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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο σηµείωσε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τις αναθεωρήσεις που επέφερε η 

Ελλάδα στα στοιχεία που είχε παράσχει προηγουµένως για την αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής 

κατάστασής της. Κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να συµµορφωθεί επειγόντως και πλήρως προς τις 

απαιτήσεις της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε την εναρµόνιση των ελέγχων ρευστών 

διαθεσίµων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ µε στόχο την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας. 

Συζήτησε επίσης τα κυριότερα ζητήµατα που προέκυψαν από την επανεξέταση του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και συµφώνησε να τα συζητήσει εκ νέου σε κάποια προσεχή σύνοδό 

του ώστε η επανεξέταση να µπορέσει να ολοκληρωθεί κατά το επόµενο έτος. 
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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. Didier REYNDERS Υπουργός Οικονοµικών 

Τσεχική Δηµοκρατία: 
κ. Zdenĕk HRUBÝ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών 

Δανία: 
κ. Thor PEDERSEN Υπουργός Οικονοµικών 

Γερµανία: 
κ. Hans EICHEL Οµοσπονδιακός Υπουργός Οικονοµικών 

Εσθονία: 
κ. Taavi VESKIMÄGI Υπουργός Οικονοµικών 

Ελλάδα: 
κ. Γεώργιος ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Ισπανία: 
κ. Pedro SOLBES MIRA Δεύτερος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Γαλλία: 
κ. Nicolas SARKOZY Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, 

Οικονοµικών και βιοµηχανίας 

Ιρλανδία: 
κ. Brian COWEN Υπουργός Οικονοµικών 

Ιταλία: 
κ. Rocco Antonio CANGELOSI Μόνιµος Αντιπρόσωπος 

Κύπρος: 
κ. Ιάκωβος ΚΕΡΑΥΝΟΣ Υπουργός Οικονοµικών 

Λετονία: 
κ. Oskars SPURDZIŅŠ Υπουργός Οικονοµικών 

Λιθουανία: 
κ. Algirdas BUTKEVIČIUS Υπουργός Οικονοµικών 

Λουξεµβούργο: 
κ. Jean-Claude JUNCKER Πρωθυπουργός, Υπουργός Επικρατείας Υπουργός 

Οικονοµικών 
κ. Jeannot KRECKĖ Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Εξωτερικού Εµπορίου, 

Υπουργός Αθλητισµού 

Ουγγαρία: 
κ. Tibor DRASKOVICS Υπουργός Οικονοµικών 

Μάλτα: 
κ. Richard CACHIA-CARUANA Μόνιµος Αντιπρόσωπος 

Κάτω Χώρες: 
κ. Gerrit ZALM Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικονοµικών 
κ. Joannes Gerardus WIJN Υφυπουργός Οικονοµικών 

Αυστρία: 
κ. Karl-Heinz GRASSER Οµοσπονδιακός Υπουργός Οικονοµικών 

Πολωνία: 
κ. Miroslaw GRONICKI Υπουργός Οικονοµικών 

Πορτογαλία: 
κ. Orlando CALIÇO Υφυπουργός Φορολογικών Υποθέσεων 
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Σλοβενία: 
κ. Dušan MRAMOR Υπουργός Οικονοµικών 

Σλοβακία: 
κ. Ivan MIKLOŠ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικονοµικών 

Φινλανδία: 
κ. Antti KALLIOMÄKI Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικονοµικών 

Σουηδία: 
κ. Pär NUDER Υπουργός Οικονοµικών 

Ηνωµένο Βασίλειο: 
κ. Gordon BROWN Καγκελάριος του Θησαυροφυλακίου (Υπουργός 

Οικονοµικών) 

 

Επιτροπή: 
κ. Joaquín ALMUNIA AMANN Μέλος 
κα Michaele SCHREYER Μέλος 

 

Συµµετείχαν επίσης: 
κ. Philippe MAYSTADT Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
κ. Jan Willem OOSTERWIJK Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής 
κ. Caio KOCH-WESER Πρόεδρος της Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής 

Επιτροπής 
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

– Επανεξέταση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση πολιτικής επί των βασικών σηµείων που θέτει η επανεξέταση 
του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ. Ζήτησε από την Οικονοµική και 
Δηµοσιονοµική Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες επί των θεµάτων αυτών υποβάλλοντας εν 
συνεχεία σχετική έκθεση που θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να ολοκληρώσει την επανεξέταση στις 
αρχές του 2005. 

Η αναθεώρηση του Συµφώνου διεξάγεται βάσει ανακοίνωσης που εξέδωσε τον Σεπτέµβριο η 
Επιτροπή και µε την οποία αξιολογείται ο ρόλος του Συµφώνου στον συντονισµό των 
προϋπολογισµών των κρατών µελών, µετά από πενταετή εφαρµογή του, κατόπιν της απόφασης του 
Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου στην υπόθεση C-27/04 (Επιτροπή κατά Συµβουλίου) η οποία 
διευκρινίζει τους αντίστοιχους ρόλους κατ' εφαρµογήν του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις δίδοντας µεγαλύτερη έµφαση σε συστάσεις 
σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις και εστιάζοντας περισσότερο στη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών. 

Αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να εφαρµόζονται τα διάφορα µέσα για την 
οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ ώστε να ενισχύεται η συµβολή της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
στην οικονοµική ανάπτυξη και να υποστηρίζεται η πρόοδος προς την στρατηγική οικονοµικής 
µεταρρύθµισης που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας τον Μάρτιο του 2000. Η 
ανακοίνωση προτείνει επίσης πιθανές βελτιώσεις στην επιβολή του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή Οικονοµικών και Δηµοσιονοµικών Θεµάτων να συνεχίσει 
τις εργασίες επί των κάτωθι θεµάτων βάσει της διεξαχθείσας συζήτησης : 

– αποφυγή της εφαρµογής κυκλικών πολιτικών (ήτοι συµµετρική λειτουργία κατά τη 
διάρκεια του κύκλου)  

– καλύτερο προσδιορισµό του εθνικού µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου· 

– διαµόρφωση του κριτηρίου του χρέους επί το λειτουργικότερο· 

– βελτιωµένη εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος·  

– συνεκτίµηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων·  

– τη βελτίωση της διακυβέρνησης.  
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– Αναθεωρήσεις των ελληνικών δηµοσιονοµικών στοιχείων - Συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα : 

«Το Συµβούλιο ECOFIN χαιρέτισε την έκθεση της Εurostat σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλλειµα 
της Ελλάδας και τα στοιχεία σχετικά µε το δηµόσιο χρέος της για την περίοδο από το 1997 και 
έπειτα. Το Συµβούλιο συνέστησε στις ελληνικές αρχές να συνεργασθούν για τη διασαφήνιση των 
ελληνικών δηµοσιονοµικών στατιστικών στοιχείων ευθυγραµµίζοντάς τα προς τις απαιτήσεις 
ΕΣΟΛ 95. 

