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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΕΑΒΟΝΑΕ

Εισαγωγή

Η Πορτογαλική Προεδρία συμπίπτει με την έναρξη της νέας χιλιετίας που ανοίγει πολλά
υποσχόμενες προοπτικές για το μέλλον.

Πάντως η ταχεία εξέλιξη των κοινωνιών, μας φέρνει ενώπιον προκλήσεων που μπορούν να
αντιμετωπισθούν μόνο με κατάλληλες απαντήσεις εάν επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον
ειρήνης, σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη, σε ολόκληρη τη γεωγραφική της
έκταση.

Τα διδάγματα που αποκομίσαμε από την κρίση στα Βαλκάνια, οι πυρήνες ανασφάλειας σε άλλες
περιοχές της ηπείρου και στο στρατηγικό της σενάριο εγγύτητας, σε συνδυασμό με τα διεθνικά
στοιχεία
αστάθειας που πλήττουν την ισορροπία των ευρωπαϊκών κοινωνιών, είναι παράγοντες που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών τόσο της κοινής γνώμης όσο και των πολιτικών
ηγετών της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επί δεκαετίες συγκροτεί ένα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σχέδιο,
βασισμένο σ’ ένα σύνολο αξιών το οποίο σήμερα ορίζει το ιδιαίτερο πολιτιστικό της μοντέλο, έχει
αναλάβει ιδιαίτερη ευθύνη για τη δημιουργία συνθηκών που θα δώσουν στους λαούς της ηπείρου
τη δυνατότητα να ζήσουν σε ελεύθερες, ασφαλείς και προοδευτικές κοινωνίες.

Παρήλθε πλέον ο καιρός της αναγκαστικής διαίρεσης, η δε επανένωση της Ευρώπης απαιτεί πλέον
όχι μόνο να γίνει βαθύτερο το σχέδιο της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να
μετέχουν σ’ αυτό όλα τα κράτη που σέβονται τις ουσιώδεις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται.

Από την άλλη πλευρά, η Ένωση συνειδητοποιεί βαθμιαία ότι πρέπει να επιβληθεί σταθερά σε
παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νόμιμη προστασία των συμφερόντων της και
να επιδιώξει την προβολή των αξιών που την χαρακτηρίζουν ως διεθνή οργανισμό στις εξωτερικές
της σχέσεις. Έτσι, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο σχέσεων με τρίτες χώρες και με διάφορες
περιοχές το οποίο αποτελεί σήμερα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου της.
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, η Πορτογαλική Προεδρία θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης
•

του απαιτητικού αυτού συνόλου ευθυνών και προσδοκιών μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο με

Να συμβάλει στην προώθηση πολιτικών για την εδραίωση της συνείδησης της ευρωπαϊκής

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - νέα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατα εκλεγμένο

ιθαγένειας, μέσω της στενότερης σχέσης μεταξύ των πολιτών και της Ένωσης, σεβόμενη

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχυρότερες εξουσίες και νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -

πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και την υιοθέτηση μοντέλων ανοίγματος στην

στα οποία προστίθενται σήμερα καινοτόμα στοιχεία στους τομείς της εξωτερικής εκπροσώπησης

κοινωνία, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων,

και της ασφάλειας και άμυνας.

•

Να ενισχύσει τις εξωτερικές διαστάσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου, εδραιώνοντας δομές και

Στόχοι

ενθαρρύνοντας την άσκηση συγκροτημένων πολιτικών επιβεβαίωσης της Ένωσης ως ισχυρής
Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής :

•

δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο,
•

Να εξασφαλίσει ότι η προτεραιότητα της δημιουργίας των βασικών προϋποθέσεων για την

Να συνεχίσει την εφαρμογή των αποφάσεων που οδηγούν στην εδραίωση των μελλοντικών
ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, σε πλαίσιο

προσχώρηση των νέων κρατών θα προβάλλεται σε όλους τους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής

συνοχής με την ενίσχυση των πτυχών εξωτερικής διπλωματικής δράσης της Ένωσης και σε

Ένωσης,

αρμονία με άλλες υποχρεώσεις των κρατών μελών, ιδίως εντός του ΝΑΤΟ,
•

Να αρχίσει μια νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με
•

προοπτική συνέχειας, η οποία θα συνδυάζει ταυτόχρονα και σωρευτικά την

Να ενθαρρύνει, έχοντας κατά νου τις διατάξεις της συνθήκης του Άμστερνταμ και τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, την θέσπιση μέτρων για να

αποτελεσματικότητα, τη δημοκρατικότητα, την δεκτικότητα και την συμβατότητα του

προωθηθεί, εντός της Ένωσης, η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και

εγχειρήματος με τον ρεαλιστικό στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να θιγεί το

δικαιοσύνης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών,

επιθυμητό χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας της Ένωσης για την προσχώρηση των νέων

συνδυάζοντας τις διαστάσεις της δημόσιας ασφάλειας και της ρύθμισης της ελεύθερης

μελών,

κυκλοφορίας με το σεβασμό για την ευρωπαϊκή αντίληψη για την ελευθερία που αποτελεί τον
•

πυρήνα του πολιτιστικού της σχεδίου,

Να εμβαθύνει το διάλογο γύρω από τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της δράσης
της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να θεσπισθούν πολιτικές που θα εξασφαλίσουν
•

τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει πάντοτε να

εντός της Ένωσης, στους διάφορους τομείς της δραστηριότητάς της, ιδίως ενισχύοντας τις

συμβιβάζονται προς τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού

πολιτικές επί των οποίων στηρίζεται η εσωτερική αγορά, τις κοινές πολιτικές και τα μοντέλα

μοντέλου, με προτεραιότητες την καταπολέμηση του αποκλεισμού πολιτών και την

νομοθετικής προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις

προώθηση της παιδείας, της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της ισότητας, ενώ

προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών από το συλλογικό τους σχέδιο,

παράλληλα, θα πρέπει γίνεται σεβαστή η περιβαλλοντική διάσταση και να διερευνώνται οι
δυνατότητες που δημιουργούνται με το ενιαίο νόμισμα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών,

•

ιδίως στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας,•
•

Να επιδιώξει συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά το νομικό καθεστώς των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η διαφάνεια, η
επαγγελματική αξιοπρέπεια και η ίση μεταχείριση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού

Να εδραιώσει το σχέδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), που είναι

Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής τους, η Πορτογαλική Προεδρία θα

ουσιώδες στοιχείο για να προωθηθεί ανάπτυξη βιώσιμη, μη πληθωριστική και η οποία
δημιουργεί θέσεις εργασίας, και να επιβεβαιωθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δομικού

προσπαθήσει, βάσει των διατάξεων της Συνθήκης, να θεσπισθεί το καθεστώς των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που χάραξαν τα αρμόδια όργανα

συγκροτήματος στην παγκόσμια οικονομία,
ΣΝ 1080/1/00 ΈΕν 1

Να συνεχίσει και να δώσει ώθηση στα θέματα για τα οποία διεξάγονται διαπραγματεύσεις
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Τομείς προτεραιότητας

Η ΔΚΔ αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της το Δεκέμβριο του 2000. Επομένως, θα
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

αποτελέσει προτεραιότητα της Προεδρίας η φροντίδα να προχωρήσουν οι εργασίες αυτές όσο το
δυνατόν ταχύτερα και γονιμότερα. Αυτό προϋποθέτει την προθυμία και τη διάθεση όλων των

Η Πορτογαλική Προεδρία δεσμεύεται πλήρως να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης
που διεξάγονται από το 1998 και μετά, με την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την
Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, με στόχο το άνοιγμα και την προσωρινή ολοκλήρωση

εταίρων να εξευρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.
Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει τα τιθέμενα προβλήματα και να εντοπίσει

όσο το δυνατόν περισσότερων διαπραγματευτικών κεφαλαίων πριν από τα τέλη του Ιουνίου 2000.

πιθανές επιλογές και λύσεις, δοκιμάζοντας τη βούληση των κυβερνήσεων των κρατών μελών και
των θεσμικών και άλλων οργάνων της Ένωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, κατά τη
διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία, τη

Τα υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα κληθούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για

Λετονία, τη Λιθουανία τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

τα σημεία του θεματολογίου της ΔΚΔ και θα ενημερώνονται σχετικά με την πορεία των
διαπραγματεύσεων.

Η διαπραγματευτική διαδικασία θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται με αντικειμενικότητα βάσει
στέρεων και ενιαίων κριτηρίων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου κράτους
και τεχνικής αξιολόγησης των επί μέρους προσπαθειών τους. Η Προεδρία επίσης θα λάβει υπόψη
της την σχετική αξιολόγηση της Επιτροπής.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα μεριμνήσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπράττει στενά
στις εργασίες της ΔΚΔ, εξασφαλίζοντας παράλληλα των δέουσα συνεργασία με τα θεσμικά και
άλλα όργανα της Ένωσης.

