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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο, αφού εξέτασε σειρά θεµάτων σχετικά µε την Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και 
άµυνας, ενέκρινε τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης για τη δήλωση διάθεσης στρατιωτικού 
δυναµικού. Όσον αφορά τις δυνατότητες διάθεσης στρατιωτικού δυναµικού, τα κράτη µέλη 
εξήγγειλαν συνεισφορές σε δεκατρείς µάχιµες µονάδες της ΕΕ, ως µέρος των στοιχείων ταχείας 
αντίδρασης της ΕΕ. 

Σχετικά µε τη Μέση Ανατολή, το Συµβούλιο τόνισε ότι η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων 
προεδρικών εκλογών στην Παλαιστίνη αποτελεί απαραίτητο βήµα στη διαδικασία εδραίωσης των 
δηµοκρατικών θεσµών και εξέφρασε την προθυµία της ΕΕ να συνδράµει οικονοµικά, τεχνικά και 
πολιτικά την Παλαιστινιακή Αρχή. 

Οι Υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση που δηµιουργήθηκε στην Ουκρανία µετά τον δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Νοεµβρίου και την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρακολούθησε µε µεγάλη ανησυχία. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε να λάβει σειρά µέτρων κατόπιν της διεξαγωγής των εκλογών και του 
δηµοψηφίσµατος της 17ης Οκτωβρίου στη Λευκορωσία καθώς και τις επιθέσεις κατά ειρηνικών 
διαδηλωτών, αρχηγών αντιπολίτευσης και δηµοσιογράφων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν 
απαγόρευση χορήγησης θεώρησης στους αξιωµατούχους που είναι άµεσα υπεύθυνοι για την 
εκλογική απάτη και την καταστολή των διαδηλωτών. 
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 � Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται 

στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών. 
 � Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις Ιστοσελίδες του 

Συµβουλίου: http://ue.eu.int. 
 � Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου και οι 

οποίες µπορούν να δηµοσιοποιηθούν, σηµειώνονται µε αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιµες στις 
προαναφερόµενες Ιστοσελίδες του Συµβουλίου ή µπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου. 
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ 

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής: 

Βέλγιο: 
κ. Karel DE GUCHT Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Didier DONFUT Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κ. Armand DE DECKER Υπουργός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

Τσεχική ∆ηµοκρατία: 
κ. Cyril SVOBODA Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών 
κα Hana ŠEVČÍKOVÁ Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

στο Υπουργείο Εξωτερικών 

∆ανία: 
κ. Per Stig MØLLER Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Bertel HAARDER Υπουργός Θεµάτων Προσφύγων, Μεταναστών και 

Ενσωµάτωσης και Υπουργός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

Γερµανία: 
κ. Joschka FISCHER Οµοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών και Οµοσπονδιακός 

Αντικαγκελάριος 
κα Heidemarie WIECZOREK-ZEUL Οµοσπονδιακή Υπουργός Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης 

Εσθονία: 
κα Kristiina OJULAND Υπουργός Εξωτερικών 

Ελλάδα: 
κ. Πέτρος ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Γιάννης ΒΑΛΙΝΑΚΗΣ Υπουργός επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κ. Ευριπίδης ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Υφυπουργός Εξωτερικών 

Ισπανία: 
κ. Alberto NAVARRO Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κ. Juan Pablo DE LA IGLESIA Γενικός Γραµµατέας 

Γαλλία: 
κ. Michel BARNIER Υπουργός Εξωτερικών 
κα Claudie HAIGNERÉ Υπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, αρµόδια για τις 

Ευρωπαϊκές Υποθέσεις 
κ. Xavier DARCOS Υπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, υπεύθυνος για την 

Συνεργασία, την Ανάπτυξη και τις γαλλόφωνες περιοχές 

Ιρλανδία: 
κ. Dermot AHERN T.D. Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Conor LENIHAN Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Υπερπόντιας 

Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Ιταλία: 
κ. Gianfranco FINI Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Roberto ANTONIONE Υφυπουργός Εξωτερικών 

Κύπρος: 
κ. Γεώργιος ΙΑΚΩΒΟΥ Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Νικόλας ΑΙΜΙΛΙΟΥ Μόνιµος Αντιπρόσωπος 

Λετονία: 
κ. Māris RIEKSTIĥŠ Υφυπουργός Εξωτερικών 
κ. Imants LIEGIS Αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών 

Λιθουανία: 
κ. Antanas VALIONIS Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Sarunas ADOMAVICIUS Υφυπουργός 

Λουξεµβούργο: 
κ. Jean ASSELBORN Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών και 

Μετανάστευσης 
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κ. Jean-Louis SCHILTZ Υπουργός αρµόδιος για τη Συνεργασία και την Ανθρωπιστική 
∆ράση, υπεύθυνος Επικοινωνιών 

Ουγγαρία: 
κ. Ferenc SOMOGYI Υπουργός Εξωτερικών 
κ. András BÁRSONY Πολιτικός Υφυπουργός Εξωτερικών 

Μάλτα: 
κ. Michael FRENDO Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Richard CACHIA CARUANA Μόνιµος Αντιπρόσωπος 

Κάτω Χώρες: 
κ. Bernard BOT Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Atzo NICOLAÏ Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κα Anna Maria Agnes van ARDENNE-van der HOEVEN Υπουργός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

Αυστρία: 
κα Ursula PLASSNIK Οµοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Gregor WOSCHNAGG Μόνιµος Αντιπρόσωπος 

Πολωνία: 
κ. Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Jan TRUSZCZYŃSKI Αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών 

Πορτογαλία: 
κ. António MONTEIRO Υπουργός Εξωτερικών και Πορτογαλικών Κοινοτήτων του 

Εξωτερικού 
κ. Mário DAVID Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κ. Henrique FREITAS Υφυπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας 

Σλοβενία: 
κ. Ivo VAJGL Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Marjan SETINC Πρέσβης 

Σλοβακία: 
κ. Eduard KUKAN Υπουργός Εξωτερικών 
κ. József BERÉNYI Υφυπουργός Εξωτερικών 

Φινλανδία: 
κ. Erkki TUOMIOJA Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Pertti MAJANEN Αναπληρωτής Υφυπουργός 

Σουηδία: 
κα Laila FREIVALDS Υπουργός Εξωτερικών 
κα Carin JÄMTIN Υπουργός, παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, υπεύθυνη ∆ιεθνούς 

Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

Ηνωµένο Βασίλειο: 
κ. Jack STRAW Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
κ. Denis MacSHANE Υφυπουργός για την Ευρώπη 
κ. Hilary BENN Υφυπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας 

 

Επιτροπή: 
κα Margot WALLSTRÖM Αντιπρόεδρος 
κα Dalia GRYBAUSKAITÉ Μέλος 
κα Benita FERRERO-WALDNER Μέλος 
κ. Louis MICHEL Μέλος 

Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου: 
κ. Javier SOLANA Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ 
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Συµµετείχαν επίσης: 
κ. Jaap de HOOP SCHEFFER Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ 
κ. Alessandro MINUTO RIZZO Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ΝΑΤΟ 
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΕΠΑΑ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο, µετά από συζητήσεις παρουσία των Υπουργών Άµυνας, εξέδωσε τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 

«Το Συµβούλιο προσυπέγραψε τη δήλωση στην οποία προέβησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεµβρίου 
2004 στη ∆ιάσκεψη για τη δήλωση διάθεσης µη στρατιωτικών δυνατοτήτων (βλ. κατωτέρω). Το 
Συµβούλιο αναγνώρισε ότι σηµαντικά ζητήµατα, ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία των 
µελλοντικών αποστολών ΕΠΑΑ, πρέπει να εξετασθούν επειγόντως, συµπεριλαµβανοµένης της 
καθιέρωσης του κατάλληλου επιχειρησιακού προγραµµατισµού και δυνατοτήτων υποστήριξης 
αποστολών εντός της Γραµµατείας του Συµβουλίου µε σκοπό να διασφαλιστεί η ικανότητα της ΕΕ 
να διεξάγει και/ή να σχεδιάζει ταυτόχρονα διάφορες αποστολές µη στρατιωτικής διαχείρισης 
κρίσεων. Το Συµβούλιο παρακίνησε, επίσης, τη Γραµµατεία του Συµβουλίου και την Επιτροπή, να 
υποβάλουν, µέχρι τα τέλη του 2004, συγκεκριµένες προτάσεις που θα επιλύουν καταλλήλως το 
ζήτηµα των προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων συστάσεων για τον έγκαιρο εντοπισµό των 
αναγκών στις διαδικασίες προγραµµατισµού. 

Το Συµβούλιο επίσης προσυπέγραψε τη δήλωση στην οποία προέβησαν οι Υπουργοί Άµυνας των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεµβρίου 
2004 στη ∆ιάσκεψη για τη δήλωση διάθεσης στρατιωτικών δυνατοτήτων (βλ. κατωτέρω). Τα 
κράτη µέλη ανέλαβαν τη δέσµευση να βελτιώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες και 
εξήγγειλαν συνεισφορές προς τις µάχιµες µονάδες της ΕΕ. Το Συµβούλιο ζήτησε από τα σχετικά 
όργανα της ΕΕ να προωθήσουν τις εργασίες για την υλοποίηση της δήλωσης. 

Το Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση την ενιαία έκθεση προόδου για τις στρατιωτικές δυνατότητες 
που συντάχθηκε σύµφωνα µε τον ενωσιακό µηχανισµό ανάπτυξης δυνατοτήτων και χαιρέτισε τη 
σηµειωθείσα πρόοδο. 

Το Συµβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά το πρόγραµµα εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας για το 2005 (14856/04) και ενέκρινε τον προϋπολογισµό του 
Οργανισµού για το 2005. 

Το Συµβούλιο συµφώνησε να αρχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση ALTHEA στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη στις 2 ∆εκεµβρίου 2004. Η επιχείρηση αυτή έπεται της νατοϊκής SFOR και θα κάνει 
χρήση µέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετίµησε το ρόλο που 
διαδραµάτισε η στρατιωτική δύναµη του ΝΑΤΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από το ∆εκέµβριο του 
1995 που άρχισε η αποστολή της Το Συµβούλιο χαιρέτισε τη συµµετοχή ένδεκα τρίτων κρατών. Η 
επιχείρηση ΑLTHEA είναι µέρος της συνολικής ενωσιακής προσέγγισης για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη. Θα στηρίξει το µακροπρόθεσµο ενωσιακό στόχο µιας σταθερής, βιώσιµης, ειρηνικής 
και πολυεθνοτικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης, σε ειρηνική συνεργασία µε τους γείτονές της και σε µη 
αντιστρέψιµη πορεία ενσωµάτωσης στην ΕΕ. 
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Το Συµβούλιο προσυπέγραψε το εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά µε τη διάσταση ΕΠΑΑ της 
καταπολέµησης της τροµοκρατίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα σηµεία δράσης που 
περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

Το Συµβούλιο υπενθύµισε την κοινή δήλωση, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη συνεργασία 
µεταξύ Ηνωµένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων, µε την 
οποία η ΕΕ συµφώνησε να αναζητήσει ενεργά τρόπους υποβοήθησης της δηµιουργίας 
Ενοποιηµένης Αστυνοµικής Μονάδας (ΕΑΜ) στην Κινσάσα για την ασφάλεια της µεταβατικής 
κυβέρνησης και των θεσµών, καθώς και το σχετικό αίτηµα που απηύθυνε η κυβέρνηση της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό προς τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο στις 20 Οκτωβρίου 
2003. 

Το Συµβούλιο επανέλαβε επίσης τη δέσµευσή του να συνεργασθεί στενά µε τη MONUC και να της 
παράσχει ουσιαστική στήριξη για την εκπλήρωση της εντολής της που περιλαµβάνει την 
αστυνοµική κατάρτιση. 