Η απόφαση της Ελλάδας να υιοθετήσει το ευρώ τον Ιούνιο του 2000 βασιζόταν µεταξύ άλλων σε 
στατιστικά στοιχεία που παρέδωσαν οι ελληνικές αρχές και τα οποία είχε επικυρώσει η Eurostat. Οι 
υπουργοί αναγνωρίζουν ότι τµήµα των αναθεωρήσεων αντανακλά τις αβεβαιότητες της µετάβασης 
προς τη νέα µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95 που θεσπίσθηκε κατά τη δηµοσιονοµική κοινοποίηση το 
Μάρτιο του 2000. Αναθεωρηµένα και πιό ολοκληρωµένα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 
δηµοσιονοµικά ελλείµατα υπήρξαν σηµαντικά ανώτερα της τιµής αναφοράς. Επί πλέον, το χρέος 
σε σχέση µε το ΑεγχΠ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Δεν µειώθηκε αρκετά ούτε προσέγγισε την 
τιµή αναφοράς όπως απαιτεί το άρθρο 104 της Συνθήκης. 

Είναι µεγίστης σηµασίας το να συµµορφωθεί πλήρως και ταχέως η ελληνική κυβέρνηση µε τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία για την υποστήριξη του ενιαίου νοµίσµατος. Οι υπουργοί παροτρύνουν 
τις ελληνικές αρχές να υλοποιήσουν τη δέσµευσή τους βάσει της διαδικασίας του υπερβολικού 
ελλείµατος λαµβάνοντας επαρκή διορθωτικά µέτρα. Οι υπουργοί θα αξιολογήσουν την κατάσταση 
του υπερβολικού ελλείµατος της Ελλάδας µε την πρώτη ευκαιρία βάσει σύστασης της Επιτροπής. 

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι προτίθενται να επανέλθουν στο θέµα της ευθύνης και της ενδεχόµενης 
µελλοντικής δράσης προκειµένου να µην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή, βάσει έκθεσης της 
Επιτροπής. Οι υπουργοί ανέθεσαν στην Οικονοµική και Δηµοσιονοµική Επιτροπή να εξετάσει την 
έκθεση αυτή διεξοδικά και να υποβάλει ταχέως έκθεση στο Συµβούλιο ECOFIN.» 
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013 

– Ίδιοι πόροι 

– Διόρθωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών  

Το Συµβούλιο πραγµατοποίησε συζήτηση προσανατολισµού σχετικα µε τις προτάσεις της 
Επιτροπής για  τροποποίηση, στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο  2007-2013, του συστήµατος των ιδίων 
πόρων για τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού της ΕΕ και του µηχανισµού που 
χρησιµοποιείται για τη διόρθωση των ανισορροπιών των συνεισφορών των κρατών µελών στον 
προϋπολογισµό. 

Οι προτάσεις περιλαµβάνουν σχέδιο απόφασης για το σύστηµα των ιδίων πόρων και σχέδιο 
κανονισµού για τη διόρθωση των ανισορροπιών του προϋπολογισµού καθώς και έκθεση σχετικα µε 
τη λειτουργία του συστήµατος των ιδίων πόρων. 

Όσον αφορά το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, στόχος της Προεδρίας είναι να θεσπίσει το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 17 Δεκεµβρίου, αρχές και κατευθύνσεις για τη συνέχεια των 
εργασιών µε στόχο την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας το επόµενο έτος. Η συµβολή του 
Συµβουλίου όσον αφορά το θέµα των ιδίων πόρων θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό αυτών των 
αρχών και των κατευθύνσεων. 

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος σηµείωσε ότι : 

– Η ευρεία πλειοψηφία των αντιπροσωπειών συµφωνούν µε την ιδέα της µετάβασης από το 
σηµερινό βασιζόµενο στα έσοδα ΦΠΑ σύστηµα σε σύστηµα που να βασίζεται στο ΑΕΕ. 

– Οι αντιπροσωπείες δεν υποστήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση νέου  ίδιου 
πόρου φορολογικής προέλευσης. 

– Εκφράστηκε ευρύ φάσµα απόψεων σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση 
γενικευµένου διορθωτικού µηχανισµού. 

Ίδιοι πόροι 

Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον σύστηµα, µολονότι προσέφερε 
επαρκή και σταθερή χρηµατοδότηση για την Κοινότητα, πάσχει από  έλλειψη διαφάνειας και 
προσφέρει περιορισµένη µόνον δηµοσιονοµική αυτονοµία. Η Επιτροπή προτείνει για το µέλλον 
τρεις εναλλακτικές δυνατότητες: 

• να διατηρηθεί αµετάβλητο το υφιστάµενο σύστηµα 
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• να καθιερωθεί σύστηµα βασιζόµενο στο ΑΕΕ και άρα να καταργηθεί  ο βασιζόµενος στο ΦΠΑ 
πόρος, 

• σύστηµα που χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους φορολογικής προέλευσης. 

Η Επιτροπή καταλήγει υπέρ συστήµατος στο οποίο θα παίζουν µεγαλύτερο ρόλο οι πόροι 
φορολογικής προέλευσης και πιό περιορισµένο ρόλο οι βασιζόµενοι στο ΑΕΕ πόροι  (40% του 
προϋπολογισµού κατ’ανώτατο όριο). Προτείνει να µην δηµιουργηθεί νέος φόρος αλλά να 
χρησιµοποιηθεί κάποιο ποσοστό υφισταµένου εθνικού φόρου, είτε  του ενεργειακού φόρου είτε του 
ΦΠΑ είτε του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

Διόρθωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών 

Όσον αφορά τον µηχανισµό διόρθωσης των υπερβολικών καθαρών συνεισφορών στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ – ο οποίος χρησιµοποιείται επί του παρόντος για την έκπτωση υπέρ του 
Ηνωµένου Βασιλείου– η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί η χρήση του και σε άλλα κράτη µέλη. 