Η απόφαση που ελήφθη στο Ελσίνκι, να δοθεί στην Τουρκία καθεστώς χώρας υποψήφιας για

Η Προεδρία θα λάβει υπό σημείωση κάθε συμβολή ή πρόταση, οιασδήποτε φύσεως, που θα της

προσχώρηση στην Ένωση, θα πρέπει να οδηγήσει σε εμβάθυνση των θεσμικών σχέσεων με τη

υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ΔΚΔ, ιδίως από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

χώρα αυτή, υπό συγκεκριμένους όρους που θα ορίσει το Συμβούλιο σε στενή συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέλημα της Προεδρίας θα είναι να εξασφαλισθεί μόνιμη διαφάνεια των εργασιών της ΔΚΔ
ενώπιον της κοινής γνώμης των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με όρους που θα

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

αποφασίσει το Συμβούλιο.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) για τη θεσμική μεταρρύθμιση, της οποίας η διεξαγωγή

Στο πεδίο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, η Πορτογαλική Προεδρία θα καταβάλει επίσης κάθε

αποφασίστηκε με τα συμπεράσματα της Κολωνίας και η εντολή καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό

δυνατή προσπάθεια να δώσει ώθηση στην θέσπιση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών

Συμβούλιο του Ελσίνκι, θα αρχίσει κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας.

Δικαιωμάτων.

Η Διάσκεψη θα εξετάσει το μέγεθος και τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη στάθμιση των

Σεβόμενη πλήρως την αναγκαία αυτονομία των εθνικών κοινοβουλευτικών δομών και τη
διάρθρωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης των επί των

ψήφων στο Συμβούλιο και τη δυνατότητα επέκτασης της έγκρισης με ειδική πλειοψηφία στο

κοινοτικών υποθέσεων οργάνων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COSAC), η

Συμβούλιο, καθώς και άλλες ανακύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις της Συνθήκης για τα

Πορτογαλική Προεδρία θα ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο συμμετοχής των

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εντός του πεδίου των ανωτέρω θεμάτων και της εφαρμογής της

εθνικών κοινοβουλίων στην κοινοτική διαδικασία, όσον αφορά τόσο την ενημέρωση όσο και τη

Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η Πορτογαλική Προεδρία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Διάσκεψης και ενδεχομένως θα προτείνει και άλλα σημεία για

λήψη αποφάσεων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλισθεί η πραγματική σχέση του πολίτη με
τα σώματα τα οποία παράγουν νομοθεσία που επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. Η σχέση αυτή

το θεματολόγιο της Διάσκεψης.

αποτελεί παράγοντα νομιμότητας και καλύτερης αποδοχής των αποφάσεων.
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Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει να προωθήσει την εκτέλεση των αναγκαίων μέτρων όσον
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

αφορά τις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ελσίνκι, με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα σε όλες της πλευρές της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να δρα έναντι των διαφόρων στρατηγικών
Έχοντας κατοχυρώσει την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα, είναι πλέον καιρός να θέσει η

σεναρίων που απαιτούν παρακολούθηση και καθοδήγηση, προωθώντας και εκτελώντας αποφάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μακροπρόθεσμο στόχο για τις οικονομικές και κοινωνικές της

που θα θέτουν την Ένωση στο προσκήνιο παγκοσμίως. Εν προκειμένω, θα λαμβάνεται πλήρως

πολιτικές.

υπόψη η ανάγκη να χρησιμοποιούνται συνολικά και με συνέπεια όλα τα μέσα που διαθέτει η
Ένωση για εξωτερική δράση.

Στις αρχές του νέου αιώνα, η Ευρώπη θα πρέπει να στοχεύσει στο να γίνει μια δυναμικότερη και
Η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ, ειδικότερα

ανταγωνιστικότερη οικονομία, βασισμένη στην καινοτομία και τη γνώση, ικανή να δημιουργήσει

με τη συγκρότηση μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας. Οι αποφάσεις της

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Κολωνίας και του Ελσίνκι έδειξαν την αδιαμφισβήτητη βούληση της ΕΕ να αναπτύξει μια
Το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας με αντικείμενο «Απασχόληση, Οικονομική

αξιόπιστη επιχειρησιακή ικανότητα, υποστηριζόμενη με τα αναγκαία μέσα, ώστε να μπορεί η

Μεταρρύθμιση και Κοινωνική Συνοχή - προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης», που

Ένωση να αναλαμβάνει αυτόνομη δράση στη διαχείριση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών

θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2000, θα δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη αυτών

κρίσεων εντός του πλαισίου των λεγομένων «καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ». Το γεγονός ότι η

των θεμάτων στο υψηλότερο επίπεδο. Θα απαιτηθεί την αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής

Πορτογαλία αναλαμβάνει επίσης την Προεδρία της ΔΕΕ και ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ,

στρατηγικής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση ενώπιον των

της δίνει επί πλέον ικανότητες να ενισχύσει την συνοχή στη διάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας

προκλήσεων που θέτει η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική αλλαγή και οι νέοι κίνδυνοι του

και άμυνας.

κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντας κατά νου αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο, θα πρέπει να
βελτιωθεί ο συντονισμός των μακροοικονομικών, διαρθρωτικών και ενεργών πολιτικών

Η ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ συνεπάγεται πλήρη χρησιμοποίηση των μέσων και μηχανισμών της

απασχόλησης. Το νόημα αυτής της στρατηγικής θα ενισχυθεί με ειδικές πρωτοβουλίες για την

Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η πορτογαλική Προεδρία θα στηριχθεί στη βοήθεια του Ύπατου

κοινωνία της πληροφορίας και για την κοινωνική ένταξη.

Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, του οποίου η δράση θα
συμβάλει οπωσδήποτε στην μεγαλύτερη συνέπεια και ταχύτητα της δράσης της Ένωσης στη διεθνή

Τον Ιανουάριο, η Προεδρία θα διανείμει ένα έγγραφο ως βάση για εκτεταμένη συζήτηση σχετικά

σκηνή. Όσο καλύτερη είναι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των μελών του νέου μοντέλου

με τους στόχους και τις μεθόδους που πρέπει να επιλεγούν μετά το Συμβούλιο της Λισσαβώνας,

της τρόικας, τόσο συνεκτικότερη θα είναι η εξωτερική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

προκειμένου να συντονισθούν καλύτερα οι διαδικασίες της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του

Στο πλαίσιο αυτό, έχει πρώτιστη σημασία να εξασφαλισθεί αποτελεσματική διάρθρωση με όλες τις

Λουξεμβούργου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα, αφού θα

διαστάσεις εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

έχει προηγηθεί αξιολόγηση σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των κυβερνήσεων, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της

Η πορτογαλική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την ανάπτυξη των Κοινών Στρατηγικών.

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν τω μεταξύ,

Πέραν της εφαρμογής των αποφάσεων για την εκτέλεση της Κοινής Στρατηγικής για τη Ρωσία και

διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών και θεματικές διασκέψεις θα συμβάλουν στην

της υποβολής του Σχεδίου Δράσης Κοινής Στρατηγικής για την Ουκρανία, η Πορτογαλία θα

συγκεκριμενοποίηση και την εμβάθυνση των συμπερασμάτων που θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό

εξετάσει επίσης την ανάπτυξη Κοινών Στρατηγικών για τη Μεσόγειο και για τα Δυτικά Βαλκάνια,

Συμβούλιο της Λισσαβώνας.

με στόχο τον συνολικό και ενισχυμένο ρόλο των δράσεων της Ένωσης σ’ αυτές τις περιοχές.
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ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η Πορτογαλική Προεδρία θα προωθήσει επίσης την εφαρμογή μιας συνεπούς πολιτικής
επανεισδοχής και επιστροφής, επιδιώκοντας την σύναψη ενός υποδείγματος τυποποιημένης
Η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως

συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που
παρέχει η Συνθήκη του Άμστερνταμ, οι οποίες αναπτύσσονται στο Σχέδιο Δράσης της Βιέννης, και

Στον τομέα του ασύλου, οι εργασίες θα προχωρήσουν όσον αφορά την εναρμόνιση των

ακολουθώντας τις πολιτικές κατευθύνσεις που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε. Οι

διαδικασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας και των

εργασίες αυτές θα αναπτυχθούν σε στενή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ παράλληλα θα

διοικητικών πρακτικών των κρατών μελών. Ακόμη, θα γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής της

εξασφαλίζεται η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διαβούλευση μαζί του.

Σύμβασης του Δουβλίνου.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων στην ελεύθερη

Για τη διατήρηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτείται επίσης μια

κυκλοφορία των προσώπων υπό συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανταποκρινόμενη στις

συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Στο τομέα αυτόν, η

ανησυχίες των πολιτών και προωθώντας τη θέσπιση μέτρων χρήσιμων για την καθημερινή τους

Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους ελέγχου στα θαλάσσια σύνορα και στο

ζωή.