Το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις µέχρι τούδε εργασίες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος για την Ενοποιηµένη Αστυνοµική Μονάδα στην 
Κινσάσα, το οποίο χρηµατοδοτείται πλέον από το ΕΤΑ. Αποβλέποντας στην παροχή περαιτέρω 
βοήθειας προς τη µεταβατική κυβέρνηση της Λ∆ του Κονγκό, και ειδικότερα στην προστασία της 
κυβέρνησης αυτής και των σχετικών θεσµών, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι µετά το πρόγραµµα 
εκπαίδευσης της ΕΑΜ θα πρέπει να αναλάβει τη σκυτάλη αστυνοµική αποστολή στα πλαίσια της 
ΕΠΑΑ, η οποία θα επιβλέπει, θα καθοδηγεί και θα συµβουλεύει την ΕΑΜ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της. Η εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται στις γενικές αρχές και τη δοµή που 
συµφωνήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας στις 16 Νοεµβρίου 2004. 

Επιπλέον, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η αποστολή ΕΠΑΑ θα πρέπει να εγκατασταθεί εγκαίρως 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Ενοποιηµένη Αστυνοµική Μονάδα. Προς τούτο, το Συµβούλιο κάλεσε τη Γραµµατεία να συνεχίσει 
τη σχεδίαση και την προετοιµασία ενόψει της έναρξης της αποστολής στις αρχές του 2005.» 

Βλ. έγγραφα: 

∆ήλωση της ∆ιάσκεψης για τη δήλωση διάθεσης µη στρατιωτικών δυνατοτήτων: 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/82760.pdf 

∆ήλωση της ∆ιάσκεψης για τη δήλωση διάθεσης στρατιωτικών δυνατοτήτων: 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/82761.pdf 

* * * 

Ορισµένα σηµεία ΕΠΑΑ εγκρίθηκαν χωρίς συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου «Γενικών 
Υποθέσεων». Περιλαµβάνονται στο ανακοινωθέν τύπου του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
14723/04 Presse 324. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΘΗΝΑ» 

Το Συµβούλιο εξέτασε τρόπους µε τους οποίους οι υφιστάµενες διαδικασίες του µηχανισµού 
ΑΘΗΝΑ για τη χρηµατοδότηση των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ θα 
µπορούσαν να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες του µηχανισµού ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά την µεταφορά των δυνάµεων και την έγκαιρη χρηµατοδότηση του µηχανισµού 
ΑΘΗΝΑ. Ανέθεσε στα αρµόδια όργανα του Συµβουλίου, σε συνεργασία µε το Στρατιωτικό 
Επιτελείο της ΕΕ και τον ∆ιοικητή του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ, να συνεχίσουν να διερευνούν 
τρόπους και µέσα για τη καλύτερη χρηµατοδότηση του µηχανισµού ταχείας αντίδρασης της ΕΕ. 
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Το Συµβούλιο εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον παλαιστινιακό λαό για το θάνατο του 
Προέδρου Αραφάτ και επιδοκιµάζει την προσέγγιση της σηµερινής ηγεσίας για την 
εξασφάλιση οµαλής µετάβασης. 

2. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την 
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και καλεί όλα τα µέρη να αποφύγουν 
οποιαδήποτε προκλητική ή βίαιη ενέργεια, αλλά και να επιδείξουν το απαραίτητο θάρρος 
και ηγετικό πνεύµα προκειµένου να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Πρέπει να 
σταµατήσουν οι τροµοκρατικές ενέργειες και οι εχθροπραξίες. 

3. Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη δέσµευσή του να επιδιώξει την εφαρµογή του 
βραχυπρόθεσµου προγράµµατος δράσης που πρότεινε ο Ύπατος Εκπρόσωπος στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι απαιτείται άµεση δράση για τη 
στήριξη των προεδρικών εκλογών, τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την 
ασφάλεια και την παροχή οικονοµικής βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή. 

4. Η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων προεδρικών εκλογών είναι απαραίτητο στοιχείο 
της διαδικασίας εδραίωσης δηµοκρατικών θεσµών. Η ΕΕ είναι έτοιµη να βοηθήσει την 
Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονοµικό, τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Το Συµβούλιο καλεί 
την Παλαιστινιακή Αρχή να διοργανώσει εκλογές που να ανταποκρίνονται στα διεθνή 
πρότυπα, υπό την αιγίδα ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής, και το Ισραήλ να διευκολύνει 
τις εκλογές αυτές. Η εκλογική διαδικασία πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους. Το Συµβούλιο 
εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να οργανώσει αποστολή 
παρατηρητών των εκλογών. 

5. Την κρίσιµη αυτή χρονική στιγµή, η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να ασκεί τα καθήκοντά της, συµπεριλαµβανοµένου του 
τοµέα της ασφάλειας. Οι παλαιστινιακοί θεσµοί και οικονοµία θα πρέπει να ενισχυθούν. 
Το Ισραήλ καθώς και τα άλλα µέλη της διεθνούς κοινότητας έχουν κοινή ευθύνη για τη 
διευκόλυνση αυτού του πράγµατος. Η ΕΕ καλεί όλους τους δωρητές και τα άµεσα 
εµπλεκόµενα µέρη να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις τους και, όπου είναι εφικτό, να 
επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, ενόψει της επόµενης συνεδρίασης της AHLC. 

6. Η ΕΕ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προώθησης της ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση 
Ανατολή, βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής 
προοπτικής. 

Είναι αποφασισµένη να συντονίσει τις προσπάθειές της µε τα εµπλεκόµενα µέρη και τους 
εταίρους της ιδίως µε τα µέλη της Τετραµερούς. Το Συµβούλιο στηρίζει τις διαβουλεύσεις 
υψηλού επιπέδου που διεξάγει ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Σολάνα και εκφράζει 
ικανοποίηση για την απόφαση να συγκληθεί συντόµως συνεδρίαση της Τετραµερούς σε 
επίπεδο κύριων υπευθύνων. Η πλήρης πολιτική δέσµευση της Τετραµερούς εξακολουθεί 
να είναι κεφαλαιώδους σηµασίας.» 
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ΙΡΑΝ - Πυρηνικά ζητήµατα - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη συµφωνία που επετεύχθη στις 15 Νοεµβρίου 
όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήµατα και τη µελλοντική συνεργασία ύστερα από τις 
συνοµιλίες που είχαν µε το Ιράν, η Γαλλία, η Γερµανία και το ΗΒ, µε την υποστήριξη του 
Ύπατου Εκπροσώπου. 

2. Το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ιράν να αναστείλει 
πλήρως όλες τις δραστηριότητες εµπλουτισµού και επανακατεργασίας και να διατηρήσει 
την αναστολή αυτή κατά τη διάρκεια των διεξαγόµενων διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη 
συµφωνίας µακροπροθέσµων διακανονισµών. Σηµείωσε ότι η διατήρηση της αναστολής, 
όπως αυτή καθορίζεται στη συµφωνία, είναι ουσιαστικός παράγοντας για τη συνέχιση της 
όλης διαδικασίας. Αναµένει ότι το Ιράν θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου 
να µπορέσει ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΙΑΕΑ να αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΙΑΕΑ που θα συνεδριάσει στις 25 Νοεµβρίου ότι έχουν πλήρως ανασταλεί οι ανωτέρω 
δραστηριότητες. 

3. Το Συµβούλιο τόνισε τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων για µακροπρόθεσµους 
διακανονισµούς. Οι διακανονισµοί θα πρέπει να προβλέπουν αντικειµενικές εγγυήσεις ότι 
το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Το 
Συµβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη 
θετικής έκβασης. 

4. Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι πρόθυµη να αναζητήσει τρόπους ανάπτυξης της 
πολικής και οικονοµικής συνεργασίας µε το Ιράν, ύστερα από τις ενέργειες του Ιράν να 
αντιµετωπίσει τους τοµείς ανησυχίας της ΕΕ. Υπενθύµισε τα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου στα οποία αναφέρεται ότι οι 
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη Συµφωνίας Εµπορίου και Συνεργασίας θα επαναληφθούν 
ευθύς µόλις επαληθευθεί η αναστολή.» 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΚΙΝΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, οι Υπουργοί εξέτασαν τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, ενόψει της συνόδου 
κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 8 ∆εκεµβρίου 2004. Θα συζητηθούν πολλά θέµατα, µε σκοπό να προαχθεί 
η σχέση ΕΕ-Κίνας σε υψηλότερο επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά το εµπάργκο όπλων, η Προεδρία επιβεβαίωσε, µετά τη συζήτηση, ότι η 
ΕΕ είναι έτοιµη να δώσει κάποια θετική ένδειξη στην Κίνα. Συγχρόνως, πρέπει να εξεταστούν 
ορισµένες ανησυχίες, µεταξύ άλλων στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και να συνεχιστούν 
οι εργασίες για την ενίσχυση του Κώδικα Συµπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΡΩΣΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, οι Υπουργοί πραγµατοποίησαν σύντοµη συζήτηση, ενόψει της 
συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας η οποία θα πραγµατοποιηθεί στη Χάγη στις 25 Νοεµβρίου. Η 
Προεδρία ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες για την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά τους τέσσερις 
«κοινούς χώρους» επί των οποίων βασίζεται η σχέση ΕΕ-Ρωσίας (οικονοµία, εσωτερική ασφάλεια, 
εξωτερική ασφάλεια, εκπαίδευση και έρευνα). 
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Οι Υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία µετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2004. Μετά από τη συζήτηση, η Προεδρία 
σηµείωσε ότι: 

– η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε τον δεύτερο γύρο των εκλογών µε µεγάλη ανησυχία, 

– τις τελευταίες εβδοµάδες, η Προεδρία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα κράτη µέλη 
εξέφρασαν τη λύπη τους γιατί κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών δεν τηρήθηκαν οι 
διεθνείς κανόνες. Η ΕΕ κάλεσε επανειληµµένα τις ουκρανικές αρχές να σεβαστούν τους 
κανόνες της δηµοκρατίας και να βελτιώσουν τις ατέλειες της εκλογικής διαδικασίας, 
µεταξύ άλλων παρέχοντας στους δύο υποψηφίους ισότιµη πρόσβαση στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, ώστε ο δεύτερος γύρος των εκλογών να είναι ελεύθερος και αµερόληπτος, 

– η ΕΕ µόλις πληροφορήθηκε τα προκαταρκτικά πορίσµατα και συµπεράσµατα της 
∆ιεθνούς Αποστολής Παρακολούθησης των Εκλογών του Γραφείου ∆ηµοκρατικών 
Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΟΑΣΕ). Κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών 
σηµειώθηκαν σαφείς παραβιάσεις των διεθνών κανόνων. Λόγω των σοβαρών παρατυπιών 
που διαπιστώνονται στην έκθεση του Γραφείου ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (ΟΑΣΕ), η ΕΕ διερωτάται σοβαρά κατά πόσον τα επίσηµα αποτελέσµατα 
αντικατοπτρίζουν πιστά τη βούληση του ουκρανικού εκλογικού σώµατος. Η Προεδρία της 
ΕΕ θα έρθει χωρίς καθυστέρηση σε επαφή µε τον Πρόεδρο του ΟΑΣΕ για να συζητήσει τα 
περαιτέρω µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η ΕΕ κάλεσε επειγόντως τις ουκρανικές αρχές 
να επανεξετάσουν µαζί µε το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ την εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά αποτελέσµατα. Όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ θα καλέσουν τον Ουκρανό πρέσβη στην χώρα τους να µεταφέρει το 
µήνυµα αυτό στις ουκρανικές αρχές, 

– η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκλογική διαδικασία στην 
Ουκρανία. Κάλεσε επιτακτικά τις ουκρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και 
ζήτησε από όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις βιαιότητες. 
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Υπενθυµίζοντας τα προηγούµενα συµπεράσµατά του για τη Λευκορωσία και 
συγκεκριµένα τα συµπεράσµατα της 15ης Σεπτεµβρίου 1997 και της 13ης Σεπτεµβρίου 
2004, το Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του γιατί η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση 
της Λευκορωσίας, ιδίως η έλλειψη προόδου προς τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και το 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συνεχίζει να εµποδίζει τη Λευκορωσία να λάβει 
τη θέση που της αρµόζει µεταξύ των ευρωπαϊκών δηµοκρατικών χωρών. 

2. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι η Λευκορωσία, ως άµεσος γείτονας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει την ευκαιρία να αποτελέσει ενεργό εταίρο της ΕΕ στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρο Λουκασένκο και την 
κυβέρνησή του να αλλάξουν πολιτική και να αναλάβουν βασικές δηµοκρατικές και 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν τη χώρα εγγύτερα προς τις ευρωπαϊκές κοινές 
αξίες. 

3. Το Συµβούλιο σηµείωσε µε πολύ µεγάλη ανησυχία ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και το 
δηµοψήφισµα της 17ης Οκτωβρίου 2004 στη Λευκορωσία δεν διεξήχθησαν υπό συνθήκες 
ελευθερίας και αµεροληψίας. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο δεν µπορεί να έχει εµπιστοσύνη 
ότι τα αποτελέσµατα, όπως ανακοινώθηκαν, εκφράζουν την πραγµατική βούληση του 
λαού της Λευκορωσίας. Το Συµβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις κατά 
ειρηνικών διαδηλωτών, αρχηγών της αντιπολίτευσης και δηµοσιογράφων οι οποίες 
σηµειώθηκαν µετά από την 17η Οκτωβρίου. 

4. Το Συµβούλιο καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σταµατήσουν να παρενοχλούν τα 
πολιτικά κόµµατα, τα ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης, τους ΜΚΟ και τα πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα. Συγκεκριµένα, καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να ανακαλέσει αµέσως 
την απόφασή της να αναστείλει την άδεια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου 
Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Μινσκ. 

5. Το Συµβούλιο απευθύνει εκ νέου έκκληση στις αρχές της Λευκορωσίας να διεξάγουν 
ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά την εξαφάνιση το 1999/2000 τριών µελών της 
αντιπολίτευσης και ενός δηµοσιογράφου και να προσάγει τους υπαίτιους αυτών των 
εγκληµάτων στη δικαιοσύνη. 

6. Έχοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις και βασιζόµενο στην πολιτική που θέσπισε 
προηγουµένως η ΕΕ, το Συµβούλιο αποφάσισε τις εξής δράσεις: 

– η ΕΕ παραµένει ανοικτή σε διάλογο µε τη Λευκορωσία για τη σταδιακή ανάπτυξη 
των διµερών σχέσεων, αµέσως µόλις οι αρχές της Λευκορωσίας εκφράσουν µε 
συγκεκριµένες ενέργειες την ειλικρινή τους βούληση για επανασύνδεση· 
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– η ΕΕ θα απαγορεύσει τη χορήγηση θεωρήσεων στους υπαλλήλους που είναι άµεσα 
υπεύθυνοι για τη νοθεία των αποτελεσµάτων των εκλογών και του δηµοψηφίσµατος 
και στους υπεύθυνους για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά 
την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων· 

– οι διµερείς υπουργικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της 
µε τον Πρόεδρο Λουκασένκο και την κυβέρνησή του θα πραγµατοποιούνται µόνον 
µέσω της Προεδρίας, του ΓΓ/ΥΕ, της Επιτροπής και της Τρόικας. Οι υπόλοιπες 
επαφές µε τον Πρόεδρο Λουκασένκο και την κυβέρνησή του, 
συµπεριλαµβανοµένων των διµερών επαφών και των επαφών που είναι απαραίτητες 
για τις διασυνοριακές σχέσεις, θα περιοριστούν στο ελάχιστο· 

– τα προγράµµατα βοήθειας της Κοινότητας και των κρατών µελών θα υποστηρίξουν 
τις ανάγκες του πληθυσµού και τις ανάγκες του εκδηµοκρατισµού, ιδίως µέσω της 
ανθρωπιστικής, περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και µέσω σχεδίων 
για την άµεση και έµµεση στήριξη του εκδηµοκρατισµού και των δηµοκρατικών 
δυνάµεων στη Λευκορωσία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει και θα εντείνει τις 
προσπάθειές της όσον αφορά τη βοήθεια προς τη Λευκορωσία προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την αυτοαποµόνωση της 
Λευκορωσίας. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικές προτάσεις το συντοµότερο 
δυνατόν· 

– το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να οργανώσει συνάντηση µε τα κράτη µέλη, άλλες 
ενδιαφερόµενες χώρες, ΜΚΟ και άλλους εµπλεκόµενους φορείς για τον συντονισµό 
της βοήθειας για την ενίσχυση της δηµοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών στη 
Λευκορωσία· 

– τα αρµόδια όργανα του Συµβουλίου θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη 
συµπεριφορά της Λευκορωσίας όσον αφορά το εµπόριο και τη διάδοση των όπλων· 

– η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να εµβαθύνει τις σχέσεις της µε τη 
Λευκορωσία, µεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, 
αµέσως µόλις οι αρχές της Λευκορωσίας δώσουν απτά δείγµατα της θέλησής τους 
να σεβαστούν τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. Η ΕΕ θα λάβει µέτρα 
για την ευρεία ενηµέρωση του πληθυσµού της Λευκορωσίας σχετικά µε τα οφέλη 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 

7. Το Συµβούλιο θα ζητήσει τη συνδροµή των ενδιαφεροµένων χωρών και των χωρών που 
συµµερίζονται τις ίδιες απόψεις για τις προαναφερόµενες δράσεις, µεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο του ΟΑΣΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωµένων Εθνών. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να στηρίζει και να χρησιµοποιεί τη παρουσία του ΟΑΣΕ στη Λευκορωσία, ιδίως 
µέσω του τοπικού γραφείου. 

8. Το Συµβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Λευκορωσία εκ του 
σύνεγγυς και, εάν παραστεί ανάγκη, θα αναλάβει περαιτέρω δράση.» 
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ΑΦΡΙΚΗ 

– Ακτή του Ελεφαντοστού - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την Απόφαση 1572, η οποία εγκρίθηκε 
οµόφωνα από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και προσυπογράφει τις 
Συµφωνίες του Λινά-Μαρκουσί και της Άκκρας ΙΙΙ. 

2. Το Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως τη δέσµευση των αφρικανικών κρατών στα πλαίσια 
της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και της Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών 
Κρατών (ECOWAS) όσον αφορά την εξεύρεση πολιτικής λύσης για την κρίση στην Ακτή 
του Ελεφαντοστού. 

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να συµβάλει στην πλήρη και 
επιτυχή εφαρµογή και παρακολούθηση της απαγόρευσης προµήθειας όπλων που έχει 
επιβληθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρα και πρόσωπα 
στην Ακτή του Ελεφαντοστού να εκπληρώσουν αµελλητί όλες τις δεσµεύσεις τις οποίες 
ανέλαβαν µε τη Συµφωνία του Λινά-Μαρκουσί και επιβεβαίωσαν στην Άκκρα. Εάν δεν το 
πράξουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει από τις 15 ∆εκεµβρίου τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στην Απόφαση κατά ορισµένων προσώπων. Εν προκειµένω, η ΕΕ 
σηµειώνει ήδη µε ιδιαίτερη ανησυχία τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν µετά την 
έκδοση της Απόφασης 1572 ορισµένα µέρη στην Ακτή του Ελεφαντοστού και οι οποίες 
απειλούν ή τουλάχιστον παρακωλύουν, κατά την έννοια της Απόφασης 1572, την 
ειρήνευση και την εθνική συµφιλίωση. Έχοντας ως στόχο την περαιτέρω συµβολή στην 
ειρήνευση στην Ακτή του Ελεφαντοστού και την πρόληψη της αποσταθεροποίησης στην 
περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες της 
ECOWAS και της ΑΕ. 

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσµευσή της να υποστηρίξει την 
εφαρµογή των Συµφωνιών του Λινά-Μαρκουσί και της Άκκρας ΙΙΙ µε όλα τα κατάλληλα 
µέσα. 

5. Το Συµβούλιο καλεί την κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού και τα πολιτικά 
κόµµατα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πολιτικής 
τάξης και ασφάλειας και την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου.» 
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– Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«Το Συµβούλιο χαιρέτισε τα αποτελέσµατα της πρώτης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών 
Κρατών στη διεθνή διάσκεψη ΑΕ-ΗΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή των Μεγάλων 
Λιµνών. Θεωρεί την έγκριση της ∆ήλωσης Αρχών από τους Αρχηγούς Κρατών των ένδεκα 
βασικών χωρών της ∆ιάσκεψης γεγονός εξαιρετικής σηµασίας και σαφή απόδειξη της βούλησης 
των χωρών της περιοχής να δώσουν τέλος στην αντιπαράθεση και να προχωρήσουν σε 
διαβουλεύσεις και συνεργασία. 

Το Συµβούλιο εξήρε τη σηµασία τη σηµασία αυτής της διαδικασίας που οδηγεί σε ένα τελικό 
αποτέλεσµα το οποίο θα οδηγήσει σε µόνιµη ειρήνη και σταθερότητα, χρηστή διακυβέρνηση, 
δηµοκρατία και σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη και 
περιφερειακή ολοκλήρωση, και το οποίο θα ανταποκρίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στις ανάγκες 
όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της περιοχής. 

Το Συµβούλιο χαιρέτισε τη συνεχιζόµενη δέσµευση των ένδεκα βασικών χωρών - Αγκόλα, 
Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό, Κένυα, Ρουάντα, Σουδάν, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζάµπια - για την εξεύρεση 
συγκεκριµένων και µόνιµων λύσεων για τις συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών και 
τις αιτίες τους. 

Το Συµβούλιο εξέφρασε εκ νέου τη βούληση της ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει, µέσω της 
Οµάδας των Φίλων της ∆ιάσκεψης, την προπαρασκευαστική διαδικασία για τη δεύτερη διάσκεψη 
κορυφής ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβασή της. 

Το Συµβούλιο χαιρέτισε την έκθεση της τρόικας της ΕΕ η οποία επισκέφθηκε τη ∆ιάσκεψη των 
Μεγάλων Λιµνών για να υπογραµµίσει την προσήλωση της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία της 
περιοχής των Μεγάλων Λιµνών και έλαβε υπό σηµείωση τις θετικές συζητήσεις της τρόικας µε 
τους Αρχηγούς Κρατών του Μπουρούντι, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, της Ρουάντα και 
της Ουγκάντα.» 
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– Σουδάν - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει τα προηγούµενα συµπεράσµατά του και επαναλαµβάνει ότι η 
εκπλήρωση των αιτηµάτων που περιέχονται στα συµπεράσµατα αυτά, καθώς και στις 
Αποφάσεις 1556, 1564 και 1574 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, θα 
επηρεάσουν τις µελλοντικές σχέσεις µεταξύ όλων των µερών στο Σουδάν και την ΕΕ. 