Ο µηχανισµός θα εφαρµόζεται όταν τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα των καθαρών 
συνεισφερόντων υπερβαίνουν  το 0,35% του ΑΕΕ. Θα εφαρµόζεται µέγιστος συντελεστής 
επιστροφής 66%, ο οποίος θα µειώνεται αυτοµάτως όταν σηµειώνεται υπέρβαση του µέγιστου 
διαθέσιµου για επιστροφές ποσού το οποίο ανέρχεται σε 7,5 δισ. Ευρώ. Όλα τα κράτη µέλη θα 
συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του συνόλου των διορθώσεων και προβλέπονται µεταβατικά 
µέτρα για το ΗΒ και άλλα κράτη µέλη για διάστηµα 4 ετών. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - 
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«Τα συµπεράσµατα που ακολουθούν επικεντρώνονται στις οικονοµικές πτυχές της διαδικασίας της 
Λισσαβόνας. Εντάσσονται στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης/5ης Νοεµβρίου, στα οποία υπογραµµίζονται οι τρεις διαστάσεις 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Το Συµβούλιο ECOFIN εκφράζει σε µεγάλο βαθµό ικανοποίηση για την έκθεση της υπό την 
Προεδρία του κ. Wim Kok Οµάδας Υψηλού Επιπέδου. Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η κατεύθυνση 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι ορθή και επιτακτική, αλλά απαιτείται πολύ ταχύτερη 
εφαρµογή της. Έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης ότι οι 
προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει σήµερα η Ευρώπη είναι µεγαλύτερες από εκείνες του 2000. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης της έκθεσης, οι Υπουργοί τονίζουν ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία και 
καλούν την Επιτροπή να τα λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση των συνολικών προτάσεών της όσον 
αφορά την ενδιάµεση επανεξέταση : 

• Η επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής µεγέθυνσης και περισσότερης απασχόλησης 
πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο. Οι Υπουργοί συµφωνούν ότι το θεµατολόγιο της 
Λισσαβόνας έχει διευρυνθεί υπερβολικά και ότι η Ευρώπη πρέπει επί του παρόντος να 
καθορίσει προτεραιότητες και να εστιάσει την προσοχή της στην οικονοµική µεγέθυνση και 
την απασχόληση για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η ύπαρξη µεγαλύτερης 
οικονοµικής µεγέθυνσης και περισσότερης απασχόλησης συντελεί στην κοινωνική συνοχή 
και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και είναι απαραίτητη προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών προκλήσεων που συνδέονται µε τη γήρανση του 
πληθυσµού. Οι Υπουργοί εκφράζουν επίσης ικανοποίηση για την αναφορά, στην έκθεση, της 
ανάγκης µακροοικονοµικού πλαισίου που να υποστηρίζει τη σταθερότητα και την οικονοµική 
µεγέθυνση. 

• Μεταρρυθµίσεις µε στόχο την επιτάχυνση της αύξησης της απασχόλησης και της 
παραγωγικότητας της Ευρώπης. Οι Υπουργοί υποστηρίζουν βασικά τους πέντε τοµείς 
προτεραιότητας που έχει προσδιορίσει η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
τοµέων προτεραιότητας, οι Υπουργοί τονίζουν ειδικότερα : (i) τη δηµιουργία µιας κοινωνίας 
της γνώσης - σπουδαιότητα της Ε&Α και της καινοτοµίας, βελτίωση των πλαισιακών 
συνθηκών και επίλυση των εκκρεµών προβληµάτων όσον αφορά το κοινοτικό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας· (ii) την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς - αποτελεσµατικότερο 
ανταγωνισµό και ενιαία αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες· (iii) τη δηµιουργία κατάλληλου 
κλίµατος για τους επιχειρηµατίες - µεταρρύθµιση των κανονιστικών ρυθµίσεων και βελτίωση 
της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια· (iv) τη µεταρρύθµιση των αγορών εργασίας - 
µεγαλύτερη ευελιξία, µεταξύ άλλων µε αύξηση του συνολικού αριθµού ωρών εργασίας 
υπολογιζόµενου σε ολόκληρη τη ζωή του εργαζοµένου, επανεξισορρόπηση της έννοιας της 
ασφάλειας της θέσης εργασίας και ανάληψη δράσης όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις των 
παροχών, και (v) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας - οικολογικές καινοτοµίες. 
Οι Υπουργοί συνιστούν να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της Στρατηγικής 
της Εσωτερικής Αγοράς. 
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• Πολιτική οικείωση και ηγετικός ρόλος. Οι Υπουργοί συµφωνούν ότι οι αρµόδιοι για τη 
χάραξη πολιτικής πρέπει να εντείνουν την προσήλωσή τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας, 
και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο ότι είναι δικό τους θέµα, καθώς και να δεχθούν την 
εθνική ευθύνη τους όσον αφορά την προαγωγή της εφαρµογής των συµπεφωνηµένων 
µεταρρυθµίσεων για την προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης. Οι 
εθνικές κυβερνήσεις και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν την πολιτική πρωτοπορία που έχει 
τόσο ζωτική σηµασία. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων 
και των κοινωνικών εταίρων σε συνάρτηση µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

• Ο κεντρικός ρόλος των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) 
και της πολυµερούς εποπτείας. Οι Υπουργοί εκφράζουν ικανοποίηση για την αναφορά, 
µέσα στην έκθεση, των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ). Οι 
ΓΠΟΠ, δυνάµει της Συνθήκης, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας συντονισµού των 
οικονοµικών πολιτικών, καθότι παρέχουν το πλαίσιο για την υποβολή συστάσεων πολιτικής 
και για την παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Οι συνεπείς και σε συνοχή µε τους ΓΠΟΠ 
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση επίσης µπορούν να διαδραµατίσουν κεντρικό 
ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Οι Υπουργοί καλούν την Επιτροπή να 
αποδώσει προσοχή στη διατήρηση και, κατά περίπτωση, στην ενίσχυση της βασικής 
διαδικασίας της πολυµερούς εποπτείας. 