επίπεδο του ελέγχου για τους ανηλίκους.

Κατ’ αρχάς, ο στόχος αυτός απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Κατά τη

Η πρόληψη του εγκλήματος θα είναι άλλη μία προτεραιότητα της Πορτογαλική Προεδρίας, ιδίως

διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, αυτό θα γίνεται μέσω του «πίνακα αποτελεσμάτων» που θα

σε ό, τι αφορά την εγκληματικότητα των νέων, την αστική εγκληματικότητα και την συνδεδεμένη

υποβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με την εντολή που της έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του

με τα ναρκωτικά, με στόχο να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να εντοπισθούν κοινές

Τάμπερε. Είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί αυτή η πρακτική, την οποία η Πορτογαλική

προτεραιότητες στον τομέα της πολιτικής για την πρόληψη του εγκλήματος.

Προεδρία δεσμεύεται πλήρως να ακολουθήσει.
Επομένως, η Προεδρία θα προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν, όπως η
Όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, η Προεδρία θα προωθήσει μια γενική προσέγγιση του

διοργάνωση μιας Διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα την πρόληψη, η οποία θα γίνει το Μάιο του

προβλήματος της εισόδου μεταναστών, από κάθε άποψη, και θα εξακολουθήσει να συμβάλει στις

2000 στην Πορτογαλία.

εργασίες για την καθιέρωση ενός μελλοντικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο.
Η Προεδρία σκοπεύει επίσης να ενισχΰσει το ρόλο της Ευρωπόλ και να αυξήσει την τελωνειακή
Ειδικότερα, η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει μεγαλύτερη σημασία στον καθορισμό των

και αστυνομική συνεργασία με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού

προϋποθέσεων εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται για να ζήσουν μαζί με τις οικογένειές

εγκλήματος.

τους, στο πλαίσιο μια πιο αποφασιστικής πολιτικής για την ένταξη όσων νομίμως κατοικούν στο
έδαφος των κρατών μελών της Ένωσης. Θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα μέτρα που

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000 θα γίνει στην Πορτογαλία η πρώτη συνεδρίαση των ευρωπαίων

αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής έχουν ουσιώδη σημασία για την

αρχηγών της αστυνομίας, με στόχο τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής μονάδας ευρωπαίων
αρχηγών της αστυνομίας που θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της

προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την αποφυγή του αποκλεισμού και την πρόληψη του

εγκληματικότητας.

ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Μια άλλη προτεραιότητα της Προεδρίας θα είναι η έναρξη εφαρμογής της Στρατηγικής της

Η Προεδρία θα προωθήσει επίσης την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, μέσω πιο

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-2004. Η Προεδρία θα

δραστήριας συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες προέλευσης και διέλευσης και μέσω της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ, με στόχο την εξάρθρωση των δικτύων

διοργανική διάσκεψη με θέμα τις πολιτικές όσον αφορά τα ναρκωτικά.

εγκληματιών που επιδίδονται σε εμπορία ανθρώπων.
8Ν 1080/1/00 Έ Εν 1
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Εν προκειμένω, θα ενθαρρυνθεί η οριζόντια επεξεργασία του προβλήματος των ναρκωτικών και
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

της τοξικομανίας, η οποία ήδη εφαρμόζεται στα πλαίσια της Ένωσης, με συνήθειες σε τομείς όπως
η δημόσια υγεία, η μείωση της ζήτησης, το εμπόριο των προδρόμων ουσιών, εκτός των

Τα θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων βρίσκονται όλο και

προαναφερόμενων μέσων ποινικού χαρακτήρα.

περισσότερο στο επίκεντρο των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προφανείς συνέπειες στη
διαχείριση της εσωτερικής αγοράς.

Η πορτογαλική Προεδρία θα συνεχίσει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για την πρόληψη και
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αποδίδοντας εξέχοντα ρόλο σε όλες τις

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες

πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των προερχομένων από εγκληματικές πράξεις κερδών,

των πολιτών της, πρέπει οπωσδήποτε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα ασφάλειας των

ιδίως καταπολεμώντας το ξέπλυμα χρημάτων και δημιουργώντας κοινές ομάδες έρευνας.

τροφίμων τα οποία, ολοένα και συχνότερα, θίγουν την δημόσια υγεία μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο
και εισάγουν αβεβαιότητες στην ομαλή λειτουργία των αγορών, με σημαντικές πολιτικές

Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης, η Πορτογαλική

επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές σχέσεις.

Προεδρία θα εργαστεί για την πρόσβαση των πολιτών σε ταχύτερα συστήματα δικαιοσύνης, δια
μέσων εναλλακτικών προς τα παραδοσιακά δημόσια συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών,

Πέραν των εσωτερικών αυτών πλευρών, στις εξωτερικές της εμπορικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή

ιδίως τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Ένωση έχει συχνά αντιμετωπίσει κρίσεις συνδεδεμένες με τα θέματα αυτά. Η θέση της Ένωσης

Για τον ίδιο σκοπό, η Προεδρία θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες με σκοπό την παροχή της κατάλληλης
προστασίας στα θύματα εγκλημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την προστασία

στην εξωτερική αυτή διάσταση, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
πάσχει επίσης από έλλειψη μιας συντονισμένης στρατηγικής βάσει κοινών κανόνων, όσον αφορά
τόσο την προσέγγιση των νομοθεσιών όσο και την εναρμόνιση.

και την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά τη διαδικασία, καθώς και τα δικαιώματά τους όσον
αφορά την αποζημίωση.

Ανεξάρτητα από τη λύση που θα επιλεγεί όσον αφορά τις τυπικές δομές στον τομέα αυτόν, και
ειδικότερα τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Οργανισμού Τροφίμων με γενική αρμοδιότητα σε

Η Προεδρία θα επιδιώξει την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μέσω

ολόκληρη την Ένωση, έχει ζωτική σημασία να αρχίσει η εμβάθυνση ενός αντικειμενικού διαλόγου

της νομοθετικής προσέγγισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων,

για το θέμα αυτό βάσει επιστημονικών στοιχείων.

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Τάμπερε.
Εν προκειμένω, η πορτογαλική Προεδρία προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στη
Η Προεδρία επίσης δεσμεύεται πλήρως να δώσει συνέχεια στις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί

συντονισμένη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, στο πλαίσιο των διαφόρων οικείων

στο πλαίσιο του Σένγκεν, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης για την εφαρμογή του

συνθέσεων του Συμβουλίου - Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας, Υγείας και Προστασίας των

Σένγκεν στα σκανδιναβικά κράτη πριν από τα τέλη του 2000.

Καταναλωτών - βάσει της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στα τέλη
του 1999. Με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών, και τις οριζόντιες πρωτοβουλίες

Τέλος, η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτεί ολοκληρωμένη,

προβληματισμού που θα κινηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, η Προεδρία θα υποβάλει,

συντονισμένη δράση της Ένωσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επομένως, κατά το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα θα γίνουν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον ορισμό των

όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, έκθεση προόδου
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα.

στόχων και των μέτρων για την εξωτερική δράση της Ένωσης στους τομείς της Δικαιοσύνης και
των Εσωτερικών Υποθέσεων.
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Εσωτερικά θέματα
Στο οικονομικό επίπεδο, οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας εντάσσονται στο πλαίσιο
του κεντρικού στόχου συμβολής στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης της καινοτομίας και της γνώσης.

Ακολουθούν σύντομες κατά τομείς περιλήψεις σχετικά με διάφορες εσωτερικές πολιτικές και
δράσεις στις οποίες η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, μολονότι ορισμένες εξ

Επομένως, ειδική προσοχή θα δοθεί στη συζήτηση με θέμα την ανταγωνιστικότητα των

αυτών ενδεχομένως θα αναπτυχθούν περαιτέρω σε εξειδικευμένα έγγραφα.

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το πρόβλημα της απασχόλησης, με ιδιαίτερο επίκεντρο την αύξηση
της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών που απευθύνονται στις μικρομεσαίες

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή τους.
Η πλήρης εδραίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελεί για την Ευρωπαϊκή
Ένωση κεντρική προτεραιότητα στην οποία η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει όλως ιδιαίτερη

Θα δοθεί έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων της Ένωσης, οι οποίες συνιστούν ζωτικό

προσοχή. Όντως, είναι ένα βασικό στοιχείο για την προώθηση βιώσιμης και μη πληθωριστικής

παράγοντα οικονομικής συνεργασίας με άλλες περιοχές και ιδίως τις περιοχές των νοτίων ακτών

οικονομικής αύξησης που δημιουργεί θέσεις εργασίας.