2. Το Συµβούλιο αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 
(ΓΓΗΕ) που παρουσιάσθηκε από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ (ΕΑΓΓ) κ. Jan Pronk 
στις 5 Νοεµβρίου στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (ΣΑΗΕ) και εκφράζει 
βαθιά ανησυχία όσον αφορά τα πορίσµατα του ΓΓΗΕ σχετικά µε την επιδεινούµενη 
κατάσταση της ασφάλειας και ανθρωπιστική κατάσταση, λόγω των παραβιάσεων της 
κατάπαυσης του πυρός από όλα τα µέρη, οι περισσότερες από τις οποίες διαπράχθηκαν 
πρόσφατα από το Απελευθερωτικό Κίνηµα/Στρατού του Σουδάν (SLM/Α) και λόγω της 
αδυναµίας της κυβέρνησης να θέσει ένα τέρµα στην ατιµωρησία. Η κυβέρνηση του 
Σουδάν δεν έχει λάβει πειστικά µέτρα για την εξουδετέρωση και τον αφοπλισµό της 
παραστρατιωτικής οργάνωσης Janjaweed. Το Συµβούλιο προτρέπει όλα τα µέρη να 
τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, και να απέχουν από εχθρικές στρατιωτικές πτήσεις. 
Παρατηρήθηκε έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και της προστασίας των αµάχων και των εκτοπισθέντων στο 
εσωτερικό της χώρας ατόµων (IDP). Το Συµβούλιο καταδικάζει κάθε αναγκαστική 
µετακίνηση πληθυσµών. Οι µετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται µόνο σε εθελοντική βάση 
και υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Γραφείου Μεταναστεύσεων (IOM). Το Συµβούλιο 
διαδηλώνει ότι είναι αποφασισµένο να διατηρήσει την πολιτική πίεση που ασκεί επί της 
σουδανικής κυβέρνησης καθώς και επί όλων των άλλων οµάδων και επαναλαµβάνει την 
προθυµία του να λάβει τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων κυρώσεων, εάν δεν 
επιτευχθεί απτή πρόοδος, όπως αναφέρεται σε προηγούµενα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου καθώς και στις Αποφάσεις 1556 και 1564 του ΣΑΗΕ. 

3. Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την ανάπτυξη των στρατιωτικών στοιχείων της 
διευρυµένης δύναµης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) στο Νταρφούρ (AMIS II) η οποία 
απαιτείται επειγόντως και υποστηρίζει πλήρως τον ηγετικό ρόλο της Αφρικανικής 
Ένωσης. Η ΕΕ ελπίζει στην εφαρµογή των στοιχείων αστυνόµευσης του AMIS II ούτως 
ώστε να γίνει δυνατή η επιστροφή του άµαχου πληθυσµού σε συνθήκες ειρήνης και 
ασφάλειας. Επιβεβαιώνει τη συνεχιζόµενη υποστήριξή του προς την ΑΕ και AMIS II και 
θα εξετάσει, σε στενή διαβούλευση µε την ΑΕ, ιδίως ενδεχόµενη στήριξη για την 
εφαρµογή των στοιχείων αστυνόµευσης του AMIS II. Το Συµβούλιο παρακινεί όλα τα 
µέρη στη σύγκρουση του Νταρφούρ να συνεργασθούν πλήρως µε την Αφρικανική Ένωση 
προκειµένου να διασφαλισθεί ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Το Συµβούλιο τονίζει 
επίσης το ρόλο του UNAMIS, όπως αναφέρεται στις Αποφάσεις 1556 και 1574 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να περιλάβει σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης για τον 
Νταρφούρ στην αποστολή του και χαιρετίζει την περαιτέρω συνεργασία µεταξύ AMIS II 
και UNAMIS. 
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4. Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σηµειώθηκε κατά τις 
ειρηνευτικές συνοµιλίες στην Αµπούτζα. Η υπογραφή του ανθρωπιστικού πρωτοκόλλου 
και του πρωτοκόλλου ασφάλειας συνιστά σηµαντικό βήµα. Το Συµβούλιο παρακινεί όλα 
τα µέρη να συνεργαστούν µε την ΑΕ για να εφαρµόσουν τα πρωτόκολλα αυτά, και να 
καταλήξουν κατεπειγόντως σε πολιτική λύση της σύγκρουσης. Επιβεβαιώνει την προθυµία 
του να εξακολουθήσει να συµµετέχει ενεργά στην διαδικασία αυτή που είναι υπό την 
ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης. 

5. Το Συµβούλιο σηµειώνει µε βαθιά ανησυχία ότι, καθώς το ένα τρίτο του πληθυσµού του 
Νταρφούρ εξακολουθεί να εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια και ο αριθµός των 
εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας εξακολουθεί να αυξάνεται, υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη πρόσθετης ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ έχει ήδη συνεισφέρει περισσότερα από 
325 εκατοµµύρια ευρώ από διµερείς και κοινοτικούς πόρους για το 2004, αλλά πρέπει να 
εξευρεθούν σηµαντικά πρόσθετα ποσά. Η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόµενο αύξησης της 
ανθρωπιστικής στήριξης, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει άλλους δωρητές να παράσχουν 
πρόσθετη στήριξη για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. 

6. Το Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη των εργασιών της ∆ιεθνούς Ανακριτικής Επιτροπής 
και καλεί όλα τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως µαζί της. Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει 
την υποστήριξή του στη δράση της ΥΑ∆Α στο Νταρφούρ και χαιρετίζει την ανάπτυξη 
συµπληρωµατικών παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

7. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προθυµία του να συνεργασθεί στενά µε την Αφρικανική 
Ένωση, τα Ηνωµένα Έθνη, τον Αραβικό Σύνδεσµο και τις ΗΠΑ µε στόχο την εναρµόνιση 
των διεθνών προσπαθειών για τη συγκράτηση και την επίλυση της σύγκρουσης στο 
Νταρφούρ. Η ΕΕ ιδίως δεσµεύεται να ενισχύσει το διάλογο και τη συνεργασία µε την ΑΕ 
στο ζήτηµα αυτό. 

8. Το Συµβούλιο σηµειώνει τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ στο 
Ναϊρόµπι και χαιρετίζει την Απόφαση 1574. Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόοδο της 
τελικής φάσης των διαπραγµατεύσεων για τη συµφωνία ειρήνης Βορρά-Νότου και 
παροτρύνει την κυβέρνηση του Σουδάν και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν 
να υπογράψουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την προβλεπόµενη συνολική ειρηνευτική 
συµφωνία. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η ταχεία σύναψη των ειρηνευτικών 
διαπραγµατεύσεων Βορρά-Νότου θα παρέχει µια πολιτική πλατφόρµα για ειρηνική 
επίλυση της κρίσης του Νταρφούρ.» 
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– Σοµαλία - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«1. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσµατα των προσπαθειών της 
∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD), το Συµβούλιο προέβη σε ανασκόπηση 
των πρόσφατων εξελίξεων στη Σοµαλία, ιδίως δε της συµφωνίας σχετικά µε ένα 
Μεταβατικό Οµοσπονδιακό Χάρτη, της εγκαθίδρυσης του Μεταβατικού Οµοσπονδιακού 
Κοινοβουλίου, της εκλογής του κ. Abdullahi Yusuf Ahmed ως Προέδρου της Σοµαλικής 
Μεταβατικής Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης και του διορισµού του κ. Ali Mohamed Ghedi 
ως Πρωθυπουργού. Το Συµβούλιο προσβλέπει στην ταχεία εγκαθίδρυση κυβέρνησης 
ευρείας βάσεως στη Σοµαλία και επισηµαίνει τις µελλοντικές πολιτικές προκλήσεις: 
Αποστράτευση, Αφοπλισµός και Επανένταξη (DDR), εσωτερική συµφιλίωση, ειρηνικός 
διάλογος µε τη Somaliland και διατήρηση της περιφερειακής συνοχής και στήριξης. 

2. Το Συµβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του προς τις προσπάθειες όλων των µερών στη 
Σοµαλία. Επεσήµανε επίσης την ανάγκη αδιάλειπτης διεθνούς συµµετοχής και 
διαρθρωµένης στήριξης βάσει κοινών αρχών και δοµών για το συντονισµό µε τα 
Μεταβατικά Οµοσπονδιακά Θεσµικά Όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να 
συνεργασθεί µε τα Ηνωµένα Έθνη και όλες τις συναφείς διεθνείς οργανώσεις προς 
στήριξη της ειρήνης και της διαδικασίας συµφιλίωσης και της µετάβασης σε ένα 
οµοσπονδιακό κράτος στη Σοµαλία. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να 
συνδράµει µια Μεταβατική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που θα 
συµφωνηθούν µεταξύ της κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας όπως εγκρίθηκαν από 
τη σύνοδο της Στοκχόλµης, της 29ης Οκτωβρίου. 

3. Υπενθυµίζοντας τους στόχους της ενωσιακής πολιτικής έναντι της Σοµαλίας που 
εκτίθενται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002, το Συµβούλιο 
έκρινε ότι η προαγωγή και η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η αποκατάσταση 
του κράτους δικαίου, η δηµοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση στη Σοµαλία, είναι ο 
µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για την κοινωνική και οικονοµική ανάκαµψη και για την 
εξάλειψη της απειλής της τροµοκρατίας. 

4. Η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας είναι ουσιαστικής σηµασίας για να µπορέσει να 
σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Σοµαλία. Ο ρόλος και η υποστήριξη της IGAD και των 
γειτονικών χωρών θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, µεταξύ άλλων προκειµένου να επιτευχθεί 
περιφερειακή σταθερότητα. Το Συµβούλιο τόνισε, επίσης, ότι η συνεχιζόµενη διαδικασία 
ειρήνευσης και συµφιλίωσης στη Σοµαλία υπάγεται και πρέπει να υπάγεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Σοµαλίας. 
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5. Το Συµβούλιο σηµειώνει τις διεξαγόµενες συζητήσεις στο επίπεδο της Αφρικανικής 
Ένωσης σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας και σχετικά µε την ανάπτυξη αποστολής 
παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης προς στήριξη της διαδικασίας συµφιλίωσης. Η ΕΕ 
είναι πρόθυµη, κατόπιν αίτησης της Αφρικανικής Ένωσης, να εξετάσει τρόπους στήριξης 
των προσπαθειών αυτών, µεταξύ άλλων µέσω του Ειρηνευτικού Μέσου για την Αφρική. 
Το Συµβούλιο τόνισε, επίσης, ότι η εγκαθίδρυση ασφαλούς περιβάλλοντος στη Σοµαλία 
θα απαιτήσει µια αποτελεσµατική και διεθνώς εξακριβώσιµη συµφωνία κατάπαυσης του 
πυρός. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δηµόσια 
δήλωση στην οποία προέβησαν όλοι οι υποψήφιοι για το αξίωµα του προέδρου, για την 
παράδοση, ως µια πρώτη χειρονοµία, των όπλων τους στη νέα κυβέρνηση. 

6. Σύµφωνα µε τις εργασίες της συνόδου της Στοκχόλµης, της 29ης Οκτωβρίου, το 
Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σκόπιµο να αναλάβουν τα Ηνωµένα Έθνη πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη διεθνή στήριξη µιας νέας σοµαλικής κυβέρνησης. Ως ενδιάµεση ρύθµιση, µια 
τρόικα που θα αποτελείται από τα Ηνωµένα Έθνη, την IGAD και το Φόρουµ Εταίρων της 
IGAD (IPF) θα ηγηθεί, από πλευράς της διεθνούς κοινότητας, της διεξαγόµενης 
διαδικασίας. 

7. Το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο να 
εξακολουθήσουν να ασχολούνται ενεργά µε τη στήριξη της Σοµαλίας κατά την περίοδο 
µετάβασης και να παράσχουν τα απαιτούµενα µέσα για την παγίωση της σύστασης και της 
εγκατάστασης των Μεταβατικών Οµοσπονδιακών Θεσµικών Οργάνων και της 
δηµιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στη Σοµαλία. Το Συµβούλιο σηµείωσε ότι η 
ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει άµεση βοήθεια στις υπάρχουσες περιοχές όπου 
επικρατούν συνθήκες ηρεµίας. Θα συνεργασθεί στενά και θα συντονισθεί µε άλλους 
δωρητές και συναφή ιδρύµατα προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
ενωσιακών πόρων κατά τη διαδικασία ανασυγκρότησης.» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ 

Το Συµβούλιο πραγµατοποίησε συζήτηση προσανατολισµού για τις προετοιµασίες ενόψει της 
επανεξέτασης το 2005 των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που θεσπίστηκαν από τα ΗΕ το 
2000. Εκδόθηκαν τα εξής συµπεράσµατα: 

«ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ: 

• Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 για τη συµβολή της ΕΕ στην 
απογραφή των ΑΣΧ για το 20051. 