• Μεγαλύτερη ευθύνη. Οι Υπουργοί συµφωνούν ότι η απόδοση µεγαλύτερης έµφασης στη 
συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών επιδόσεων µπορεί να ενισχύσει την ευθύνη των κρατών 
µελών για τη διεξαγωγή µεταρρυθµίσεων. Η συγκριτική αξιολόγηση της απόλυτης επίδοσης 
και της προόδου των κρατών µελών κατά τη διάρκεια πρόσφατου χρονικού διαστήµατος σε 
συνάρτηση µε βασικούς και συντελεστικούς οικονοµικούς στόχους έχει και αυτή κάτι να 
προσφέρει, πρέπει δε να διεξαχθεί µε προσοχή, να συνοδεύεται από ποιοτική αξιολόγηση και 
να αντικατοπτρίζει τις αρχικές διαρθρωτικές συνθήκες, καθώς και τις µεταρρυθµίσεις που 
έχουν λάβει χώρα στα κράτη µέλη. Οι βελτιώσεις που επέρχονται στους διαρθρωτικούς 
δείκτες πρέπει να επιτρέψουν ακριβέστερη παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών 
µελών. 

Οι Υπουργοί επιµένουν επίσης στα ακόλουθα ζητήµατα : 

• Ενίσχυση της διακυβέρνησης. Τα εθνικά προγράµµατα δράσης που προτείνει η Οµάδα 
Υψηλού Επιπέδου θα µπορούσαν, κατ’αρχήν, να συµβάλουν στην ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της στρατηγικής, µε την ανάληψη σαφών και συγκεκριµένων δεσµεύσεων εκ 
µέρους των κρατών µελών όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις των αγορών εργασίας, προϊόντων 
και κεφαλαίων που απαιτούνται για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής µεγέθυνσης και 
απασχόλησης. Εάν εγκριθούν, τα εν λόγω προγράµµατα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σ’ 
ένα εξορθολογισµένο και συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, βασιζόµενο, όπως προτείνεται 
στην έκθεση, στις συµπεφωνηµένες συστάσεις των ΓΠΟΠ που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο 
Ecofin. 

• Σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση. Πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία 
που παρέχει η οικονοµική µεγέθυνση προκειµένου να επιδιωχθεί ενεργότερα η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση. Οι δράσεις πολιτικής πρέπει να είναι σύµφωνες µε την ενίσχυση 
της ποιότητας και της βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών, συµπεριλαµβανοµένου του 
εκσυγχρονισµού του κράτους προνοίας. Απαιτούνται επίσης συνεχιζόµενες προσπάθειες για 
µεγαλύτερο άνοιγµα προς τα έξω, µεταξύ άλλων και σε πολυµερές πλαίσιο, ως σηµαντική 
ώθηση στην οικονοµική µεγέθυνση, την απασχόληση και την παραγωγικότητα, µε αύξηση 
του ανταγωνισµού και µείωση των εµποδίων στην είσοδο και µε περισσότερα κίνητρα για 
καινοτοµία. 
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• Διατήρηση της έµφασης στους βασικούς στόχους. Οι Υπουργοί επιµένουν ότι ο κατάλογος 
των στόχων, ο οποίος εστιάζεται στην οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση και 
βασίζεται σε ένα σαφές σύνολο κύριων στόχων, δεν πρέπει να υφίσταται συνεχή πίεση µε 
στόχο την επέκτασή του, πράγµα που θα οδηγούσε σε λιγότερη λογική συνοχή και συνέπεια 
στο επίπεδο της εφαρµογής. 

Το Συµβούλιο Ecofin θα εξετάσει διεξοδικά τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή σχετικά µε 
την ενδιάµεση επανεξέταση και καλεί, στη συνάρτηση αυτή, την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής 
να το βοηθήσει στην εκπόνηση της συµβολής του προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
2005.» 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

– Ενοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

«Το Συµβούλιο: 

– καλεί εκ νέου την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της στα µελλοντικά της σχέδια για 
την ενοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα την έκθεση της ΕΧΥ του Μαΐου 2004. 

– υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα των συµπερασµάτων της 2ας Ιουνίου 2004 και υποστηρίζει 
ειδικότερα ότι για την περαιτέρω ενοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα θα πρέπει να 
ακολουθηθεί προσέγγιση βασιζόµενη στη συστηµατική ανάλυση των υπόλοιπων φραγµών 
και του αντίκτυπου της άρσης των φραγµών αυτών και ότι «θα πρέπει να δοθεί έµφαση 
στη σύγκλιση της εποπτείας και της εφαρµογής· θα πρέπει να λαµβάνονται µη νοµοθετικά 
µέτρα εφόσον αυτό είναι δυνατόν και σκόπιµο, να εισάγεται δε νέα νοµοθεσία όταν 
απαιτείται», 

– τονίζει ειδικότερα ότι τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην πλήρη 
και συνεπή εφαρµογή και την αποτελεσµατική εκτέλεση όλων των µέτρων του ΠΔΧΥ,  

– σηµειώνει µε ικανοποίηση την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες 
προτεραιότητες που περιλαµβάνονται στην έκθεση της ΕΧΥ του Μαΐου 2004, 
συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω εποπτικής σύγκλισης, της ανάπτυξης πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας σε επίπεδο ΕΕ και της ενίσχυσης της εταιρικής 
διακυβέρνησης, 

– τονίζει τη σηµασία της ολοκλήρωσης των εργασιών επί των υφιστάµενων προτάσεων στον 
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων, της 8ης οδηγίας 
εταιρικού δικαίου όσον αφορά τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους της 3ης οδηγίας 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της οδηγίας σχετικά µε την 
αντασφάλιση, καθώς και σχετικά µε τα λογιστικά πρότυπα, 

– σηµειώνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την προετοιµασία 
των προτεραιοτήτων της για τις µελλοντικές εργασίες και χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να συµβουλεύεται τους φορείς της αγοράς, περιλαµβανοµένων των τελικών 
χρηστών, µέσω της σύστασης τοµεακών οµάδων εµπειρογνωµόνων και δικτύου 
εµπειρογνωµόνων, αρµοδίων για διατύπωση πολιτικών συστάσεων από την πλευρά του 
χρήστη (FIN-USE – Φόρουµ Χρηστών Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών), 

– καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω ζητήµατα που αφορούν την ενοποίηση και τη 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων 
εγγύησης των καταθέσεων στο πλαίσιο της ενοποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, 
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– ζητεί να συνοδεύονται όλες οι µελλοντικές νοµοθετικές προτάσεις από ενδελεχή 
αξιολόγηση των επιπτώσεων.» 
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– Επανεξέταση του πλαισίου Lamfalussy - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα 

«Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η πείρα που έχει συγκεντρωθεί, παρότι είναι περιορισµένη µέχρι 
στιγµής, καταδεικνύει ότι η εισαγωγή του πλαισίου Lamfalussy έχει θετικά αποτελέσµατα και 
επιτυγχάνει τους κύριους στόχους της. Η εφαρµογή του πλαισίου έδωσε µεγαλύτερη ώθηση και 
βελτίωσε την ευελιξία της νοµοθετικής διαδικασίας, επιτρέποντας της να ανταποκριθεί στις 
τεχνολογικές αλλαγές και στις εξελίξεις της αγοράς, µε τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σε 
ταχύτερη και πιο ευέλικτη βάση. Επίσης, προλείανε το έδαφος για την αποτελεσµατικότερη 
εποπτική συνεργασία και σύγκλιση. Το Συµβούλιο χαιρετίζει τη θετική συµβολή της βελτιωµένης 
διαφάνειας, µέσω της ανοικτής και έγκαιρης διαβούλευσης µε τους φορείς της αγοράς, 
αναγνωρίζοντας, παράλληλα, ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης δηµιούργησαν σηµαντικές 
απαιτήσεις όσον αφορά την εµπειρία των φορέων της αγοράς. 

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι αυτή τη θετική αξιολόγηση συµµερίζονται και τα τρία 
όργανα που συµµετέχουν στη νοµοθετική διαδικασία και τα οποία αποφάσισαν να επεκτείνουν την 
εφαρµογή του πλαισίου στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, µε βάση τις κατάλληλες εγγυήσεις 
για τη διοργανική ισορροπία. 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται, µε µεγαλύτερο ρυθµό 
από οποτεδήποτε άλλοτε, καθώς αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και καινοτοµούν. Η εισαγωγή του 
ευρώ και η συνέχεια που δίδεται στο θεµατολόγιο οικονοµικών µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας 
έχουν συνδυαστεί µε τη συνεχή ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών µε αποτέλεσµα την 
επιτάχυνση του ρυθµού της ενοποίησης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρώπη. Το 
Συµβούλιο θεωρεί ότι η προσέγγιση Lamfalussy αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του συνολικού 
ρυθµιστικού πλαισίου το οποίο αναπτύχθηκε για την αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης. Συνεπώς, 
η προσέγγιση Lamfalussy θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στα πλαίσια δυναµικού και 
ανοικτού διαλόγου µεταξύ όλων των αρµοδίων οργάνων και οργανισµών και των φορέων της 
αγοράς-ένας συνεχής διάλογος αυτού του είδους θα πρέπει να εξετάζει τυχόν ελλείψεις και να 
διασφαλίζει ότι η προσέγγιση Lamfalussy παραµένει ικανή να αντιµετωπίζει µελλοντικές 
προκλήσεις. 

Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο: 

– Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου Lamfalussy και επίτευξης επαρκούς ευελιξίας 
όσον αφορά τη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών, προκειµένου να υπάρχει προσαρµογή 
στις ταχέως µεταβαλλόµενες εξελίξεις και καινοτοµίες της αγοράς· 

– Υπογραµµίζει ότι δεν πρέπει επ’ουδενί να λησµονηθούν οι αρχικοί λόγοι που οδήγησαν 
στη διαίρεση σε τέσσερα επίπεδα του πλαισίου Lamfalussy καθώς και οι αντίστοιχοι ρόλοι 
των διαφόρων µερών της διαδικασίας και η ανάγκη πολιτικής ευθύνης· 
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– Τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της ανάγκης επιτάχυνσης 
της νοµοθετικής διαδικασίας και της ανάγκης διασφάλισης της ποιότητας της νοµοθεσίας 
και της πρακτικής εφαρµογής και επιβολής· 

– Θεωρεί ότι η ανάπτυξη του επιπέδου 3, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της 
εποπτικής συνεργασίας και της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών, και η πλήρης και 
συνεπής εφαρµογή καθώς και η επιβολή των θεσπιζόµενων νοµοθετικών µέτρων έχουν 
ζωτική σηµασία προκειµένου οι φορείς της αγοράς να µπορέσουν να επωφεληθούν του 
πλαισίου Lamfalussy· 

– Συµφωνεί ότι, λόγω της επέκτασης του πλαισίου Lamfalussy σε όλους τους 
χρηµατοοικονοµικούς τοµείς, η εντολή της Διοργανικής Εποπτικής Οµάδας θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να καλύπτει τους νέους τοµείς, τον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον 
τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διορισθούν νέα µέλη 
ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα εντολή της Οµάδας. Ο τρόπος εργασίας της και η διάρκεια 
της θητείας της θα πρέπει να συµφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή 
και το Συµβούλιο». 
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ΦΠΑ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το Συµβούλιο σηµείωσε την παρουσίαση νοµοθετικών προτάσεων από µέρους της Επιτροπής µε 
στόχο την απλούστευση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σχετικά µε τον φόρο προστιθέµενης 
αξίας. 

Στόχος είναι η διευκόλυνση της συµµόρφωσης προς τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που δεν είναι 
εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη στα οποία διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, χρησιµοποιώντας 
ένα µονοαπευθυντικό σύστηµα δηλώσεων και επέκταση της ρύθµισης «αντίστροφης επιβάρυνσης» 
για τη δήλωση του ΦΠΑ. Βάσει των προτάσεων της Επιτροπής, όταν µία επιχείρηση διεξάγει 
φορολογίσιµη συναλλαγή σε ένα κράτος µέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστηµένη, 

– είτε ο πελάτης είναι οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ δυνάµει του µηχανισµού της 
αντίστροφης επιβάρυνσης και ο πωλητής δεν έχει καµµία υποχρέωση προς το κράτος 
µέλος φορολόγησης, 

– είτε ο πωλητής είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τον φόρο και έχει τη δυνατότητα, 
εφόσον το επιλέξει, να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ στο κράτος µέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος. 