της Μεσογείου και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εν προκειμένω, έχουν ιδιαίτερη σημασία η προετοιμασία των Γενικών Προσανατολισμών

Ειδική προσοχή θα δοθεί επίσης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο

Οικονομικής Πολιτικής, ως κεντρικού στοιχείου της διαδικασίας συντονισμού των οικονομικών

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ("Γύρος της χιλιετίας") ως συμβολή σε μια ενισχυμένη και

πολιτικών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, καθώς και η διεξαγωγή, το Μάρτιο,

συνεκτική στρατηγικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβώνα.
Όσον αφορά τους επί μέρους τομείς, ορισμένα από τα ειδικά μελήματα της Προεδρίας θα είναι ο
Κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, η διαδικασία συντονισμού των οικονομικών

εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που έχουν θιγεί περισσότερο από το διεθνή

πολιτικών θα ενισχυθεί πραγματικά, με βάση τους προαναφερόμενους Γενικούς

ανταγωνισμό (παραδοσιακές βιομηχανίες, ναυπηγεία, χαλυβουργία, κτλ.), ιδίως με την εισαγωγή

Προσανατολισμούς και την πρόσθετη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών. Κατ’ αυτήν την

των νέων τεχνολογιών.

έννοια, η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα βελτιωθεί και θα συναρθρωθεί καλύτερα με τις
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση.

Ο τομέας της ενέργειας θα αποτελέσει, από κάθε άποψη, ιδιαίτερο μέλημα, ιδίως όσον αφορά τις
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
ολοκλήρωση νομοθετικών προτάσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ιδίως όσον

Στον τομέα του τουρισμού, θα δοθεί ξεχωριστή έμφαση ξαναθέτοντας το ζήτημα του τρόπου με τον

αφορά το ξέπλυμα των χρημάτων, και στον τομέα της φορολογίας.

οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του ευρώ ώστε να αποτελέσει βασικό παράγοντα που θα
Ιδιαίτερη προσοχή θα εξακολουθήσει να δίδεται στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης,

προσελκύει στην Ευρώπη, ως τουριστικού προορισμού για όλο τον κόσμο και ως κύριας

στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στην πρόληψη και καταπολέμηση

εκδίδουσας αγοράς.

της απάτης,
Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει να συμβάλει στην επίτευξη του αναγκαίου συμβιβασμού
και συναίνεσης προκειμένου να επιτευχθούν το ταχύτερο δυνατόν συγκεκριμένα αποτελέσματα,
όσον αφορά τη "δέσμη φορολογικών μέτρων".
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΣΑΒΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΕΑΒΟΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ειδική προσοχή θα δοθεί επίσης στην προστασία των δεδομένων και στην τεχνική εναρμόνιση των
Στην εσωτερική αγορά, η Προεδρία θα συνεχίσει τις διεξαγόμενες εργασίες στους εξής οριζόντιους

οχημάτων με κινητήρα και των ζωοτροφών.

τομείς : διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης του Κάρντιφ, στρατηγική της εσωτερικής αγοράς
και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όσον αφορά την οικονομική μεταρρύθμιση, η πορτογαλική Προεδρία προτείνει να εγκριθούν

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Πορτογαλία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προωθήσει

συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην προετοιμασία της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού

την πρόοδο στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, γύρω από τρεις βασικούς

Συμβουλίου, που θα γίνει το Μάρτιο, και στην εκπόνηση των Γενικών Προσανατολισμών

άξονες : απασχόληση, κοινωνική συνοχή και μέλλον της κοινωνικής πολιτικής.

Οικονομικής Πολιτικής.
Οσον αφορά την απασχόληση, στόχος είναι η εδραίωση και η εμβάθυνση της διαδικασίας του
Μια από τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας θα είναι η ανάπτυξη των στόχων που

Λουξεμβούργου. Η στρατηγική για την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης, βραχυπρόθεσμα και

ορίζει η στρατηγική της εσωτερικής αγοράς, θέμα ύψιστης σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί

μακροπρόθεσμα, θα ενισχυθεί οπωσδήποτε χάρη στην αποτελεσματικότερη σύνδεση

η καλύτερη λειτουργία της. Στο τομέα αυτόν, η Πορτογαλική Προεδρία θα υποστηρίξει και θα

μακροοικονομικών πολιτικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών απασχόλησης, καθώς

ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και τη βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής και

και στον σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων.

της εθνικής νομοθεσίας καθώς και την ευρύτερη εφαρμογή της στα κράτη μέλη.
Η Προεδρία θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ανάγκη να καταστούν απλούστεροι και επαρκέστεροι οι
υπάρχοντες μηχανισμοί συντονισμού, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες που απορρέουν από

Η Πορτογαλική Προεδρία θα προωθήσει τον "διάλογο με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις", με
σκοπό να επιτύχει πραγματικά οφέλη σε όλους τους τομείς. Ειδική προσοχή θα δοθεί στο θέμα της
ασφάλειας των τροφίμων και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων των αγορών, ώστε

τις διαδικασίες του Κάρντιφ, του Λουξεμβούργου και της Κολωνίας, καθώς και να βελτιωθεί η
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη στρατηγική αυτή.

να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη
Οσον αφορά την κοινωνική συνοχή, η Προεδρία θα συμβάλει στον σαφή καθορισμό ενός

των καταναλωτών. Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος στο πεδίο της εσωτερικής αγοράς θα

κατάλληλου πλαισίου που θα δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις δραστηριότητες

ενισχύσει την ανάλυσή του και σε άλλους τομείς που απασχολούν το Συμβούλιο, και αποτελεί

των κρατών μελών τόσο στον τομέα της ένταξης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά

επομένως θέμα κεντρικής σημασίας για την Πορτογαλική Προεδρία.

εργασίας, όσο και στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, με σκοπό την εξασφάλιση
καλύτερης γνώσης και αποτελεσματικότερης καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, έχοντας κατά νου τα

Η ανάπτυξη στοιχειωδών κοινωνικών κανόνων είναι ουσιώδες μέσο για την εμβάθυνση της

δεοντολογικά θέματα της καταχρηστικής και παράνομης χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής

κοινωνικής διάστασης και, επομένως, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Κοινότητα.

ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, η Προεδρία, θα συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις που βρίσκονται υπό
συζήτηση στο Συμβούλιο, καθώς και με αυτές που θα υποβάλει η Επιτροπή, ιδίως στους τομείς της
αποφυγής των διακρίσεων, της υγιεινής και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τομείς εκτός της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τη
συμμετοχή των εργαζομένων.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΣΑΒΟΝΑΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΕΑΒΟΝΑΖ

Όσον αφορά το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής, η Προεδρία θα διοργανώσει, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2000, μια σειρά πρωτοβουλιών (διασκέψεις και σεμινάρια), με σκοπό να συμβάλει

ΑΛΙΕΙΑ

στον καθορισμό μιας νέας γενιάς κοινωνικών πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο για τα πρώτα χρόνια
της νέας χιλιετίας. Η ενεργός συμμετοχή των σχετικών παραγόντων στη συζήτηση θεμάτων όπως

Η διατήρηση και η βιώσιμη υπεύθυνη χρησιμοποίηση των αλιευτικών πόρων αποτελούν έναν

"Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου" και

κεντρικό στόχο της Προεδρίας στον τομέα της αλιείας.

"Ευρώπη, παγκοσμιοποίηση και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής", μπορεί να αποτελέσει
πρόσθετη αξία αδιαμφισβήτητης αξίας.

Κατά συνέπεια, η Προεδρία θα επιδιώξει να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους
πόρους αυτούς και σε μια εποικοδομητικότερη συζήτηση σχετικά με την αλληλεξάρτηση πόρων-

ΓΕΩΡΓΙΑ

περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις γεωργικές διαστάσεις του θέματος της ασφάλειας των τροφίμων, το οποίο θα

Η Προεδρία προτίθεται επίσης να προωθήσει τη συζήτηση για την εξωτερική διάσταση της Κοινής

αντιμετωπισθεί σε οριζόντιο επίπεδο, προτεραιότητα θα δοθεί στην πολιτική ποιότητας των

Αλιευτικής Πολιτικής, με σκοπό τον καθορισμό μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, ιδίως έπειτα

τροφίμων με στόχο, ειδικότερα, την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στα κοινοτικά

από τις εργασίες σχετικά με την ανάλυση κόστους-οφέλους των αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες

τρόφιμα, χάρη στην καθιέρωση ειδικών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.