• Την κοινή διάρθρωση εκθέσεων εκ µέρους της Επιτροπής και των κρατών µελών που 
συµφωνήθηκε στις 14 Ιουνίου 2004, όπου µεταξύ άλλων προτείνεται τα κράτη µέλη να 
υποβάλουν τα αντίστοιχα σχέδια των εθνικών τους εκθέσεων ΑΣΧ µέχρι τον Οκτώβριο 2004 και 
καλείται η Επιτροπή να ενηµερώσει το Συµβούλιο για την πρόοδο του έργου αυτού κατά τη 
σύνοδο του Νοεµβρίου 20042. 

• Τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, 17-18 Ιουνίου 
2004, όπου υπογραµµίστηκε η ισχυρή στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες των ΗΕ για ταχύτερη 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ: 

• Την έκθεση προόδου της Επιτροπής για τις προετοιµασίες εντός της ΕΕ και τον περιορισµένο 
αριθµό των εκθέσεων που υπεβλήθησαν µέχρι τώρα από τα κράτη µέλη. 

• Την έκθεση της Επιτροπής για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2000-20043. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την κοινή επιθυµία η ΕΕ να αναλάβει πολιτικό ηγετικό ρόλο και 
τονίζει ότι προέχει να εξασφαλιστεί µια σηµαντική και καλά συντονισµένη συµβολή της 
ΕΕ στην απογραφή των ΑΣΧ. 

                                                

1 8974/04. 
2 10523/04. 
3 14210/04 - SEC(2004) 1379. 
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2. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την προσφορά της Επιτροπής να εκπονήσει ειδικές 
και φιλόδοξες προτάσεις δράσης καθ’ οδόν προς το 2015 στα πλαίσια της 
συγκεφαλαιωτικής έκθεσης της ΕΕ (ιδίως στους τοµείς της χρηµατοδότησης της 
ανάπτυξης, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και επικέντρωσης στην Αφρική), σε 
εντατικό διάλογο µε τα κράτη µέλη. 

3. ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ όσα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµη υποβάλει τις εθνικές τους εκθέσεις 
ΑΣΧ να το πράξουν το συντοµότερο προκειµένου η συγκεφαλαιωτική έκθεση της ΕΕ να 
βασίζεται σε µια πιο ολοκληρωµένη δέσµη συµβολών των κρατών µελών. 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ να λάβουν τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής προς εξέταση και 
έγκριση το αργότερο κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου τον Απρίλιο του 2005.» 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Το Συµβούλιο πραγµατοποίησε συζήτηση προσανατολισµού όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«Το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχόµενοι στα 
πλαίσια του Συµβουλίου διεξήγαγαν την πέµπτη τους συζήτηση σχετικά µε τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ µε βάση έγγραφο γενικών θεµάτων της 
Προεδρίας. Επρόκειτο για τη δεύτερη συζήτηση αυτού του είδους σε διάστηµα ενός έτους λόγω της 
απόφασης να µετατοπιστεί χρονικά αυτή η συζήτηση ώστε να εντάσσεται καλύτερα στον κύκλο 
του ετήσιου προγραµµατισµού και σύνταξης εκθέσεων. Ήταν επίσης η πρώτη συζήτηση 
προσανατολισµού της ΕΕ των 25. 

Από την πρώτη φορά που αναφέρθηκε τον Ιούλιο του 2000 στο Εβιάν, ο πρωταρχικός στόχος της 
συζήτησης προσανατολισµού ήταν η επισκόπηση της συνοχής των εξωτερικών πολιτικών και της 
εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ, η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ και η υποβολή προτάσεων σχετικά µε κατευθυντήριες γραµµές για το 
προσεχές έτος. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της συζήτησης προσανατολισµού του Ιανουαρίου του 2004, οι 
συζητήσεις του Συµβουλίου επικεντρώθηκαν σε τρία συγκεκριµένα ζητήµατα: την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσµατικού 
πολυµερούς συστήµατος και τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής βοήθειας 
της ΕΕ. 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας 

Το βασικό θέµα το οποίο αναµένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις για την εξωτερική βοήθεια 
της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο κατά το 2005 είναι η επιπλέον προσπάθεια για την επίτευξη των ΑΣΧ. 
Προκειµένου να προετοιµασθεί πλήρως για την αντιµετώπιση αυτής της πρόσκλησης, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ: 

1. H EE, εκφράζοντας τη θέση της ως ο σηµαντικότερος δωρητής σε παγκόσµιο επίπεδο και 
τον ηγετικό ρόλο τον οποίο διαδραµάτισε στο Μοντερέι, θα ενισχύσει ενεργώς τη διεθνή 
συζήτηση για τους τρόπους εξασφάλισης προόδου όσον αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ, 
ιδίως στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική. Η ΕΕ θα εξετάσει, µεταξύ άλλων, µακροπρόθεσµες 
λύσεις για το πρόβληµα του χρέους καθώς και δυνατότητες παροχής αυξηµένων πόρων για 
την ανάπτυξη· δεδοµένου ότι η επίτευξη των στόχων του 2006 που αφορούν τα επίπεδα 
ΕΑΒ έχει δροµολογηθεί από την ΕΕ και εν αναµονή της ∆ιοργάνωσης Υψηλού Επιπέδου 
του 2005 (Απογραφή των ΑΣΧ), η ΕΕ θα πραγµατοποιήσει συζήτηση σχετικά µε νέους 
και επαρκείς στόχους ΕΑΒ για την περίοδο 2009-2010. Προς τούτο, το Συµβούλιο καλεί 
την Επιτροπή να διαβουλευθεί µε µεµονωµένα κράτη µέλη και να υποβάλει εν ευθέτω 
χρόνω συγκεκριµένες προτάσεις για τη λήψη απόφασης από το Συµβούλιο τον Απρίλιο 
του 2005. Εν προκειµένω, θα ληφθεί δεόντως υπόψη η θέση των νέων κρατών µελών.
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Η ΕΕ θα εξετάσει επίσης καινοτόµους τρόπους χρηµατοδότησης µε βάση προτάσεις της 
Επιτροπής ενόψει της ∆ιοργάνωσης Υψηλού Επιπέδου του 2005. 

2. Η ΕΕ θα παρακολουθεί συνεχώς την εξωτερική πολιτική και πρακτική της και θα µελετά 
τρόπους περαιτέρω βελτίωσης ώστε να λαµβάνεται πλήρως υπόψη η επιδιωκόµενη 
επίτευξη των ΑΣΧ. Προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών, η 
ΕΕ θα προβεί σε ευρύτερη και πιο συστηµατική χρησιµοποίηση των υφιστάµενων 
µηχανισµών διαβούλευσης και αξιολόγησης των επιπτώσεων και των διαδικασιών ελέγχου 
όλων των συναφών πολιτικών όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. 

3. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση της ΕΕ σχετικά µε τους ΑΣΧ θα αποτελέσει σηµαντική 
συµβολή της ΕΕ στη ∆ιοργάνωση Υψηλού Επιπέδου των ΗΕ το 2005. Η έκθεση θα 
περιλαµβάνει προοπτική για το µέλλον, τονίζοντας τα ζητήµατα για τα οποία απαιτούνται 
εντονότερες προσπάθειες, περισσότεροι πόροι ή αναθεωρηµένες πολιτικές και µέσα ούτως 
ώστε η ΕΕ να ενισχύσει τη συµβολή της µε στόχο την επίτευξη των ΑΣΧ έως το 2015. 

4. Οιαδήποτε αναθεωρηµένη δήλωση αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ θα πρέπει να θέτει ως 
κύριο στόχο την επίτευξη των ΑΣΧ. 

Αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα 

Το αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ, η οποία ευθυγραµµίζεται, µεταξύ άλλων, µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Η ΕΕ 
επιδιώκει να είναι αξιόπιστος διεθνής εταίρος. Κατά συνέπεια, στον τοµέα της εξωτερικής δράσης 
της ΕΕ, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ: 

5. Ως οµάδα σήµερα 25 κρατών, η οποία παρέχει πάνω από το 50 τοις εκατό της παγκόσµιας 
ΕΑΒ και ως ένας από τους σηµαντικότερους συνολικούς οικονοµικούς παράγοντες, η ΕΕ 
θα συνεχίσει να συµβάλει στην ενίσχυση του διεθνούς πολυµερούς συστήµατος και στην 
καλή διακυβέρνηση παγκοσµίως. 

6. Η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 
δηµοκρατία και η καλή διακυβέρνηση, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη βιώσιµη 
οικονοµική αύξηση και την εξάλειψη της φτώχειας. ∆εν µπορεί να υπάρχει βιώσιµη ειρήνη 
και ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη. Μέσω του πλήρους φάσµατος νοµικών µέσων που έχει στη 
διάθεσή της για τη διαχείριση των κρίσεων και την πρόβλεψη των συρράξεων, η ΕΕ θα 
συµβάλλει, παράλληλα µε άλλους διεθνούς παράγοντες, στη σταθερότητα και την 
ασφάλεια. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται προκειµένου να εξασφαλίσει ώστε κατά 
την αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν τη διεθνή ασφάλεια θα παρέχεται 
υποστήριξη στην ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση, ούτως ώστε να επιτύχει ένα 
συνεκτικό συνδυασµό πολιτικών. Η ΕΕ θα δίνει επίσης προτεραιότητα στις ανάγκες και 
στα µέσα για την αντιµετώπιση των µετασυγκρουσιακών καταστάσεων και των 
διαδικασιών µετάβασης από τη µια κατάσταση στην άλλη. 
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7. Είναι ύψιστης σηµασίας να έχει ενεργό ρόλο, µαζί µε άλλους διεθνείς παράγοντες στην 
αντιµετώπιση των σύγχρονων διεθνών απειλών (µεταξύ άλλων τα ευαίσθητα κράτη, την 
διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, την ευρέως διαδεδοµένη φτώχεια, την 
τροµοκρατία, τις κλιµατικές αλλαγές, την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και το 
HIV/AIDS) και τα ζητήµατα αυτά θα συνεχίσουν συνεπώς να έχουν προτεραιότητα στην 
ηµερήσια διάταξη της ΕΕ. 

8. Η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραµατίζει αποτελεσµατικό, εποικοδοµητικό και υποστηρικτικό 
ρόλο στο σύστηµα των ΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς. Η ΕΕ θεωρεί τη 
διαδικασία µεταρρύθµισης των ΗΕ ως σηµαντικό βήµα στην οικοδόµηση ενός πιο 
αποτελεσµατικού πολυµερούς συστήµατος και αναµένει µε ανυποµονησία τις συστάσεις 
της επιτροπής εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου για τη µεταρρύθµιση των ΗΕ. 

9. Η ΕΕ θα συνεχίσει να τονίζει τη σηµασία που αποδίδει στην επίτευξη της διάστασης της 
ανάπτυξης του Γύρου πολυµερών διαπραγµατεύσεων Doha. Σύµφωνα µε την Υπουργική 
∆ήλωση Doha και τη Συµφωνία Πλαίσιο ΠΟΕ που εγκρίθηκε την 1η Αυγούστου 2004, 
χρειάζεται να εξασφαλισθούν τα εξής: η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, 
εξισορροπηµένοι κανόνες, η µείωση των εθνικών πολιτικών στήριξης που στρεβλώνουν το 
εµπόριο και καλώς στοχοθετηµένη βιώσιµα χρηµατοδοτούµενη τεχνική βοήθεια καθώς και 
προγράµµατα οικοδόµησης ικανοτήτων. ∆εδοµένης της αγροτικής τους ανάπτυξης, της 
επισιτιστικής ασφάλειας και/ή των αναγκών ασφαλούς διαβίωσης, η ειδική και διακριτική 
µεταχείριση για τις αναπτυσσόµενες χώρες θα αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα όλων των 
επιµέρους διαπραγµατεύσεων. Η ΕΕ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ένα ισορροπηµένο 
αποτέλεσµα κατά την προσεχή Υπουργική συνεδρίαση ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ το 2005. 

Αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής βοήθειας ΕΕ 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής βοήθειας ΕΕ, έχει επιτευχθεί θετική πρόοδος 
όσον αφορά την ποιοτική βελτίωση της πολιτικής, και την ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα της 
οικονοµικής διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, τα πέντε τελευταία χρόνια. Το Συµβούλιο και οι 
αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχόµενοι στα πλαίσια του Συµβουλίου 
εκφράζουν την σιγουριά τους ότι η προσοχή θα εστιασθεί τώρα στην ποιότητα της εφαρµογής της 
βοήθειας µε συνοχή σε όλες τις περιπτώσεις σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

10. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ την Επιτροπή για την Ετήσια Έκθεση 2004, επικροτούν τις βελτιώσεις 
που έγιναν σε σχέση µε την έκθεση του 2003 και ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στα σχετικά 
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τις προτάσεις του όσον αφορά την περαιτέρω 
βελτίωση της έκθεσης 2005. 
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Σχετικά µε την πολιτική 

11. ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την πρόθεση της Επιτροπής να αρχίσει έγκαιρη αναθεώρηση της Κοινής 
∆ήλωσης του Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την Πολιτική Ανάπτυξης της ΕΚ ούτως ώστε να 
την ενηµερώσει µε βάση τις γενικές αρχές για την εξάλειψη της φτώχειας και τη 
συµµετοχή των χωρών στη διαχείριση που περιλαµβάνονται στη ∆ήλωση του 2000. Το 
Συµβούλιο ΕΛΠΙΖΕΙ πως θα υπάρξει ευρεία συζήτηση στην οποία θα συµµετέχουν τα 
θεσµικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών καθώς και κινητοποίηση κρατικής ενίσχυσης 
στην ΕΕ για την συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη. 

Όσον αφορά τη διαχείριση 

12. ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά τη 
βελτίωση της διαχείρισης και της έγκαιρης παράδοσης της κοινοτικής βοήθειας. Η 
διαδικασία Μεταρρύθµισης της Εξωτερικής Βοήθειας είχε ως αποτέλεσµα να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στο στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό της εξωτερικής 
βοήθειας και επέφερε επίσης κάποια απλούστευση των διαδικασιών. Το Συµβούλιο 
υποστηρίζει την ενοποίηση των διαδικασιών αυτών και ενθαρρύνει τη συνέχιση των 
προσπαθειών για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής. 

13. ΚΑΛΟΥΝ την Επιτροπή να προβεί σε ποιοτική αξιολόγηση της εξωτερικής βοήθειας της 
ΕΚ χωριστά από την ετήσια έκθεση και να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο εξειδίκευσης, 
παγίωσης και περαιτέρω βελτίωσης των καινοτοµιών και θετικών αλλαγών στη συνέχεια 
της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας που άρχισε το 2000, ενώ παράλληλα θα εστιάζεται 
στην ποιότητα, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσµατα· το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο πριν από τον Ιούλιο του 2005. 

14. ΚΑΛΟΥΝ την Επιτροπή, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της Ενδιάµεσης Επισκόπησης, 

• να εξετάσει ποια συµπεράσµατα θα µπορούσαν να αντληθούν σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής βοήθειας µε βάση τα αποτελέσµατα των 
ενδιάµεσων επισκοπήσεων (MTR) για όλες τις περιοχές, και 

• να προβεί σε αξιολόγηση της διαδικασίας MTR αυτής καθεαυτής προκειµένου να 
αντλήσει διδάγµατα για τις µελλοντικές επιδόσεις µε βάση επισκοπήσεις των εγγράφων 
στρατηγικής ανά χώρα (CSP) και την εναρµόνισή τους στις διάφορες περιοχές. 

15. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ, σύµφωνα µε τη δέσµευση που ανέλαβε το Συµβούλιο στη 
Βαρκελώνη το 2002, και εν όψει της προετοιµασίας του 2ου Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου 
στο Παρίσι το 2005, την πρόθεση και την προθυµία να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση περαιτέρω συντονισµού, εναρµόνισης 
και ευθυγράµµισης. Στα πλαίσια αυτά, το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
συστάσεις της ad hoc Οµάδας Εργασίας «Εναρµόνιση». 
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Όσον αφορά τους πόρους 

16. ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝ τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση της δοµής του 
προϋπολογισµού για τις εξωτερικές δράσεις σε περιορισµένο αριθµό µέσων στο πλαίσιο 
των νέων ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών ως γόνιµη βάση συζητήσεων. 

17. ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι είναι σκόπιµο να εξασφαλισθεί λογικά συνεπής συµβολή της Επίσηµης 
Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΚ στην εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Εν προκειµένω, τηρώντας τις υπάρχουσες δεσµεύσεις, το Συµβούλιο υπογραµµίζει 
την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων προκειµένου να αυξηθεί η επικέντρωση στους 
φτωχότερους, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Αφρική. 

18. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ τη σηµασία που αποδίδουν στην επέκταση της χρήσης 
τυποποιηµένων, αντικειµενικών και διαφανών κριτηρίων χορήγησης πόρων µε βάση την 
ανάγκη και τις επιδόσεις σε όλη την εξωτερική κοινοτική βοήθεια. Στα πλαίσια αυτά, το 
Συµβούλιο γνωρίζει λήψη της επιστολής της Επιτροπής1, της 22ας Οκτωβρίου 2004, και 
ευελπιστεί ότι θα πραγµατοποιηθεί σύντοµα συζήτηση σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά.» 

                                                

1 14829/04 DEVGEN 222 RELEX 543. 
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HIV/AIDS, ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων και ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«ΥΠΕΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους στόχους που καθορίστηκαν στο ∆ιάγγελµα της Χιλιετίας του ΟΗΕ, 
του 2000, και ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ιδίως τις δεσµεύσεις να αναχαιτιστεί και να αρχίσει να 
αναστρέφεται, µέχρι το 2015, η εξάπλωση του HIV/AIDS, της µάστιγας της ελονοσίας και άλλων 
σηµαντικών νόσων που πλήττουν την ανθρωπότητα, και να χορηγηθεί ειδική βοήθεια στα ορφανά 
λόγω του HIV/AIDS παιδιά· 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου που εγκρίθηκαν σχετικά µε το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής,1 το Πρόγραµµα ∆ράσης (Π∆) για την αντιµετώπιση του HIV/AIDS, 
της ελονοσίας και της φυµατίωσης,2 και την έκθεση προόδου για την υλοποίηση του Π∆3· 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη ∆ήλωση ∆έσµευσης για το HIV/AIDS που εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη 
Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά µε το HIV/AIDS (26η UNGASS, Νέα Υόρκη, 
27 Ιουνίου 2001)· 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις βασικές αρχές «Three ones» που προτάθηκαν κατά τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη 
για το ΑΙDS και τις αφροδίσιες λοιµώξεις του Ναϊρόµπι (Σεπτέµβριος του 2003) και 
επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ουάσινγκτον (Απρίλιος του 2004): ένα 
συµφωνηµένο πλαίσιο δράσης κατά του HIV/AIDS το οποίο να παρέχει τη βάση για το συντονισµό 
των εργασιών όλων των εταίρων· µια εθνική συντονιστική αρχή για το HIV/AIDS µε ευρεία 
πολυτοµεακή εντολή· ένα συµφωνηµένο σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο 
χώρας· 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την εντολή που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο πλαίσιο του 
Πολυετούς Στρατηγικού Προγράµµατος που εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2003, να δοθεί 
προτεραιότητα στην εξασφάλιση βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας, της συνοχής, του 
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας της βοήθειας που παρέχεται προς στήριξη του 
πρωταρχικού στόχου, δηλαδή της µείωσης της φτώχειας, συµπεριλαµβανοµένης της 
καταπολέµησης νόσων όπως η HIV/AIDS, η φυµατίωση και η ελονοσία· 

                                                

1  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 15ης Μαΐου 2001 (8495/01), σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Ταχεία δράση µε στόχο µείζονες µεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας» (11901/00 
COM(2000) 585). 

2 Πρόγραµµα δράσης για τις µεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας (6802/01 COM(2001) 
96). 

3 Ενηµέρωση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης: Ταχεία δράση για τον ιό HIV/AIDS, την ελονοσία και τη 
φυµατίωση στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας - εκκρεµή ζητήµατα πολιτικής και µελλοντικές προκλήσεις 
(7115/03 COM(2003) 93). 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη ∆ιακήρυξη του ∆ουβλίνου όσον αφορά την καταπολέµηση του 
HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η οποία εγκρίθηκε κατά τη ∆ιάσκεψη 
«Καταρρίπτοντας τα εµπόδια - Εταιρική Σχέση για την καταπολέµηση του HIV/AIDS στην 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία» (∆ουβλίνο, 23-24 Φεβρουαρίου 2004) και το Σεµινάριο 
Εµπειρογνωµόνων για τις νέες προληπτικές τεχνολογίες µε θέµα την «Παροχή νέων εναλλακτικών 
λύσεων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS», το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες (∆ουβλίνο, 24 Ιουνίου 2004)· 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη ∆ιακήρυξη του Βίλνιους σχετικά µε τα µέτρα για την 
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές 
χώρες, η οποία εγκρίθηκε κατά τη ∆ιεθνή ∆ιυπουργική Συνεδρίαση για την Καταπολέµηση του 
HIV/AIDS (Βίλνιους, 16-17 Σεπτεµβρίου 2004), 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο «Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέµησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και 
της φυµατίωσης»1 σε όλες τις χώρες εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων των νέων 
γειτονικών χωρών, καθώς και τη ∆εύτερη Έκθεση Προόδου σχετικά µε το Κοινοτικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης2, και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, µολονότι παραµένει έντονα εστιασµένο 
στη µείωση της φτώχειας, το νέο πλαίσιο πολιτικής αποτελεί επίσης βάση για την 
ανάληψη κοινοτικής δράσης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ιδίως δε 
των δικαιωµάτων των γυναικών, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ασφάλειας και την 
εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων. 

2. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιµο να εφαρµοστεί πλήρως και ταχέως η ∆ήλωση της Ντόχα για 
τη συµφωνία TRIPS και τη δηµόσια υγεία, και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η εφαρµογή της δήλωσης 
αυτής δεν θα πρέπει να εµποδιστεί ούτε µε τυπικές τροποποιήσεις της Συµφωνίας TRIPS, 
ούτε µέσω διµερών διαπραγµατεύσεων ή εθνικής νοµοθεσίας. 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη για να εξασφαλίσουν την απαιτούµενη συνέπεια και συνέργεια πολιτικής 
µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής, όπως το εµπόριο, η υγεία, οι εξωτερικές σχέσεις 
και η ανάπτυξη, η έρευνα και οι τεχνολογίες των πληροφοριών, και παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν την εκπόνηση και την εφαρµογή συνεπών 
πολιτικών. 

                                                

1 Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέµησης του HIV/AIDS, της 
ελονοσίας και της φυµατίωσης (14245/04 COM(2004) 726). 

2 ∆εύτερη Έκθεση Προόδου σχετικά µε το Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης: Ταχεία δράση για τον ιό HIV/AIDS, 
την ελονοσία και τη φυµατίωση στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας (14245/04 ADD 1 SEC(2004) 1326). 
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4. KAΛEI την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και το συντονισµό 
τους κατά τον αγώνα κατά του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας και κατά 
την πλήρη εφαρµογή του θεµατολογίου του Καΐρου/της ICPD +10 εξασφαλίζοντας ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα αποτελούν ουσιώδη 
συνιστώσα της πρόληψης του HIV και του AIDS και ότι συγχωνεύονται, ανάλογα µε την 
περίπτωση, οι δραστηριότητες για την πρόληψη του AIDS και για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα. 