Οι προτάσεις συνίστανται στα εξής : 

• σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί απλουστεύσεως των 
υποχρεώσεων σχετικά µε τον ΦΠΑ, 

• σχέδιο οδηγίας για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων περί επιστροφής του ΦΠΑ που 
προβλέπεται στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ για τους υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστηµένοι στη χώρα φορολόγησης αλλά σε άλλο κράτος µέλος, 

• σχέδιο κανονισµού για την τροποποίηση του κανονισµού 1798/2003 όσον αφορά τη διοικητική 
συνεργασία δυνάµει του µοναπευθυντικού συστήµατος και της διαδικασίας επιστροφής του 
ΦΠΑ. 
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία όσον αφορά πρόταση κανονισµού σχετικά µε τους 
ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. Θα υιοθετηθεί 
κοινή θέση χωρίς περαιτέρω συζήτηση κατά τη διάρκεια προσεχούς συνόδου του Συµβουλίου, µετά 
την οριστική διατύπωση του κειµένου, η οποία θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
δεύτερη ανάγνωση σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης. 

Η συµφωνία επιτεύχθηκε µε ειδική πλειοψηφία, µε αρνητική ψήφο της ιταλικής αντιπροσωπίας. 

Στόχος του κανονισµού είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - η οποία επανεξετάζεται επί του παρόντος 
προκειµένου να καταπολεµηθεί καλύτερα η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας - µέσω της 
πρόβλεψης κοινού συστήµατος ελέγχων των ρευστών διαθεσίµων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Αποσκοπεί επίσης στην εφαρµογή των συστάσεων της Ειδικής Οµάδας Διεθνούς 
Χρηµατοοικονοµικής Δράσης για το ξέπλυµα των χρηµάτων (FATF), η οποία συγκροτήθηκε από 
τη Σύνοδο Κορυφής της Οµάδας των Επτά στο Παρίσι το 1989. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε να καθορίσει στα 10 000 ευρώ το όριο άνω του οποίου τα φυσικά 
πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώνουν τα ρευστά διαθέσιµα κατά τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ. Αποφάσισε επίσης να διατηρήσει µια διάταξη σύµφωνα µε την οποία οι 
πληροφορίες που λαµβάνονται από τον δηλούντα γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα 
πρέπει να καταχωρούνται και να αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από τις εθνικές αρχές. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ 

– Ευρωπαϊκή Δράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση 

Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την Επιτροπή και από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικονοµική 
Μεγέθυνση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον περασµένο Δεκέµβριο. 

Η Ευρωπαϊκή Δράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και των δυνατοτήτων οικονοµικής µεγέθυνσης της 
διευρυµένης Ένωσης, µέσω µεγαλύτερων επενδύσεων τόσο σε υλικό όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Συµπληρώνει τη στρατηγική οικονοµικής µεταρρύθµισης που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη 
Λισσαβόνα τον Μάρτιο 2000, καλύπτοντας δύο ευρείς τοµείς : 

• τις υποδοµές των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ), που περιλαµβάνουν τις µεταφορές, τις 
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια,  

• την καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας του 
περιβάλλοντος. 

Η Ευρωπαϊκή Δράση για την Οικονοµική Μεγέθυνση θεωρεί ως δεδοµένο ότι τα έργα 
χρηµατοδοτούνται εν µέρει από τους εθνικούς προϋπολογισµούς, µε συνεισφορές της ΕΕ και της ΕΤΕπ 
και µε καλύτερο συντονισµό των δηµοσίων πόρων, µε την προοπτική καλύτερης κινητοποίησης 
χρηµατοδοτήσεων από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Δεκεµβρίου κάλεσε την ΕΤΕπ να προωθήσει χρηµατοδοτικά µέσα που 
αποβλέπουν στον πολλαπλασιασµό του αποτελέσµατος των ιδιωτικών κεφαλαίων, τα κράτη µέλη να 
συµπληρώσουν τη Δράση µε εθνικά µέτρα, και την Επιτροπή να επανακατευθύνει τις δαπάνες, κατά 
περίπτωση, προς επενδύσεις σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και γνώση που βελτιώνουν τη 
µεγέθυνση. 

– Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ 

Κατόπιν αίτησης της γαλλικής αντιπροσωπίας, το Συµβούλιο εξέτασε το θέµα των µειωµένων 
συντελεστών φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας και τις 
υπηρεσίες εστιατορίων. 

Σηµείωσε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προσεχώς σχετικό έγγραφο εργασίας. 

Τον Ιούλιο 2003, η Επιτροπή πρότεινε γενική επανεξέταση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, αλλά οι 
διάφορες προσπάθειες για την επίτευξη συµβιβασµού όσον αφορά τα διάφορα ζητήµατα δεν οδήγησαν 
ακόµη σε επαρκή υποστήριξη στα πλαίσια του Συµβουλίου. 

Το Συµβούλιο συµφώνησε να επανεξετάσει τον φάκελο κατά τη σύνοδό του στις 7 Δεκεµβρίου, βάσει 
του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής. 

* * 

* 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα ακόλουθα γεγονότα έλαβαν χώρα στο περιθώριο της συνόδου του Συµβουλίου: 

– Συζήτηση κατά το πρόγευµα σχετικά µε τις διαφορές των επιπέδων κοινωνικής 
πρόνοιας στην ΕΕ και στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

– Γεύµα µε τις χώρες ΕΖΕΣ µε θέµα τη γήρανση του πληθυσµού, 

– Υπουργικός διάλογος µε τις υποψήφιες χώρες.  
 
Κατά τη συνεδρίαση, οι Υπουργοί ενέκριναν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

(1) Στις 16 Νοεµβρίου 2004, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών της ΕΕ και 
των υποψήφιων χωρών, µαζί µε εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και εκπροσώπους των Κεντρικών Τραπεζών των υποψήφιων χωρών, 
πραγµατοποίησαν την έκτη συνεδρίασή τους για το διάλογο οικονοµικής πολιτικής. 
Επικέντρωσαν ιδίως την προσοχή τους στην οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, τη 
Ρουµανία και την Τουρκία αλλά και υποδέχθηκαν µε µεγάλη χαρά και θέρµη τη συµµετοχή 
της Κροατίας στο διάλογο για πρώτη φορά µε δεδοµένη την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2004 να χορηγήσει στην Κροατία το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας. 