χώρες και τον ρόλο των περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αναμένεται ότι θα προχωρήσει κατά τη διάρκεια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

της Πορτογαλικής Προεδρίας με την προσαρμογή των Κοινών Οργανώσεων Αγορών (ΚΟΑ)
επιδιώκοντας της αρμονική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ένωσης, εξασφαλίζοντας

Η Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει προτεραιότητα, στα πλαίσια της

θετική εξέλιξη του εισοδήματος των αγροτών και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που

διαδικασίας συναπόφασης, στην καλούμενη οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων, προκειμένου να

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα βασική νομοθετική πράξη που θα καλύπτει την ποιότητα
των υδάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Προεδρία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των γεωργικών θεμάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ,
προκειμένου να παγιωθεί η παρουσία των κοινοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, να

Μια δεύτερη προτεραιότητα θα είναι η ενθάρρυνση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που έχει

επιτευχθεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των γεωργικών προϊόντων που εξάγει η Κοινότητα και να

αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις κλιματικές μεταβολές, προσπάθεια στην οποία θα

διατηρηθεί μια πολυλειτουργική ευρωπαϊκή γεωργία.

συμμετάσχουν τα κράτη μέλη, με στόχο την ταχεία επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο και
την έγκαιρη προετοιμασία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκτη Διάσκεψη των

Η Προεδρία θα παρακολουθεί τις δράσεις που προβλέπει η "Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου για τις Κλιματικές Μεταβολές η οποία θα πραγματοποιηθεί στη

για τα δάση", που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τομέα αυτού και στην προώθηση της βιώσιμης

Χάγη το Νοέμβριο του 2000.

διαχείρισης των δασών, καθώς και στην προσέγγιση των θέσεων της Ένωσης και των κρατών
Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης του 5ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος θα

μελών στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου για τα δάση.

παράσχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του 6ου Προγράμματος και για την ανάπτυξη
των διεξαγόμενων προσπαθειών με σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις
αντίστοιχες τομεακές πολιτικές, τις οποίες θα αναλάβει επίσης η Πορτογαλική Προεδρία.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΠΣΑΒΟΝΑΕ

Τέλος, με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον
Απρίλιο του 2000, η Πορτογαλική Προεδρία θα προωθήσει την ανανέωση της συζήτησης σχετικά
με το αστικό περιβάλλον και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη
ενεργειών με σκοπό την αναβάθμιση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών των
ευρωπαϊκών πόλεων οι οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστια προβλήματα ρύπανσης, με

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η Προεδρία θα ενισχύσει επίσης τις σχέσεις συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες
χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΗΠΑ και την Κίνα·εν προκειμένω, έχουν προγραμματιστεί
ορισμένες εκδηλώσεις. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η εκδήλωση μεσιτείας της Πρωτοβουλίας
Eureka-Ασία στο Μακάο, την οποία δρομολόγησε η Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της θητείας της
ως Προέδρου του Eureka το 1997/98.

παγκόσμιες επιπτώσεις και σημαντικές ζημιές στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και σε συνεργασία με την
Παράλληλα με αυτά τα κεντρικά ζητήματα, η πορτογαλική Προεδρία θα εξακολουθήσει να
ενθαρρύνει άλλες διεξαγόμενες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Προεδρία θα οργανώσει το "Τεχνολογικό Σεμινάριο για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις".

Πρόγραμμα Life, και να παρακολουθεί την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες
πολυμερείς διασκέψεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Διάσκεψη σχετικά με το Πρωτόκολλο για τη

ΠΑΙΔΕΙΑ

Βιοασφάλεια (Ιανουάριος 2000), η οποία είναι σημαντική για τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας Πανίδας και
Χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (Απρίλιος 2000), και στη Διάσκεψη των

Με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας της μάθησης και της γνώσης, η Πορτογαλική Προεδρία θα
διερευνήσει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία, τόσο με την ανταλλαγή ορθών
εκπαιδευτικών πρακτικών όσο και με την ανάλυση των προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή.

συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα (Μάιος 2000).
Η πορτογαλική Προεδρία θα συμβάλει επίσης στην προώθηση των δεσμών μεταξύ των τομέων του
περιβάλλοντος και του χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη στο 6ο
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα τα ζητήματα που συνδέονται με το αστικό περιβάλλον.

Η Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης για τις πολιτικές απασχόλησης, βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης και της

ΕΡΕΥΝΑ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

κατάρτισης και προάγοντας την κινητικότητα, καθώς και την αναγνώριση των διπλωμάτων και των
περιόδων σπουδών.

Το μέλλον της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
παραδοσιακά βασίζεται στην έγκριση ενός πολυετούς Προγράμματος - Πλαισίου Έρευνας και

Ένα πρόγραμμα διασκέψεων υπό τον τίτλο "Η Ευρώπη και οι Προκλήσεις της Κοινωνίας της
Γνώσης” θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθεί η δια βίου εκμάθηση, ως μέσο για τη συνοχή και την

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας με σκοπό

προώθηση της απασχολησιμότητας.

τον καθορισμό μιας νέας στρατηγικής για μια πραγματικά υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή
επιστημονική και τεχνολογική πολιτική, για την οποία επιθυμούμε να είναι περισσότερο

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η Υπουργική Διάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισσαβώνα,

ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η συζήτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια άτυπης συνόδου των Υπουργών που θα
γίνει στην Πορτογαλία τον Μάρτιο, και στην οποία έχουν προσκληθεί πολλοί διαπρεπείς ευρωπαίοι

και κατά την οποία θα δρομολογηθούν προγράμματα Leonardo II, Σωκράτης II και Νεότητα σε
συνεργασία με τομείς των Κοινωνικών Υποθέσεων και της Νεότητας. Τα συμπεράσματά της για
τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην προώθηση της δια βίου εκμάθησης που θα
ενσωματώνουν συστατικά στοιχεία ανεπίσημων μορφών εκμάθησης, θα πρέπει να αποτελέσουν

επιστήμονες.

συνεισφορά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας.

Η κοινωνία της πληροφορικής είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο η Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα

Η πορτογαλική Προεδρία, με την προοπτική να συμβάλει στον τομέα προτεραιότητας που είναι η

κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Τον Απρίλιο, η Πορτογαλία θα διοργανώσει μια διευρυμένη

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οργανώσει στη Βουδαπέστη, σε συνεργασία με την

Υπουργική Διάσκεψη σχετικά με την "Πληροφορία και Κοινωνία της Γνώσης", με σκοπό τη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ρουμανία, δύο χώρες υποψήφιες για προσχώρηση, δύο χώρες του

διεξαγωγή συζήτησης για μια συντονισμένη και συνολική ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και τον σεβασμό της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η οποία να συνδυάζει

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλβανία και την Κροατία, την 4η
Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα : "Η κοινωνική συνοχή και η

τη δυναμική της αγοράς με τον κρατικό παρεμβατισμό.

ποιότητα - μία πρόκληση για την εκπαίδευση".
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΝΕΟΤΗΤΑ
Η Προεδρία θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τις
πολιτικές που αφορούν τη νεότητα. Προτίθεται να εγκρίνει το "Πρόγραμμα για τη Νεότητα" και να
αρχίσει συζητήσεις σχετικά με τις προοπτικές αύξησης της κινητικότητας των νέων εντός του
χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η δρομολόγηση του προγράμματος
αυτού θα πραγματοποιηθεί κατά την κοινή Υπουργική Διάσκεψη που θα γίνει τον Μάρτιο του
2000, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δρομολογηθούν επίσης τα προγράμματα Σωκράτης II και
Leonardo Π.

Όσον αφορά την κοινή πολιτική μεταφορών, η Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσέγγιση των κρατών μελών από πλευράς ασφαλείας,
ποιότητας και τεχνολογικών καινοτομιών, ιδίως δε σε όλα τα μέτρα που προωθούν την ασφάλεια
των προσώπων, την ποιότητα των μεταφορών και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.
Η οδική ασφάλεια, και ιδίως η καταπολέμηση των τροχαίων ατυχημάτων, θα αποτελέσει μέλημα
μείζονος σημασίας.
Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών θα
αποτελέσει επίσης μέριμνα της Πορτογαλικής Προεδρίας. Ως εκ τούτου θα συνεχιστεί η εφαρμογή
των δράσεων που απορρέουν από την καλούμενη δέσμη "σιδηροδρομικών μέτρων".