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι απαιτούνται κατάλληλοι πόροι και προσπάθειες από την ΕΚ και τα 
κράτη µέλη για να αναβαθµιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας, να ενισχυθούν οι 
υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο χώρας, και να ενταθεί η 
έρευνα και ανάπτυξη νέων εργαλείων πρόληψης, ιδίως δε εµβολίων και µικροβιοκτόνων, 
καθώς και νέων εργαλείων αγωγής και διάγνωσης. 

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τον καίριο ρόλο που διαδραµατίζουν η ΕΚ και τα κράτη µέλη στις 
παγκόσµιες προσπάθειες που καταβάλλουν για την αντιµετώπιση των τριών νόσων η 
ΠΟΥ, το UNFPA, η UNICEF, το UNAIDS, το Roll-Back Malaria, το Stop Tuberculosis, ο 
ΠΟΕ, το ∆ιεθνές Ταµείο για την καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της 
ελονοσίας, η International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) και η Σύµπραξη Ευρωπαϊκών 
και Αναπτυσσοµένων Χωρών για τις Κλινικές ∆οκιµές (EDCTP), και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την 
ανάγκη για την παροχή συνεχούς, κατάλληλης και προβλέψιµης στήριξης, 
συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πόρων, σε όλες αυτές τις προσπάθειες. 

7. Συγκεκριµένα, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν ενεργά στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη ∆ιάσκεψη Ανασύστασης του Παγκόσµιου Ταµείου, 
που θα διοργανωθεί το 2005, προκειµένου να εξασφαλιστεί αυξηµένη, κατάλληλη και 
προβλέψιµη χρηµατοδότηση. 

8. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο, µέχρι τον Απρίλιο του 2005, συνολικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης για τους διαφόρους τοµείς παρέµβασης, καθώς και προτάσεις για τη 
µελλοντική εφαρµογή, παρακολούθηση και συντονισµό της δράσης της ΕΕ για την 
αντιµετώπιση των τριών νόσων που συνδέονται µε τη φτώχεια.» 
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ΚΑΪΡΟ - ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων και ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

1. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την πλήρη και ευρεία υποστήριξή του για ολόκληρο το θεµατολόγιο 
της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (ICPD) και για τις βασικές 
δράσεις που εγκρίθηκαν κατά την ICPD+5, καθώς και την ανάγκη να επιτευχθούν οι 
αλληλοϋποστηριζόµενοι στόχοι του, 

2. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη συµφωνία που επετεύχθη για τη µετάβαση σε µια προσέγγιση 
βασιζόµενη στα δικαιώµατα, η οποία θέτει την ψυχική και σωµατική υγεία και την 
ελευθερία επιλογής του ατόµου στο επίκεντρο των µεληµάτων του, και την ανάγκη για 
ισχυρή ηγετική θέση της ΕΕ όσον αφορά την ταχεία υλοποίηση του Προγράµµατος 
∆ράσης της ICPD στη συνάρτηση του ∆ιαγγέλµατος για τη Χιλιετία, που εγκρίθηκε το 
Σεπτέµβριο του 2000, 

3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ επίσης ότι η υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης της ICPD αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη µείωση της φτώχειας και έχει θεµελιώδη σηµασία για την 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Οι ΑΣΧ παρέχουν κοινό όραµα 
για τον κόσµο του 2015, σύµφωνα µε το οποίο υποδιπλασιάζονται η άκρα φτώχεια και η 
πείνα (ΑΣΧ 1), µειώνονται σηµαντικά η θνησιµότητα παιδιών και µητέρων (ΑΣΧ 4 και 5) 
και εξαλείφονται οι διαφορές λόγω φύλου στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (ΑΣΧ 2), χειραφετούνται περισσότερο οι γυναίκες (ΑΣΧ 3) και 
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά το AIDS, η ελονοσία και άλλες νόσοι (ΑΣΧ 6), και 
εξασφαλίζεται περιβαλλοντική αειφορία (ΑΣΧ 7) στο πλαίσιο της παγκόσµιας εταιρικής 
σχέσης για την ανάπτυξη (ΑΣΧ 8), 

4. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι οι ενέργειες της ΕΕ για την υποστήριξη του θεµατολογίου της ICPD θα 
πρέπει να συνεχιστούν τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών. 
Συγκεκριµένα, η πρόοδος σε επίπεδο χωρών θα επιτευχθεί µέσω της συµπερίληψης του 
θεµατολογίου της ICPD σε Έγγραφα Στρατηγικής για τη Μείωση της Φτώχειας (PRSP) 
που συµβάλλουν στην επίτευξη των AΣΧ και σε άλλα εθνικά πλαίσια προγραµµατισµού. 
Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί µεγαλύτερη προβολή, στο πλαίσιο των εθνικών 
χρηµατοδοτικών µέσων, όπως τα Πλαίσια Μεσοπρόθεσµων ∆απανών (MTEF), στους 
απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους. Οι ενέργειες σε επίπεδο χωρών θα πρέπει επίσης να 
εστιάζονται σε αποτελεσµατικούς και καλά εκπαιδευµένους ανθρώπινους πόρους οι οποίοι 
αποτελούν καίριο παράγοντα για την παροχή σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
περίθαλψης και υπηρεσιών. Οι ενέργειες της ΕΕ σε παγκόσµιο επίπεδο θα υλοποιηθούν σε 
στενή συνεργασία µε διακοινοβουλευτικές οµάδες, πολυµερή όργανα (UNFPA και άλλες 
υπηρεσίες του ΟΗΕ) και οργανισµούς, καθώς και µε ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών 
εν γένει, 



 22.-23.XI.2004 

 
14724/04 (Presse 325) 35 

 EL 

5. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι οι οικονοµικές συνεισφορές στην υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης 
του Καΐρου παρέµειναν σε επίπεδο πολύ χαµηλότερο του επιπέδου των δεσµεύσεων που 
ανελήφθησαν το 1994· συγκεκριµένα, οι δωρητές συνεισέφεραν µόνον το πενήντα τοις 
εκατό της χρηµατοδότησης που είχαν υποσχεθεί κατά τη ∆ιάσκεψη του Καΐρου, και 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη δέσµευσή του να συνεισφέρει το µερίδιο πόρων της ΕΕ το οποίο 
υπολογίζεται ότι απαιτείται για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης της ICPD, 

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι απαιτούνται και άλλοι πόροι για να καταστεί δυνατή η ταχεία 
υλοποίηση του θεµατολογίου της ICPD που θα εστιάζεται ιδίως στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα, και παροτρύνει την ΕΚ και τα κράτη 
µέλη να παράσχουν χρηµατοδότηση µέσω γεωγραφικών και θεµατικών µέσων, 
πολυτοµεακής στήριξης ή/και δηµοσιονοµικής στήριξης και µέσω πρόσθετων πόρων από 
τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισµούς, 

7. ΚΑΛΕΙ, εν προκειµένω, την ΕΚ και τα κράτη µέλη να παράσχουν πρόσθετους πόρους 
µέσω του UNFPA προκειµένου να καλυφθεί το χάσµα βασικών προϊόντων για την 
αναπαραγωγική υγεία, ως βραχυπρόθεσµο µέτρο για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών 
σε βασικά προϊόντα. Ωστόσο, το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να 
εντοπίσουν, µε την υποστήριξη του UNFPA και άλλων διεθνών οργανισµών, 
µακροπρόθεσµες και βιώσιµες λύσεις που να εξασφαλίζουν το απαιτούµενο επίπεδο 
εφοδίων σε επίπεδο χωρών. Προς τούτο, οι χώρες εταίροι θα πρέπει να εκπονήσουν 
κατάλληλους οδικούς χάρτες, καθώς και συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα, ώστε να εξασφαλιστούν εφόδια αναπαραγωγικής υγείας, 

8. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι επιπλοκές κατά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό εξακολουθούν να 
αποτελούν το κυριότερο αίτιο θανάτου γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και ότι η θνησιµότητα κατά τον τοκετό δεν µειώθηκε κατά την 
τελευταία δεκαετία στις φτωχότερες χώρες. Συνεπώς, το Συµβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η 
έλλειψη ασφαλούς µητρότητας παραµένει ένα από τα πλέον πιεστικά µελήµατα του 
κόσµου, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί. Η µείωση της µητρικής θνησιµότητας 
σηµαίνει ότι θα σώζονται ζωές, θα µετριάζεται η φτώχεια και θα βελτιώνονται οι ευκαιρίες 
για την επόµενη γενιά, 

9. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την επείγουσα ανάγκη να συνδεθεί η καταπολέµηση του AIDS µε την 
υποστήριξη της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και των συναφών δικαιωµάτων, 
ιδίως προκειµένου να εξασφαλιστεί ισχυρή πολιτική δέσµευση και χρηµατοδότηση για την 
ενηµέρωση, τις υπηρεσίες και την έρευνα στον τοµέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, να επεκταθούν η θεραπεία και η περίθαλψη, και να 
εξασφαλιστούν αναπαραγωγικές επιλογές για τα άτοµα που έχουν προσβληθεί από τον 
HIV, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ∆ράσης της ICPD, 

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η πολυπληθέστερη γενιά εφήβων της ιστορίας φθάνει πλέον στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή και ότι η πρόσβασή τους σε ενηµέρωση, εκπαίδευση, 
υπηρεσίες και βασικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των προφυλακτικών, του τοµέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, έχει ουσιώδη σηµασία για την επίτευξη των 
στόχων που καθορίστηκαν πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο, καθώς και για την 
καταπολέµηση του AIDS, 



 22.-23.XI.2004 

 
14724/04 (Presse 325) 36 

 EL 

11. ΤΟΝΙΖΕΙ και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τις αναπτυσσόµενες χώρες 
κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης της ICPD, σε στενή συνεργασία και 
συντονισµό µε το UNFPA και άλλους εταίρους στον τοµέα της ανάπτυξης. Το Συµβούλιο 
σηµειώνει επίσης ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργαστούν αποτελεσµατικότερα και µε µεγαλύτερη συνέπεια µε τις κυβερνήσεις των 
αναπτυσσόµενων χωρών, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, τα όργανα του Bretton Woods και µε 
ΜΚΟ, και θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε συντονιστικούς µηχανισµούς όπως η 
πρωτοβουλία της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ για την εναρµόνιση, και η πρωτοβουλία «Three ones» 
του UNAIDS. Σύµφωνα µε το πνεύµα της συναίνεσης του Καΐρου, ο εποικοδοµητικός 
διάλογος, µεταξύ άλλων µε πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές οµάδες και άτοµα 
των κοινωνιών, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των προσπαθειών αυτών, 

12. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να αποδοθεί εστιασµένη προσοχή στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα σε σχέση µε τα δικαιώµατα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως όσον αφορά την ισότητα µεταξύ των φύλων και τη 
συµµετοχή ανδρών στα προγράµµατα, 

13. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι, στα ανθρωπιστικά προγράµµατα, στη διαχείριση κρίσεων και στον 
πολιτικό διάλογο µε τρίτους, τόσο σε περιόδους συγκρούσεων όσο και µετά από αυτές, 
πρέπει να αποδίδεται προσοχή στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώµατα και στα δικαιώµατα και τη χειραφέτηση των γυναικών, 

14. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει την ισχυρή της υποστήριξη του UNFPA, 
δεδοµένου ότι το Ταµείο αυτό διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στο θεµατολόγιο της ICPD. 
Τούτο αφορά και την ανάγκη παροχής επαρκών και προβλέψιµων πόρων στις 
δραστηριότητες του UNFPA. Η ΕΕ θα καλέσει τα κράτη που δεν είναι µέλη της ΕΕ να 
πράξουν το ίδιο, 

15. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ΑΣΧ δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος 
όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου του Καΐρου για καθολική σεξουαλική 
αναπαραγωγική υγεία και δικαιώµατα. Συνεπώς, η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει ότι τα θέµατα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωµάτων αντικατοπτρίζονται καταλλήλως στα αποτελέσµατα, τους στόχους και τους 
δείκτες παρακολούθησης της Συνεδρίασης Υψηλού Επιπέδου του 2005, 

16. Το Συµβούλιο ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να αναφερθεί στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της ΕΕ για την 
ανασκόπηση των ΑΣΧ κατά το 2005.» 