(2) Οι Υπουργοί σηµείωσαν ότι η οικονοµική απόσταση µεταξύ της ΕΕ και της Βουλγαρίας, 
της Ρουµανίας και της Τουρκίας είναι σηµαντική. Το βιοτικό επίπεδο, όπως µετράται από το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε όρους ισοδυναµίας αγοραστικής δύναµης, είναι κάτω του ενός 
τρίτου του επιπέδου της πρώην ΕΕ-15 και περίπου στο ήµισυ του µέσου επιπέδου των νέων 
κρατών µελών. Η σύγκλιση µε την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς το εισοδηµατικό επίπεδο και 
την παραγωγικότητα συνιστά εποµένως µακροπρόθεσµη πρόκληση, µολονότι οι επιδόσεις 
µεγέθυνσης σε αυτές τις τρεις χώρες ήσαν κατά τα τελευταία χρόνια ισχυρές. 

(3) Το 2003 η πραγµατική αύξηση του ΑεγχΠ έφθασε το 4.3% του ΑεγχΠ στη Βουλγαρία, το 
4.9% στη Ρουµανία και το 5.8% στην Τουρκία. Μετά από πολυετείς απότοµες 
διακυµάνσεις, η µεγέθυνση στην Τουρκία φαίνεται να ακολουθεί σταθερότερη πορεία. Οι 
βελτιωµένες επιδόσεις µεγέθυνσης και των τριών οικονοµιών κατά τα τελευταία χρόνια 
αποδεικνύουν τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν από την εφαρµογή αξιόπιστων και υγιών 
µακροοικονοµικών πολιτικών και ενισχυτικών της µεγέθυνσης διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων. 
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(4) Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική, οι Υπουργοί σηµείωσαν ότι οι δηµοσιονοµικές 
κοινοποιήσεις του 2004 δείχνουν ότι τα ελλείµµατα της γενικής κυβέρνησης εµφανίζουν γενικά 
µείωση το 2003 έναντι του 2002. Τα σχέδια για το τρέχον έτος προέβλεπαν, κατά τη στιγµή της 
δηµοσιονοµικής κοινοποίησης στις αρχές του έτους, µια διεύρυνση των ελλειµµάτων για τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία και περαιτέρω µείωση για την Τουρκία. Ωστόσο, η ισχυρή 
µεγέθυνση των οικονοµιών και των κρατικών εσόδων που σηµειώθηκε έκτοτε και στις τρεις 
χώρες θα οδηγήσει πιθανότατα σε αποτελέσµατα καλύτερα των προβλεφθέντων το Μάρτιο και 
σε σχέση µε το περασµένο έτος. Κατά συνέπεια, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα για το 2004, 
όπως αποτυπώνονται στις προβλέψεις της Επιτροπής του φθινοπώρου του 2004, θα δείχνουν 
αντιθέτως σηµαντικές και ευπρόσδεκτες βελτιώσεις των κρατικών προϋπολογισµών σε όλες τις 
υποψήφιες χώρες έναντι του 2003 καθώς και έναντι των προβλέψεων των κοινοποιήσεων του 
Μαρτίου. Στη Βουλγαρία και την Τουρκία τα πρωτογενή πλεονάσµατα συνέβαλαν στη γενική 
πτώση του ύψους του ελλείµµατος και του χρέους, ενώ στην περίπτωση της Ρουµανίας το 
πρωτογενές αποτέλεσµα αυξήθηκε το 2003, πράγµα που µεταξύ άλλων στοιχείων εξηγεί γιατί 
τα επίπεδα του χρέους και του ελλείµµατος δεν µειώθηκαν περαιτέρω. 

(5) Παρά την αξιοσηµείωτη πρόοδο, οι προκλήσεις οικονοµικής πολιτικής που αντιµετωπίζουν οι 
χώρες αυτές παραµένουν σηµαντικές. Προκειµένου να διαφυλαχθεί η σταθερότητα χάριν της 
ισχυρής και βιώσιµης µεγέθυνσης, οι Υπουργοί υπογράµµισαν ότι αυτές οι τρεις υποψήφιες 
χώρες είναι ανάγκη να αντιµετωπίσουν καταλλήλως τις εκκρεµείς µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες που αφορούν κυρίως τον πληθωρισµό, το ρυθµό της πιστωτικής επέκτασης, τα 
δηµόσια ελλείµµατα και τα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η Ρουµανία και 
η Τουρκία πέτυχαν σηµαντική πρόοδο µειώνοντας τα υψηλά επίπεδα πληθωρισµού των 
περασµένων ετών. Για τις δυο αυτές χώρες είναι ύψιστης σηµασίας κατά τα προσεχή χρόνια να 
διατηρηθεί η προσοχή στην ενίσχυση της σταθερότητας των τιµών και την περαιτέρω 
αποκλιµάκωση του πληθωρισµού. Οι στρατηγικές συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα πρέπει να 
παραµείνουν συνεπείς µε τις άλλες µακροοικονοµικές πολιτικές και την οικονοµική σύγκλιση. 
Οι Υπουργοί θεώρησαν επίσης ότι στη διατηρήσιµη ισχυρή οικονοµική µεγέθυνση θα 
συµβάλουν η ύπαρξη υψηλών στόχων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και η βιωσιµότητα της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής σε µεσοπρόθεσµη βάση, καθώς και η αυστηρή  εφαρµογή της 
συγκράτησης των µισθών (και στο δηµόσιο τοµέα). 

(6) Οι Υπουργοί θεωρούν επίσης ότι το Σχέδιο Δράσης για τις Οικονοµικές, Νοµισµατικές και 
Χρηµατοοικονοµικές Στατιστικές για τις υποψήφιες χώρες που υιοθετήθηκε το Μάιο 2003 είναι 
πρώτης προτεραιότητας για τις στατιστικές υπηρεσίες στις υποψήφιες χώρες. Οι στατιστικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να αποκτήσουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση του Σχεδίου. 
Οι Υπουργοί καλούν την Οικονοµική και Δηµοσιονοµική Επιτροπή να παρακολουθήσει τη 
συνέχεια που θα δοθεί στις προτεραιότητες. 

