανέζικη κορώνα και η ελληνική δραχμή θα συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό 
συναλλαγματικών ισοτιμιών από την 1η Ιανουάριου 1999.

Η δημιουργία του Ευρώ είναι μείζον γεγονός για τη διεθνή 
οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα εκπροσωπείται, και θα 
μιλά με μία φωνή, στις διεθνείς οικονομικές διασκέψεις (G7 κλπ.) 
και στους διεθνείς οργανισμούς, ενώ αναμένεται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός περισσότερο 
ασφαλούς και σταθερού διεθνούς νομισματικού συστήματος που 
θα συνεχίσει να έχει ως βάση του το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Η τελευταία νομισματική και οικονομική κρίση έδειξε με 
σαφήνεια την ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής 
προστασίας στις αναδυόμενες οικονομίες.
Η οικονομική πολιτική στην ΟΝΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερο και καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων κέντρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία της ΟΝΕ σε ένα οικονομικό περιβάλλον φιλικό προς την 
απασχόληση και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός, ότι έχει ήδη
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δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό 
και για το ότι υπάρχει πρόοδος στο διάλογο του Συμβουλίου με 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ο συντονισμός στον τομέα της φορολογικής πολιτικής είναι 
επίσης απαραίτητος, και για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο Υπουργών (ECOFIN) να 
υποβάλει την δεύτερη έκθεση προόδου στον τομέα της 
συνεργασίας της φορολογικής πολιτικής μέχρι τον Ιούνιο του 
1999.

IV. ΑΤΖΕΝΤΑ 2000

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να υπάρξει 
συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 24 -  25 Μαρτίου 
1999, θεωρώντας την Ατζέντα ως ενιαίο πακέτο, και καλεί τα κράτη -  μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί λύση που 
στηρίζεται στη συνοχή και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

V. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Το κείμενο των συμπερασμάτων για τη Διεύρυνση αντανακλά τις 
Ελληνικές θέσεις. Ακολουθεί τα συμφωνηθέντα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Λουξεμβούργου, στο οποίο, άλλωστε, ρητώς αναφέρεται. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βιέννης υιοθέτησε τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου, 1998.

Αναφέρονται ονομαστικώς οι υποψήφιες χώρες του α' 
ενταξιακού κύματος (Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Τσεχία και 
Σλοβακία), ενώ ακολουθούν οι υποψήφιες χώρες του β' ενταξιακού κύματος 
(Ρουμανία, Σλοβενία, Λετονία, Λιθουανία και Βουλγαρία). Στην παράγραφο 62 
ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της ενταξιακής διαδικασίας, γίνεται αναφορά 
στην προενταξιακή βοήθεια προς το σύνολο των 11 υποψηφίων χωρών που 
βρίσκονται στην ενταξιακή διαδικασία.

Χαιρετίζεται η απόφαση της Μάλτας να επαναθέσει την υποψηφιότητα 
της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως προς τις σχέσεις Ε.Ε. -  Τουρκίας γίνεται αναφορά κατά τρόπο 
σαφή, που αποκλείει παρερμηνείες ως προς το καθεστώς που τις διέπει 
δεδομένου ότι υπάρχει ρητή αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, το οποίο, ως γνωστόν, δεν εντάσσει την 
Τουρκία στην διαδικασία της ένταξης (accession proccess), αλλά ανοίγει στην 
Τουρκία το καθεστώς της ευρωπαϊκής στρατηγικής της, προκειμένου να την 
προετοιμάσει υπό τους όρους του Λουξεμβούργου για την υποψηφιότητά της.
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VI. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Σύνοδος Κορυφής της Βιέννης, για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις ασκούμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποφάσισε :

Να ενισχύσει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στην αγροτική, την διαρθρωτική, την βιομηχανική και την 
αναπτυξιακή πολιτική, όπως και στις ρυθμίσεις της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς.
Την εφαρμογή στρατηγικής για την πυρηνική ασφάλεια και την 
υιοθέτηση δεικτών μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την άσκηση διαφόρων πολιτικών.
Την προώθηση της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
για το περιβάλλον και τις κλιματικές μεταβολές και την εφαρμογή 
των σχετικών σχεδίων του Μπουένος Άυρες.

VII. Οσον αφορά στην προετοιμασία της εφαρμογής της Συνθήκης 
του Άμστερνταμ (βλ. κατωτέρω Εξωτερικές Σχέσεις -  ΚΕΠΠΑ).

VIII. Εφαρμογή της επικουρικότητας

Συμφωνήθηκε ότι βάση εφαρμογής της είναι οι Συνθήκες και το ειδικό 
πρωτόκολλο του Άμστερνταμ και ότι επιδίωξή μας παραμένει να φέρουμε την 
υπόθεση της Ενωσης και των αποφάσεων που λαμβάνονται σ’αυτήν όσο το 
δυνατό εγγύτερα στους πολίτες, χωρίς να επιτρέψουμε τις όποιες 
επανεθνικοποίησεις ή να υπονομευτεί ο ρόλος της Επιτροπής.

