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Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ

Δελτίο Τύπου

Διεύρυνση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της 
διεύρυνσης η οποία χαρακτηρίζεται ως μη αναστρέψιμη. Επιβεβαιώθηκε ότι 
στη βάση του «οδικού χάρτη» της Επιτροπής, οι υποψήφιες χώρες που θα 
έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως τα τέλη του 2002 θα 
συμμετάσχουν στις εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Παράλληλα οι διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν, με εντονότερο ρυθμό με τις 
υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Για όσες μάλιστα από αυτές δεν έχουν ακόμα 
ανοίξει όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια, τέθηκε ως στόχος για το σκοπό 
αυτό το τέλος του τρέχοντος μηνός.
Για την Τουρκία επιβεβαιώνονται ότι τα συμπεράσματα του Ελσίνκι άνοιξαν 
νέες προοπτικές για την Ευρωπαϊκή της πορεία. Στο πλαίσιο αυτό το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Τουρκία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
εφαρμογή όλων των προτεραιοτήτων της Εταιρικής Σχέσης, η οποία αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο της προενταξιακής πορείας της χώρας. Παράλληλα η 
Τουρκία καλείται να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη πρόοδο σε κρίσιμους 
τομείς μεταξύ των οποίων στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Τουρκία να προσαρμοσθεί πλήρως στους 
όρους και το πρόγραμμα του Δ.Ν.Τ.

Αειψόρος Ανάπτυξη
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για τη σημασία της στρατηγικής της 
Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία στο εξής αποτελεί τον τρίτο πυλώνα 
της Στρατηγικής της Λισσαβώνας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η λήψη 
συντονισμένων μέτρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε σχέση με 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, τις μεταφορές και τη δημόσια υγεία. Η υλοποίηση της 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη θα εξετάζεται ετησίως στις Εαρινές 
Συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βάση κατάλληλους δείκτες.

Γενικοί Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής
Παρά την επιβράδυνση που διαπιστώνεται για την διεθνή οικονομία τα βασικά 
μεγέθη της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένουν ισχυρά. Η Ένωση θα 
εφαρμόσει τους Γενικούς Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής, με 
έμφαση στην πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών για την προώθηση της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και τη συγκράτηση του πληθωρισμού. 
Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για συνολική προσέγγιση των προκλήσεων που
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προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
των μελλοντικών αναγκών και κοινωνικών στόχων.

Βαλκάνια

Οι συζητήσεις εστιάσθηκαν κατά κύριο λόγο στην κατάσταση στην πΓΔΜ και 
υιοθετήθηκε σχετική δήλωση, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, και το 
διορισμό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, Εκπροσώπου της ΕΕ για την 
πΓΔΜ, που θα εδρεύει στα Σκόπια και θα τελεί υπό τον κ. Σολάνα. 
Επαναλήφθηκε, με πρόταση της Ελλάδας, η προσήλωση της Ενωσης στο 
απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων στην περιοχή και στην 
εδαφική ακεραιότητα της πΓΔΜ. Τονίσθηκε, επίσης, η ανάγκη εξεύρεσης 
ταχείας πολιτικής λύσης μέσω του ειλικρινούς διαλόγου και της διατήρησης 
της εκεχειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, με πρόταση και της Ελλάδας, αποφασίστηκε 
η λήψη από την ΕΕ των όποιων συνοδευτικών μέτρων απαιτηθούν για την 
παγίωση της εκεχειρίας.

Μέση Ανατολή

Με βάση τις προτάσεις του κ. Solana αποφασίστηκε η ενεργότερη εμπλοκή 
και η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Ενωσης στην προσπάθεια για την 
επαναφορά της ειρήνης στη Μ. Ανατολή και την ταχεία επανέναρξη των 
συνομιλιών για το τελικό καθεστώς των παλαιστινιακών εδαφών. Βασική μας 
φιλοσοφία είναι ότι για να υπάρξει οριστική κατάπαυση της βίας απαιτείται να 
δοθεί προς τους λαούς της περιοχής η προοπτική μιας πολιτικής λύσης που 
θα βασίζεται στις αποφάσεις 242 και 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και η οποία θα τους επιτρέπει να ζούν με ασφάλεια και 
αξιοπρέπεια.

ΚΕΠΑΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση της Προεδρίας για την 
πρόοδο που επιτελέσθηκε στην ΚΕΠΑΑ στο εξάμηνο που πέρασε. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των κειμένων αυτών, η Ελλάδα και άλλοι 
εταίροι επέμειναν και πέτυχαν η όλη διαδικασία ανάπτυξης της Πολιτικής 
Ασφάλειας και Αμυνας να είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της Νίκαιας και να 
διασφαλίζεται η αυτονομία της ΕΕ στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Στο θέμα των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ (παρ.46) η ΕΕ ζητεί τη σύναψη, σε 
σύντομο χρόνο, συμφωνίας που θα επιτρέπει στην Ενωση την πρόσβαση στα 
μέσα και στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, σε εφαρμογή των προτάσεων της 
Νίκαιας για τη διαβούλευση και τη συνεργασία των δύο οργανισμών.Τέλος 
αναφέρεται και το θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων της Νίκαιας για τη 
διαβούλευση με τους τρίτους και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
διαχείρισης των κρίσεων. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ΕΕ εμμένει στις 
αποφάσεις αυτές και τις υλοποιεί.
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