Στον τομέα αυτόν, η Προεδρία θα οργανώσει ένα σεμινάριο σχετικά με τις "Πολιτικές για τη
Νεότητα και την Έρευνα".
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές, θα δοθεί προτεραιότητα στο θέμα των δικαιωμάτων των
Στον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα, οι ειδικές προτεραιότητες της Προεδρίας
συνίστανται στην εμβάθυνση των θεμάτων και των πολιτικών και στην παγίωση της θέσης της

επιβατών, μαζί με τις πρωτοβουλίες που αφορούν τις καθυστερήσεις στις πτήσεις και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Ευρώπης σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, καθώς και στον ρόλο του πολιτισμού στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το τελευταίο
αυτό σημείο συνδέεται με την ανάγκη να καθοριστεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον μελλοντικό

Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, το έργο της Προεδρίας θα επικεντρωθεί στις ενέργειες

Γύρο του ΠΟΕ.
Η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην εμβάθυνση και τον
εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής πολιτικής, με την προώθηση της έγκρισης ενός
Προγράμματος MEDIA PLUS, το οποίο να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις
ευρωπαϊκές προσδοκίες. Επίσης, προτίθεται να εγκαινιάσει μια νέα, καινοτόμο συζήτηση σχετικά
με την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα
ισχυρότερα στηρίγματα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και της

ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης στους κοινοτικούς λιμένες και στη μελλοντική δημιουργία
μιας Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας.
Στο θεματολόγιο της Προεδρίας θα περιλαμβάνεται και η συζήτηση των νέων κατευθυντήριων
γραμμών για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, των πρωτοβουλιών στον τομέα των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, και των κρατικών ενισχύσεων για τις χερσαίες μεταφορές.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις νέες τεχνολογίες, έπειτα από τις εργασίες για τη δημιουργία
Ευρωπαϊκού Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης (το Πρόγραμμα Galileo).

ευρωπαϊκής οικονομίας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η Προεδρία θα συγκεντρώσει επίσης την προσοχή της στη συζήτηση για θέματα που αφορούν τη
θέσπιση ενός χερσαίου ψηφιακού τηλεοπτικού συστήματος στην Ευρώπη, το οποίο θα αποτελέσει
αντικείμενο μιας διάσκεψης που θα οργανωθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον

Κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, θα συνεχιστούν οι εργασίες για την αναθεώρηση

Φεβρουάριο του 2000.

διεξαγόμενων δημόσιων διαβουλεύσεων και την έναρξη πολιτικής συζήτησης για τον καθορισμό
ενός πλαισίου για τις προτάσεις νέων ειδικών οδηγιών.

του κανονιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών. Τούτο προϋποθέτει την ολοκλήρωση των

Θα υπάρξει επίσης στενή παρακολούθηση των θεμάτων διαχείρισης του Ίντερνετ.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ

πρωτοβουλιών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Λόγω της επιτεινόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της σημασίας μιας ρυθμιστικής
δομής στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντικό θέμα το οποίο η Προεδρία θα αντιμετωπίσει με μεγάλη προσοχή.

Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μια διάσκεψη με θέμα «Οι καθοριστικοί
παράγοντες της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που θα διοργανωθεί το Μάρτιο του 2000, μια
διάσκεψη με θέμα «Φαρμακευτικά προϊόντα και δημόσια υγεία», που θα διοργανωθεί τον Απρίλιο
του 2000, ενώ, τον Ιούνιο του 2000, θα διοργανωθεί μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα
της ποιότητας και της ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων και ιστών για μεταμοσχεύσεις.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα βασιστεί στην οριζόντια φύση της πολιτικής για την προστασία των
καταναλωτών που προβλέπεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, έτσι ώστε, κατά τον καθορισμό και
την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, να λαμβάνονται υπόψη όλες οι
απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή.

Η Προεδρία αναμένει την υποβολή του μελλοντικού προγράμματος πλαισίου για τη δημόσια υγεία,

Μετά τις δύο προηγούμενες προεδρίες και λαμβάνοντας υπόψη το τριετές πρόγραμμα της

στο οποίο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή και το οποίο θα προσπαθήσει να προωθήσει όσο το δυνατόν

Επιτροπής, η Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί όσον αφορά την εξ

ταχύτερα.

αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη
τα πρόσφατα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Η Πορτογαλική Προεδρία προβλέπει την προετοιμασία, στην Πορτογαλία, ορισμένων σημαντικών

Οι εργασίες για την πρόταση οδηγίας για την επισήμανση του καπνού και των συστατικών του θα
αρχίσουν υπό την Πορτογαλική Προεδρία. Εν προκειμένω, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε όλες τις

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ασφάλεια, τόσο των προϊόντων εν γένει (η σχετική οδηγία θα

συναίνεση ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στο Συμβούλιο.

ενημερωθεί και θα καταστεί διεξοδικότερη) όσο και, ειδικότερα, των τροφίμων. Ως προς αυτό το
τελευταίο σημείο, στο οποίο η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα σε όλες τις

Η προσοχή θα στραφεί προς όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, ιδίως έπειτα

ποικίλες διαστάσεις του, είναι σημαντικό να δώσει η Ένωση επειγόντως οργανωτικές και
ρυθμιστικές λύσεις.

δράσεις κατά του καπνίσματος, σε μια προσπάθεια αναζήτησης θέσεων για τις οποίες θα υπάρξει

από προτάσεις μέτρων που θα υποβάλει η Επιτροπή.
Λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που επέρχονται στην εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών λόγω
Η Προεδρία θα παρακολουθήσει επίσης τις τρέχουσες εργασίες στον τομέα της μικροβιακής
ανθεκτικότητας, της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του πλάσματος καθώς και
της συζήτησης σχετικά με την έκθεση για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων προστασίας της υγείας
στις κοινοτικές δράσεις και πολιτικές. Η Προεδρία θα αποδώσει μεγάλη σημασία στη συζήτηση

της παγκοσμιοποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας,
καθώς και λόγω των συνεπειών της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, η
Πορτογαλική Προεδρία θα υποστηρίξει τη δημιουργία ρυθμιστικών και αυτορυθμιστικών
μηχανισμών για τις επιχειρήσεις αυτές. Πρόθεση της Προεδρίας είναι να διοργανώσει μια διάσκεψη

αυτή, ιδίως δε στην προσθήκη των συμπερασμάτων της σε ένα μελλοντικό πλαίσιο δράσης. Εν

τον Ιούνιο στις Αζόρες με θέμα «Παγκοσμιοποίηση, ρύθμιση και αυτορύθμιση και συμφέροντα
των καταναλωτών».

προκειμένω, θα ληφθούν υπόψη το περιεχόμενο των εκθέσεων για τα τέσσερα ειδικά προγράμματα
και τα αποτελέσματα των σχετικών συζητήσεων.

Σε μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τη διαφοροποιημένη προσφορά
υπηρεσιών και προϊόντων, και η οποία ενθαρρύνει όλο και περισσότερο την αδιάκριτη πρόσβαση
στην πίστωση, η Πορτογαλική Προεδρία θα εστιάσει επίσης το ενδιαφέρον της στην προώθηση
μέτρων σχετικά με τα χρέη των οικογενειών.
Η Προεδρία θα αφιερώσει προσοχή στις πρακτικές λεπτομέρειες μεταφοράς της οδηγίας για
αποτρεπτικές δράσεις, καθώς και στις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τη χρονομεριστική
μίσθωση και τις οργανωμένες περιηγήσεις.

βΝ 1080/1/00 ΈΕΥ 1

ΛΜ/σα/ΑΚ

δΝ 1080/1/00 ΈΕΥ 1
23

ΛΜ/σα/ΑΚ
24

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΠΣΑΒΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΣΑΒΟΝΑΣ

Μετά τις εργασίες των προηγούμενων Προεδριών, η Πορτογαλική Προεδρία θα εγκύψει στα

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για τα εξώδικα όργανα επίλυσης των καταναλωτικών

θέματα της οικιακής βίας και του συμβιβασμού της σταδιοδρομίας με την οικογενειακή ζωή.

διαφορών, η Προεδρία θα διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της υφιστάμενης συνεργασίας
μεταξύ των οργάνων αυτών σε κοινοτικό επίπεδο. Στη συνάρτηση αυτή, η Προεδρία θα συγκαλέσει

Αμφότερα τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε διασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της Προεδρίας.

το Μάιο του 2000 ευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα «Διαιτησία σε διασυνοριακές διαφορές».
ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση των καθηκόντων της
Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, θα πρέπει να γίνει αναφορά στη φάση εκκίνησης των
νέων κοινοτικών πλαισίων στήριξης των κρατών μελών για την περίοδο 2000-2006.

Ένωσης για ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης
σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προετοιμασία και την έναρξη των νέων κοινοτικών

Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει στενή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου

πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ειδικότερα δε των INTERREGIII

να εξασφαλίσει την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων στον τομέα αυτό.

και URBAN Π.

Εξωτερικές διαστάσεις

Πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα η έναρξη του νέου προγράμματος δράσης για την Προοπτική
Στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και στη συνάρτηση των υφισταμένων διμερών

Ευρωπαϊκής Χωροταξικής Ανάπτυξης (ESDP) και το σχέδιο για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Δικτύου Παρατηρητηρίων Χωροταξικού Σχεδιασμού (ESPON) για ειδικές αναπτυξιακές πολιτικές.

συμβατικών μέσων, θα πραγματοποιηθούν, πέραν των διαφόρων Συμβουλίων Σύνδεσης και
Συνεργασίας, και διάφορες συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου με χώρες και περιφερειακές ομάδες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

Κατωτέρω παρουσιάζονται, όχι απαραιτήτως κατά σειρά προτεραιότητας, ορισμένοι γεωγραφικοί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί όλο και περισσότερο τα θέματα ισότητας. Η Πορτογαλική Προεδρία

και θεματικοί τομείς, μαζί με τις κύριες κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η Πορτογαλική
Προεδρία.

θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό το οποίο άπτεται πολλών τομέων κοινοτικής δράσης.
ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πράγματι, η Συνθήκη του Αμστερνταμ κατέστησε εντονότερη τη δέσμευση της Κοινότητας στον
τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως μια αποστολή

Η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να προωθείται σε όλες τις πολιτικές.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Ωστόσο, η σημαντική νομοθετική πρόοδος που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη της Ένωσης σε

Κατά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 2000, θα αρχίσει η συζήτηση
των όρων για μια «Νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής»,

εθνικό επίπεδο πρέπει να αξιολογηθεί υπό το φως των συμπερασμάτων της Διάσκεψης του
Πεκίνου. Στην προσέγγιση αυτή, θα πρέπει να γίνει αναφορά σε προβλήματα όπως η ανεργία των

λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά αναπτυξιακά προβλήματα της ηπείρου αυτής. Ορισμένα από τα
θέματα συζήτησης είναι: η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των

γυναικών, οι μισθολογικές διαφορές, η αυξανόμενη γυναικεία πενία, το εμπόριο γυναικών, η

αφρικανικών οικονομιών στη διεθνή οικονομία και το σύστημα ασφάλειας, πρόληψης και

οικιακή βία, η υγεία για την αναπαραγωγή, καθώς και η διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ

διαχείρισης των συγκρούσεων.

γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΙΣΑΒΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ AIKABONAi

Ταυτόχρονα, η Πορτογαλική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να
ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο των σχέσεων με τα
κράτη της Αφρικής, της Καράίβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Η Πορτογαλική Προεδρία θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει και να ενθαρρύνει τις εργασίες για
τη σύναψη των συμφωνιών σύνδεσης με την Αίγυπτο, τη Συρία, τον Λίβανο και την Αλγερία.
Επίσης, θα παρακολουθηθεί η προετοιμασία του προγράμματος Meda II.
Η Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις του Κυπριακού και θα

Ένας άλλος στόχος της Πορτογαλικής Προεδρίας είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μεγαλύτερη ικανότητα δράσης στον καθορισμό των διεθνών πολιτικών συνεργασίας για την
ανάπτυξη. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η συζήτηση και η έγκριση
συγκεφαλαιωτικού εγγράφου για τον προσανατολισμό της πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τη

εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις σχετικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών.

συνεργασία.

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Τέλος, η Πορτογαλική Προεδρία θα εντείνει επίσης τις τρέχουσες εργασίες για την αύξηση της
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά το συντονισμό, τη
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων πολιτικών.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό με τις ΗΠΑ
σε ό,τι αφορά τον αυξημένο πολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάρτηση των
διαπραγματεύσεων για το Μόνιμο Καθεστώς καθώς και τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρέμβαση σε
άλλες πτυχές της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου, ιδίως στα πλαίσια της Διαδικασίας
της Βαρκελώνης, θα αποτελέσει κεντρικό μέλημα της Πορτογαλικής Προεδρίας.

Μια άλλη μέριμνα της Πορτογαλικής Προεδρίας θα είναι να εξασφαλίσει την αναζωογόνηση της
οικονομικής συνεργασίας με την Παλαιστινιακή Αρχή, ιδίως με την επανάληψη των πολυμερών

Η μέχρι στιγμής επιτευχθείσα πρόοδος κατά την Υπουργική Σύνοδο της Στουτγάρδης, η νέα φάση

διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική διαδικασία.

της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

των δυτικών ακτών της Μεσογείου, φαίνεται να δείχνουν ότι είναι ίσως δυνατόν να επιτευχθεί
σημαντική πρόοδος ως προς την Ευρω-Μεσογειακή εταιρική σχέση κατά την Πορτογαλική
Προεδρία.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα συνεχίσει τη διεύρυνση και την ενίσχυση των δεσμών της Ευρώπης
με τη Λατινική Αμερική. Στη συνάρτηση αυτή, θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία

Κατά την περίοδο αυτή, θα πραγματοποιηθεί άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των
χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Βαρκελώνης προκειμένου να διεξαχθεί ανοικτή

υπουργικές σύνοδοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας του Pío, της Ομάδας του Σαν

συζήτηση για τα θέματα που είναι σημαντικά για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και την
προετοιμασία της Συνόδου κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, η οποία θα

Χοσέ, της Mercosul και της Χιλής, της Κοινότητας των Ανδεων και του Μεξικού. Κατά την

πραγματοποιηθεί κατά την γαλλική Προεδρία.

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosul και της Χιλής.

διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, θα δρομολογηθούν πλήρως οι διαπραγματεύσεις για τη

Βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης της Πορτογαλικής Προεδρίας στον τομέα αυτόν είναι μια
Ευρω-Μεσογειακή Διάσκεψη για τις επενδύσεις, στη διοργάνωση της οποίας θα συμμετάσχει και η
Τυνησία. Θα πραγματοποιηθεί επίσης Ευρω-Μεσογειακή σύνοδος των Υπουργών Βιομηχανίας, με

Η παρακολούθηση της Διάσκεψης Κορυφής του Pío ντε Ζανέϊρο θα έχει περίοπτη θέση στις
προτεραιότητες της Ευροιπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2000. Η Πορτογαλική
Προεδρία θα διατηρήσει έναν εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με όλες τις χώρες της περιοχής,

συμπροεδρία της Κύπρου.

επιδιώκοντας την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, κυρίως όσον
αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Μια από τις δράσεις που
προβλέπονται στον τομέα αυτόν είναι μια Υπουργική Διάσκεψη για τις Τηλεπικοινωνίες.

SN 1080/1/00 REV 1

ΛΜ/σα/ΑΚ

GR
27

SN 1080/1/00 REV 1

ΛΜ/σα/ΑΚ

GR
28

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΠΣΑΒΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΕΑΒΟΝΑΣ

Ως προς την Αλβανία, η Πορτογαλική Προεδρία θα μεριμνήσει ώστε να συνεχισθεί η εφαρμογή
μέτρων για τη στήριξη της εσωτερικής της πολιτικής σταθεροποίησης και την αύξηση της

Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει επίσης να διατηρήσει με την Κούβα, τακτικό διάλογο του
οποίου το κεντρικό σημείο αναφοράς θα είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και αρχών που
τηρούνται διεθνώς, με σκοπό τη συμβολή στην ένταξη της Κούβας στα διάφορα όργανα της

δημοκρατικής εξουσίας του κράτους, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και της
διαφθοράς.

διεθνούς κοινότητας.
Στην περίπτωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η Προεδρίας θα εξακολουθήσει να τηρεί τη

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Μεξικό αναμένεται να υπογραφεί κατά την

δέσμευση της Ένωσης για πλήρη εφαρμογή όλων των πτυχών των Συμφωνιών του Ντέιτον, ιδίως

Πορτογαλική Προεδρία.

δε της εδραίωσης των κεντρικών δομών εξουσίας και των πολυεθνοτικών δομών.
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Η πολιτική σταθερότητα στην ΠΓΔ της Μακεδονίας θα απαιτήσει ιδιαίτερη παρακολούθηση, ιδίως
Θεωρώντας ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της γεωγραφικής Ευρώπης,
μια από τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας θα είναι η ανάπτυξη των βασικών
προϋποθέσεων προκειμένου οι χώρες της περιοχής αυτής να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές δομές.

έπειτα από τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές και τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ των
διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Σε ό,τι αφορά το κράτος αυτό, η Προεδρία θα παράσχει την

Στη συνάρτηση αυτή, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους διάφορους τομείς παρέμβασης του

υποστήριξή της στα μέτρα που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων

Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κοσσυφοπέδιο θα αποτελέσει το στόχο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους της Προεδρίας,
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να συνεχίσει η Ένωση τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες και τις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

δραστηριότητες ανασυγκρότησης, καθώς και να υποστηρίξει τη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ

Λόγω της στρατηγικής της σημασίας, η περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας

των διαφόρων εθνοτικών ομάδων.

αξίζει της ιδιαίτερης προσοχής της Πορτογαλικής Προεδρίας.

Η Πορτογαλική Προεδρία θα εξακολουθήσει επίσης να υποστηρίζει τη διαδικασία δημοκρατικών
Σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ρωσίας με την Ένωση, η συνεργασία έχει αναβαθμισθεί, έπειτα από την

μεταρρυθμίσεων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως μέσω της συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύναψη συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης με χώρες της

εφαρμογή της κοινής στρατηγικής. Ωστόσο, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του

περιοχής αυτής, όπου αυτό δικαιολογείται από τις εσωτερικές εξελίξεις στις χώρες αυτές.