Το πλήρες κείµενο των συµπερασµάτων παρατίθεται στο 14916/04. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων και ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ: 

την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2004 µε τίτλο «Εφαρµογή της συναίνεσης του 
Μοντερρέυ στην πράξη: η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,1 

τα συµπεράσµατά του της 27ης Απριλίου 2004,2 µε τα οποία ζητά να συσταθεί ad hoc Οµάδα του 
Συµβουλίου, η οποία θα αποτελείται από εµπειρογνώµονες σε θέµατα εναρµόνισης µε σκοπό να 
εξετάσει λεπτοµερώς τις προτάσεις που περιέχει η ανακοίνωση της Επιτροπής και άλλες συναφείς 
προτάσεις προκειµένου να υλοποιηθεί η ∆έσµευση ΙΙ της Βαρκελώνης, 

την απόφαση που ενέκρινε η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων για τη σύσταση και τον 
καθορισµό της εντολής της ad hoc Οµάδας «Εναρµόνιση»,3 

ότι η Οµάδα κλήθηκε να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο το αργότερο το Νοέµβριο του 2004, µε 
σκοπό να εγκριθεί από το Συµβούλιο σχέδιο δράσης της ΕΕ για το συντονισµό και την εναρµόνιση, 
το οποίο θα υποβληθεί στο ∆εύτερο Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου για την εναρµόνιση και την 
ευθυγράµµιση σε θέµατα αποτελεσµατικότητας της βοήθειας που θα πραγµατοποιηθεί στο Παρίσι 
το 2005, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων συµφώνησε στις 18 Νοεµβρίου 
2004 ως προς την έκθεση που υπέβαλε η ad hoc Οµάδα «Εναρµόνιση», 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση της ad hoc Οµάδας «Εναρµόνιση» που φέρει τον τίτλο «Συµβολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση του συντονισµού, της εναρµόνισης και της ευθυγράµµισης», 

ΚΑΛΕΙ τις σχετικές οµάδες και επιτροπές του Συµβουλίου να συνεχίσουν τις εργασίες 
προετοιµασίας της συµµετοχής της ΕΕ στο ∆εύτερο Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου για την εναρµόνιση 
και ευθυγράµµιση σε θέµατα αποτελεσµατικότητας της βοήθειας που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Παρίσι το 2005. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την πρόθεσή του να παρακολουθεί τακτικά την περαιτέρω πρόοδο που 
επιτυγχάνεται προκειµένου να υλοποιηθεί η ∆έσµευση ΙΙ της Βαρκελώνης.» 

                                                

1 7108/04 COM (2004) 150 τελικό. 
2 8973/04. 
3 9188/04. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ - Συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων και ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συµπεράσµατά του της 31ης Μαΐου και 8ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά 
µε τη συνέχεια της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ και τη δήλωση της Επιτροπής και του 
Συµβουλίου του Νοεµβρίου 2000 για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συµπεράσµατά του της 17ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την Ετήσια 
Έκθεση για την αναπτυξιακή πολιτική και την εξωτερική βοήθεια της ΕΚ, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ όσον αφορά την Ετήσια Έκθεση για την 
αναπτυξιακή πολιτική και την εξωτερική βοήθεια της ΕΚ κατά το 2003, 

2. ΕΠΑΙΝΕΙ την Επιτροπή για τις βελτιώσεις που επέφερε σε σχέση µε την προηγούµενη 
Ετήσια Έκθεση, όπως το νέο κεφάλαιο για την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας της 
ΕΚ, 

3. ΕΠΑΙΝΕΙ επίσης την Επιτροπή για το ότι περιέλαβε ειδική αναφορά στη διακυβέρνηση, 
την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, όπου απηχείται η άποψη ότι η ειρήνη, η 
ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετα στοιχεία, 

4. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη θετική πρόοδο της εξωτερικής βοήθειας της ΕΚ, η οποία καταγράφεται 
στην Έκθεση του 2004 και ιδίως: 

– την πρόοδο της διαρκούς προσπάθειας προς επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας, µέσω, µεταξύ άλλων, περαιτέρω επικέντρωσης της εξωτερικής βοήθειας 
στους έξι τοµείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ, 

– τα διαφαινόµενα σηµάδια ότι η µεταρρυθµιστική διαδικασία αρχίζει να αποδίδει 
καρπούς από απόψεως ταχύτερης υλοποίησης και βελτιωµένης εκτέλεσης των 
χαρτοφυλακίων, 
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5. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι για να είναι η Ετήσια Έκθεση αποτελεσµατική ως µέσο εκτίµησης της 
προόδου προς βασικούς στρατηγικούς στόχους, θα πρέπει να προβλέπονται τα εξής: 

– ανάλυση της εφαρµογής της δήλωσης του 2000 για την αναπτυξιακή πολιτική στις 
διάφορες περιοχές, 

– συστηµατική αξιολόγηση της συµβολής της ΕΚ για τον περιορισµό της φτώχειας 
στα πλαίσια όλων των περιφερειακών προγραµµάτων, καθώς και για την πρόοδο 
προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε κάθε περιοχή, 

– περαιτέρω ανάλυση υπό µορφή αποκοµισθέντων διδαγµάτων και πιθανών 
επιπτώσεων για τη διαµόρφωση πολιτικής και την ανάπτυξη προγραµµάτων στο 
µέλλον, 

– σαφής συσχετισµός µεταξύ του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, της Ετήσιας 
Στρατηγικής Χάραξης Πολιτικής και της Ετήσιας Έκθεσης, κατ’ εφαρµογή των 
προηγούµενων συµπερασµάτων που ενέκρινε το Συµβούλιο το 2000 και το 2001, 

6. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει ένα γενικό σχέδιο για την Ετήσια Έκθεση του 2005, 
το οποίο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των διαφόρων αποδεκτών της (όπως 
των Ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των 
πολιτών και του ευρέως κοινού), µε σαφή διαχωρισµό µεταξύ των προαναφερόµενων 
στρατηγικών αναλύσεων και των πλέον περιγραφικών µερών της Έκθεσης, 

7. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εστιαστεί σε µια επιλεκτικότερη παρουσίαση των βασικών 
δεδοµένων, τα οποία είναι τα ενδεικτικότερα για να καταδειχθεί η πρόοδος που έχει 
σηµειωθεί στους κυριότερους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, 

8. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή κατά την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2005 να αποδώσει 
µεγαλύτερη προσοχή στα εξής: 

– στις εργασίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της «Ειδικής Οµάδας ∆ράσης για την 
Ανάπτυξη ∆υναµικού» προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και 
συνεκτική ενσωµάτωση των δραστηριοτήτων των δέκα νέων κρατών µελών για την 
αναπτυξιακή βοήθεια, και να επιβεβαιωθεί επίσης ότι η εν λόγω οµάδα δράσης έχει 
εδραιωθεί σε θεσµικό επίπεδο κατά τρόπο ώστε οι προαναφερόµενες εργασίες να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής προσοχής κατά την 
εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2005, 



 22.-23.XI.2004 

 
14724/04 (Presse 325) 40 

 EL 

– στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το συντονισµό, τη 
συµπληρωµατικότητα και τη συνεκτικότητα, στοιχεία τα οποία είναι όλα ουσιαστικά 
για τη συνεργασία για την ανάπτυξη της ΕΕ, 

– στον αντίκτυπο των προγραµµάτων της Επιτροπής στην ισότητα των φύλων, στα 
παιδιά και στη βιώσιµη ανάπτυξη, 

9. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι θα πρέπει να σχηµατοποιηθεί η παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων 
στην Ετήσια Έκθεση προκειµένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα µεταξύ οικονοµικών στοιχείων του κειµένου και των 
παραρτηµάτων, και ότι τα εν λόγω οικονοµικά στοιχεία θα πρέπει να καταδεικνύουν τις 
τάσεις των τελευταίων ετών, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η έκθεση δεν περιλαµβάνει οικονοµικά 
στοιχεία, όπως το ποσοστό της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας αναλόγως του 
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος ή άλλης επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας (OOA), και 
τα αντίστοιχα µερίδια της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΚ που παρέχεται στις 
χώρες µε χαµηλό εισόδηµα και στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ΚΑΛΕΙ δε την 
Επιτροπή να ενσωµατώνει τα στοιχεία αυτά, τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τα 
προηγούµενα έτη, σε όλες τις µελλοντικές εκθέσεις, 

10. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι καίτοι το κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση έχει βελτιωθεί, είναι αναγκαίο να σχηµατοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία 
προκειµένου να χρησιµεύσουν ως βάση σύγκρισης κατά τα επόµενα έτη, 

11. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η αξιολόγηση της Μεταρρύθµισης όσον αφορά τη ∆ιαχείριση της 
Εξωτερικής Βοήθειας της ΕΕ, που περιέχεται στην Ετήσια Έκθεση εστιάζεται σε µεγάλο 
βαθµό σε ποσοτικά και διαδικαστικά µέτρα, ως εκ τούτου, δε ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να 
διεξαγάγει ποιοτική αξιολόγηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ ξεχωριστή από την 
Ετήσια Έκθεση και να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επεξεργαστεί, να 
κατοχυρώσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις καινοτοµίες και τις θετικές µεταβολές στο 
πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στη Μεταρρυθµιστική ∆ιαδικασία η οποία άρχισε το 
2000, ενώ παράλληλα θα στοχεύει στην επίτευξη ποιότητας, αντίκτυπου και 
αποτελεσµάτων· το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση πριν από τον 
Ιούλιο του 2005, 

12. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να επισπεύσει την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης για το 2005 µετά 
την περίοδο υποβολής εκθέσεων και πάντως να την υποβάλει πριν από τον Ιούνιο του 
2005.» 
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∆ΙΑΦΟΡΑ 

– Γουινέα-Μπισσάου 

Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την πορτογαλική αντιπροσωπία σχετικά µε την κατάσταση στη 
Γουινέα-Μπισσάου. Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε σύνοδος της Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων 
Κρατών, κατά την οποία αποφασίσθηκε να σταλεί αποστολή στη χώρα αυτή. Η Επιτροπή 
ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση όσον αφορά την παροχή βοήθειας από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη Γουινέα-Μπισσάου. 

– Οργάνωση οικονοµικής συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου 

Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την ελληνική αντιπροσωπία σχετικά µε τη σύνοδο των Υπουργών 
Εξωτερικών της Οργάνωσης Οικονοµικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Απριλίου. 

– Ενέργεια και ανάπτυξη 

Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την Προεδρία σχετικά µε µια διάσκεψη για την ενέργεια και την 
ανάπτυξη που θα πραγµατοποιηθεί στο Noordwijk από τις 12 έως τις 14 ∆εκεµβρίου. 
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα ακόλουθα έλαβαν χώρα στο περιθώριο της συνόδου του Συµβουλίου: 

– ∆ιάσκεψη για τη δήλωση διάθεσης στρατιωτικού δυναµικού 

Βλ. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/82761.pdf 

– ∆ιάσκεψη για τη δήλωση διάθεσης µη στρατιωτικού δυναµικού 

Βλ. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/82760.pdf 

– ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού 

Βλ. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/82759.pdf 

– Υπουργική Συνάντηση Υπουργών Αµύνης της Οµάδας Εξοπλισµών της ∆υτικής Ευρώπης 

– Φόρουµ ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων 

Βλ. ανακοίνωση στον τύπο 14434 Presse 318. 

– Συµβούλιο Συνεργασίας µε τη Νότια Αφρική 

– Υπογραφή συµφωνίας µε τη Νορβηγία σχετικά µε διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή 

διαβαθµισµένων πληροφοριών. 
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Βλ. ανακοίνωση στον τύπο «Γενικές Υποθέσεις» 14723/04 Presse 324. 

 