IX. Βελτίωση της Λειτουργίας των Θεσμικών Οργάνων

Πρωταρχικός στόχος παραμένει η επικύρωση της Συνθήκης του 
Άμστερνταμ ενώ ως πρώτο βήμα αποφασίσθηκε η συγχώνευση των 
Συμβουλίων Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
αναβαθμίζοντας έτσι το Συμβούλιο που προκύπτει από την συγχώνευση.

X. Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Το Ε.Σ. επιβεβαίωσε την σημασία της εγκαθίδρυσης χώρου ασφάλειας, 
ελευθερίας και δικαιοσύνης σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Συνθήκης του 
Άμστερνταμ. Στο ίδιο πλαίσιο έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την 
προώθηση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής στρατηγικής και εξεύρεσης 
συνολικών λύσεων στο θέμα του ασύλου (ζητήματα προσωρινής 
προστασίας). Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης το Ε.Σ. κάλεσε το Συμβούλιο να εξετάσει τα κατάλληλα 
μέτρα στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ιδέα της διάσκεψης για την ασφάλεια 
στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.
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XI. Εξωτερικές σχέσεις - ΚΕΠΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικέντρωσε την προσοχή του στα μεγάλα 
θέματα που κυριαρχούν στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας υιοθετήθηκε η θέση της Ελλάδας για 
την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικής για τα Βαλκάνια. Αυτό αντανακλάται σε 
τρία σημεία. Στην στρατηγική της Βιέννης, στον τίτλο για την Ν.Α. Ευρώπη και 
στον τίτλο για την Δυτική Βαλκανική. Ειδικώτερα : Επιβεβαιώθηκε το μεγάλο 
ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη σταθερότητα και ευημερία της περιοχής. 
Υιοθετήθηκε ειδικό κεφάλαιο για την κρίση του Κοσσυφοπεδίου, με κύρια 
έμφαση στην ειρηνική επίλυση του προβλήματος, με άσκηση επιρροής στις 
δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις, στις ανθρωπιστικές προσπάθειες και 
στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Υπογραμμίζεται ότι ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εδραίωση και ο σεβασμός των δημοκρατικών 
θεσμών, και η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ομαλοποίηση ολόκληρης της περιοχής και πιο 
συγκεκριμένα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Γιουγκοσλαβία, Κροατία, 
Σκόπια, Αλβανία).

Το Συμβούλιο ζήτησε να υπάρξει από την Επιτροπή συνολική πρόταση 
για τα Βαλκάνια.

Επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα της Ρωσίας ως στρατηγικού εταίρου 
της Ένωσης και εκφράζεται η ετοιμότητα της Ευρώπης να συμβάλει ώστε η 
χώρα αυτή να υπερβεί την κρίση με προσήλωση στη δημοκρατία, στο κράτος 
δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με το ίδιο πνεύμα αντιμετωπίζεται και η Ουκρανία. Γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία στην απόφαση της χώρας να κλείσει τον πυρηνικό σταθμό του 
Τσέρνομπιλ μέχρι το 2000.

Η Μεσόγειος αποτέλεσε χώρο ιδιαίτερης μέριμνας. Κύρια έμφαση 
δόθηκε στη συνεργασία με όλες τις χώρες μη μέλη της περιοχής και στην 
Ειρηνευτική Διαδικασία του Μεσανατολικού. Τα δύο μέρη καλούνται να 
επιδείξουν μετριοπάθεια και να υλοποιήσουν έγκαιρα, καλόπιστα και στο 
ακέραιο τις σχετικές συμφωνίες.

Για την Κύπρο πέραν της επιβεβαιώσεως της ενταξιακής πορείας της, 
περιέχεται ειδική παράγραφος, οποία επαναβεβαιώνει την υποστήριξη της 
Ε.Ε. στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. Στόχος η μείωση των 
εντάσεων και η επίτευξη προόδου για δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό.

Σε εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ προωθούνται τα εξής 
σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας : 
Συμφωνήθηκε ότι θα διοριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο Υψηλός Εκπρόσωπος 
για την ΚΕΠΠΑ και ότι θα είναι προσωπικότητα υψηλού πολιτικού κύρους. 
Στις κοινές στρατηγικές της Ένωσης εντάσσονται η Μεσόγειος και η Δυτική
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Βαλκανική. Ενισχύονται οι προοπτικές αναβάθμισης της ΚΕΠΠΑ στην 
παράγραφο 76, στον τομέα ασφάλειας και άμυνας.

XII. Αθλητισμός

Αξίζει να σημειωθεί το ενδιαφέρον που έδειξε το Ε.Σ. για την ευρύτερη 
σημασία του αθλητισμού αλλά και την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του 
προβλήματος της διάδοσης των αναβολικών ουσιών.
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