Ελσίνκι εισήγαγαν νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναλυθούν ως προς τη μελλοντική εξέλιξη της
σχέσης αυτής, που πρέπει να παρακολουθηθεί από την Πορτογαλική Προεδρία. Η Ένωση

Η εσωτερική κατάσταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, και ειδικότερα οι

ενδιαφέρεται επίσης να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις προσπάθειες ενίσχυσης των πολιτικών και

πολιτικές εξελίξεις και το πλαίσιο των σχέσεών της με τους γείτονές της, αξίζει ιδιαίτερης
προσοχής εκ μέρους της Προεδρίας, η οποία προτίθεται να εντείνει τον πολιτικό διάλογο με τις

οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα αυτή. Το πλαίσιο συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου με
τη Ρωσία θα αξιολογηθεί κατά τη σύνοδο κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπεται να

δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας και να συνεχίσει την παροχή υποστήριξης στις νόμιμες και
αντιπροσωπευτικές δομές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα υπάρξει επίσης παρακολούθηση της εξέλιξης
της κατάστασης στη Δημοκρατία του Μαυροβούνιου, στα πλαίσια των σχέσεών του με το Βελιγράδι.

πραγματοποιηθεί κατά την Πορτογαλική Προεδρία.

Οι σχέσεις με την Ουκρανία θα εξελιχθούν επίσης θετικά με την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής

Σε ό,τι αφορά την Κροατία, η Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει τις προσεχείς
κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίον
εξελίσσεται το καθεστώς σε σχέση με τις δημοκρατικές αρχές και το σεβασμό των θεμελιωδών

που εγκρίθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι και του οποίου το σχέδιο δράσης θα
πρέπει να αναπτυχθεί από την Πορτογαλική Προεδρία. Η βιωσιμότητα της ενίσχυσης των σχέσεων
της Ένωσης με την Ουκρανία θα μελετηθεί κατά την Πορτογαλική Προεδρία.

ελευθεριών, έτσι ώστε να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά την μελλοντική σχέση της
Κροατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ AIILABONAE

Η Προεδρία θα διατηρήσει επίσης τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και

Η Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει επίσης τα γεγονότα στη Λευκορωσία ώστε να

προτίθεται να πραγματοποιήσει συνόδους σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών με τις δύο αυτές

αξιολογηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ένωσης με τη χώρα αυτή.

χώρες·

Η κατάσταση στη Μολδαβία, και συγκεκριμένα η μελλοντική σχέση της χώρας αυτής με την
Πρόθεση της Πορτογαλικής Προεδρίας είναι να εντείνει την εταιρική σχέση με την Ινδία για το

Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύνδεσή της με το Σύμφωνο Σταθερότητας, αξίζει της προσοχής της

σκοπό αυτό θα προωθήσει την πρώτη στην ιστορία διάσκεψη κορυφής σε επίπεδο Πρωθυπουργών,

Πορτογαλικής Προεδρίας.

η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία.
Κύριος στόχος της Πορτογαλικής Προεδρίας όσον αφορά τα κράτη που βρέχονται από την Κασπία
Θάλασσα και τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας θα είναι να ενθαρρυνθεί, σε στενή συνεργασία

Μια από τις πτυχές της πολιτικής της Ένωσης για την Ασία υπό την Πορτογαλική Προεδρία θα

με τον ΟΑΣΕ, η αύξηση της σταθερότητας, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι πολιτικές

είναι η προετοιμασία της συνόδου ASEM III, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σεούλ κατά το

οικονομικής μεταρρύθμισης ώστε να υποβοηθηθεί η εδραίωση πραγματικής σταθερότητας στις

δεύτερο εξάμηνο του 2000.

περιοχές αυτές.
Ενα άλλο καθήκον το οποίο προτίθεται να εκπληρώσει η Πορτογαλική Προεδρία είναι η ενίσχυση
ΑΣΙΑ

του διαλόγου ΕΕ-ASEAN.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ασία.

Η κατάσταση στο Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κυριότερα μελήματα της Ένωσης. Η
Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει την ευρεία διαδικασία διαλόγου με το Ιράν, ενώ θα

Η Ένωση θα παραμείνει προσηλωμένη στην υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης στο

παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και τις διεξαγόμενες μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή.

Ανατολικό Τιμόρ και θα εγγυηθεί την αναγκαία σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς και κράτη που
συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής αυτής, ενώ θα εξακολουθήσει να
παρακολουθεί την κατάσταση στον ανθρωπιστικό τομέα.

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα

Η κατάσταση στην Ινδονησία θα παρακολουθείται επίσης εκ του σύνεγγυς, ώστε να ενθαρρυνθεί η

Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

εξασφαλισθούν μέσω υπουργικής συνόδου του Κοινού Συμβουλίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής

εδραίωση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες εισήγαγε η νέα δημοκρατική
κυβέρνηση.

ΔΙΑΤΛΑΝΉΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη του εποικοδομητικού διαλόγου με την Κίνα, ιδίως δε οι διαπραγματεύσεις για τη

Στο πλαίσιο των σχέσεων με τις ΗΠΑ, η Πορτογαλική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην

μελλοντική της προσχώρηση στον ΠΟΕ, και η ενίσχυση των σχέσεων με την Ιαπωνία, θα

ανάπτυξη ενός Νέου Διατλαντικού Θεματολογίου, το οποίο αποτελεί στρατηγικό στοιχείο μεγάλης

αποτελέσουν άλλα μελήματα της Πορτογαλικής Προεδρίας.

σημασίας για τη συνεργασία μεταξύ των δυο περιοχών, με θετικές επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές.
Η ανάπτυξη των νέων πτυχών σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη και η

Η Πορτογαλική Προεδρία θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των Ειδικών

εναρμόνισή τους με τους διατλαντικούς δεσμούς θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του διαλόγου

Διοικητικών Περιοχών του Μακάο και του Χονγκ Κονγκ.

που θα αναπτυχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας, οι εξελίξεις στη Βιρμανία/Μυανμάρ και η σύγκρουση
στο Αφγανιστάν είναι άλλα θέματα στα οποία η Πορτογαλική Προεδρία θα αφιερώσει την προσοχή

Η Πορτογαλική Προεδρία προτίθεται επίσης να συνεχίσει τον πολιτικό και οικονομικό διάλογο με

της.

τον Καναδά για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΕΑΒΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΚΑΒΟΝΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ΒΟΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Ως αποτέλεσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι και λόγω του

Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει να συμβάλει εποικοδομητικά στην έναρξη του νέου γύρου

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα αυτό για την εξωτερική δράση της Ένωσης σ’ αυτή τη

διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εξασφαλίζοντας την προετοιμασία και

στρατηγικής σημασίας περιοχή της ηπείρου, η Πορτογαλική Προεδρία θα παρακολουθήσει την

το συντονισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις σχετικές συνεδριάσεις που θα

προετοιμασία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του σχεδίου δράσης για τη Βόρεια Διάσταση στις

πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες και τη Γενεύη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000.

εξωτερικές και διασυνοριακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αξιολόγησή της
ενόψει της υιοθέτησής της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα.

Πρόθεση της Πορτογαλικής Προεδρίας είναι να προωθήσει ένα διάλογο μεταξύ κρατών μελών με
σκοπό τον προβληματισμό σχετικά με τις συνέπειες της συνόδου του Σηάτλ και την εδραίωση της

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ισορροπίας των κατευθυντήριων γραμμών για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα δώσει η
Ένωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πορτογαλική Προεδρία θα
τηρήσει τη δέσμευσή της για αυστηρή υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ουσιαστική
προϋπόθεση για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας παγκοσμίως.
Η Πορτογαλική Προεδρία θα μεριμνήσει για το συντονισμό της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα συμβάλει
στην προετοιμασία της δεύτερης έκθεσης της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Προεδρία θα διατηρήσει την έντονη προσήλωση της Ένωσης στην προώθηση της κατάργησης
της θανατικής ποινής.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Η Πορτογαλική Προεδρία θα προωθήσει το στενό συντονισμό των θέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα πλαίσια των διαφόρων διεθνών οργανισμών.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των
Ηνωμένων Εθνών, στις εργασίες του ΟΑΣΕ, στο διάλογο με το Συμβούλιο της Ευρώπης και στις
επιπτώσεις οριζόντιων θεμάτων όπως τα ναρκωτικά, η τρομοκρατία και η μη διάδοση των
πυρηνικών όπλων.
Η Πορτογαλική Προεδρία θα προσπαθήσει να συμβάλει στη διαδικασία μεταρρύθμισης των
Ηνωμένων Εθνών και, στα πλαίσια του οργανισμού αυτού, θα προωθήσει πρωτοβουλίες για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της επιρροής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και
ι

να συμβάλει στην προετοιμασία της Συνέλευσης της Χιλιετίας.
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