(7) Οι Υπουργοί σηµείωσαν την αξιοσηµείωτη πρόοδο των τριών χωρών όσον αφορά τις 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και εξέφρασαν ικανοποίηση για τα πολλά επιτεύγµατα καθώς και 
για τα σχέδια και τις δεσµεύσεις για περαιτέρω µεταρρύθµιση. Οι Υπουργοί θεώρησαν ότι, µε 
βάση τα ήδη θετικά αποτελέσµατα, είναι καίριας σηµασίας να διατηρηθούν οι µεταρρυθµιστικές 
προσπάθειες, να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
υπαναχώρησης από επιµέρους µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Κατά τον τρόπο 
αυτό θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διατηρήσιµη µεγέθυνση, ενίσχυση της σύγκλισης 
και διασφάλιση ή ολοκλήρωση της µακροοικονοµικής σταθεροποίησης. 
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(8) Κατόπιν των ανωτέρω, οι Υπουργοί σηµείωσαν ότι οι υποψήφιες χώρες θα χρειαστεί επίσης 
να αντιµετωπίσουν τα εναποµένοντα βαθιά ριζωµένα διαρθρωτικά προβλήµατα τα οποία 
ενδέχεται να αποδυναµώσουν την ικανότητά τους να παραµείνουν σε πορεία ισχυρής 
µεγέθυνσης. Στη συνάρτηση αυτή, οι Υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την έκθεση που 
εκπόνησε η Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής σχετικά µε τις διαρθρωτικές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι τρεις υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία), όπως 
ζήτησε το Συµβούλιο Ecofin κατά τον υπουργικό διάλογο του 2003 µε τις υποψήφιες χώρες. 
Οι Υπουργοί θεωρούν ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην αύξηση της τάσης του ρυθµού µεγέθυνσης και να αποσκοπούν στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας· οι υποψήφιες χώρες είναι επίσης ανάγκη να συνεχίσουν να ενισχύουν το 
χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο και την αρχιτεκτονική του. 

(9) Οι Υπουργοί συµφώνησαν ότι οι κοινές και για τις τρεις χώρες προκλήσεις περιλαµβάνουν 
την περάτωση των ιδιωτικοποιήσεων και την προώθηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης, 
τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για την τόνωση των επενδύσεων και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την περαιτέρω θεσµική ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου (συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης των συµβάσεων), την πάταξη της 
διαφθοράς, τη µεταρρύθµιση της γεωργίας και, τέλος, τη µεταρρύθµιση των αγορών 
εργασίας και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ένταξη της παραοικονοµίας 
στην επίσηµη οικονοµία. 

(10) Οι Υπουργοί επίσης εντόπισαν συγκεκριµένες προκλήσεις διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 
ξεχωριστά για κάθε υποψήφια χώρα. Η Βουλγαρία θα πρέπει να συνεχίσει ειδικότερα τις 
προσπάθειες αντιµετώπισης της υψηλής διαρθρωτικής ανεργίας. Η Ρουµανία θα πρέπει 
ιδίως να ενισχύσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον και να συνεχίσει να ασχολείται µε το θέµα 
των καθυστερούµενων οφειλών στον τοµέα της φορολογίας και της ενέργειας. Η Τουρκία 
θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην επίτευξη βιωσιµότητας 
των δηµοσίων οικονοµικών, στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και στη µεταρρύθµιση 
της αγοράς εργασίας και του γεωργικού τοµέα. 

(11) Εν κατακλείδι, οι Υπουργοί συµφώνησαν ότι οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν 
τις µεταρρυθµιστικές τους προσπάθειες µε στόχο την επίτευξη των οικονοµικών κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης. Οι Υπουργοί υπογράµµισαν τη δέσµευσή τους να συνεχίσουν, µε την 
υποστήριξη της Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Οικονοµικής Πολιτικής καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τις οικονοµικές, τις δηµοσιονοµικές και τις διαρθρωτικές πολιτικές σε 
όλες τις υποψήφιες χώρες. Οι Υπουργοί θα συνεδριάσουν εκ νέου κατά το δεύτερο εξάµηνο 
του 2005 για να συνεχίσουν τον µεταξύ τους διάλογο. Οµοίως, ο διάλογος σε επίπεδο 
Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Επιτροπής και των αντίστοιχων εθνικών φορέων θα 
συνεχιστεί το 2005. 
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ίδιοι πόροι της Κοινότητας 

Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων προκειµένου 
να ενηµερωθούν οι δηµοσιονοµικοί κανόνες και να τροποποιηθεί η διαχείριση των παραδοσιακών 
ιδίων πόρων που ανακτώνται από τα κράτη µέλη (12463/04). 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης * 

Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό και οδηγία σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης, µε στόχο την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών 
µελών. 

Ο κανονισµός καθορίζει ένα σύνολο όρων και διαδικασιών που επιτρέπουν στις διοικητικές αρχές 
να αποτρέπουν κατά αποτελεσµατικότερο τρόπο τις απάτες και τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
όσον αφορά την κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
(12863/04 και 12911/04 ADD 1). 

Η οδηγία τροποποιεί την οδηγία 77/799/EOK όσον αφορά την αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων 
αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων, ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης 
και των φόρων επί των ασφαλίστρων και την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά µε το γενικό καθεστώς, 
την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης (12878/04). 

Αµφότερες οι νέες νοµικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2005 και θα 
αποσκοπούν στην κάλυψη των νέων αναγκών της διοικητικής συνεργασίας που απορρέουν από την 
αυξανόµενη οικονοµική ολοκλήρωση εντός της εσωτερικής αγοράς. 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 

Στήριξη για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη - Βουλγαρία και Ρουµανία 

Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε την αναπροσαρµογή της κοινοτικής στήριξης των 
προενταξιακών µέτρων για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (πρόγραµµα SAPARD) βάσει 
της πείρας που αποκτήθηκε κατά την αρχική φάση της εφαρµογής του και για τον συνυπολογισµό 
της νέας κατάστασης που προέκυψε από την πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ, µετά την οποία η 
Βουλγαρία και η Ρουµανία παραµένουν οι µόνοι δικαιούχοι του µέσου αυτού (12750/04). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Κίνα - Συµφωνία σχετικά µε τη συνεργασία σε τελωνειακά θέµατα * 

Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συµφωνίας µε την Κίνα για συνεργασία και αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά 
ζητήµατα (12639/04 και 12640/04 ADD 1). 

Στο πλαίσιο της συµφωνίας, αµφότερα τα µέρη αναλαµβάνουν να αναπτύξουν τελωνειακή 
συνεργασία, η οποία ενέχει ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισµό µεταξύ των τελωνειακών 
αρχών τους. 

Η συµφωνία περιλαµβάνει επίσης διατάξεις για αµοιβαία διοικητική συνδροµή προς πρόληψη και 
καταπολέµηση οιασδήποτε παράβασης της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

 


