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Arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Arvoisat valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet
Arvoisa komission puheenjohtaja
Arvoisa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Arvoisat ministerit

Haluan aluksi kiittää teitä saamastani kutsusta osallistua tähän Eurooppa-neuvoston kokouksen
avaavaan keskusteluun, ja erityisesti haluan esittää kiitokseni Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana
toimivan Ruotsin pääministerille hänen lämpimästä tervetulotoivotuksestaan.

Nizzan sopimus on nyt allekirjoitettu, ja haluaisinkin antaa tunnustusta kolmelle edelliselle
puheenjohtajavaltiolle, Suomelle, Portugalille ja Ranskalle, niiden osoittamasta päättäväisyydestä,
jonka ansiosta olemme päässeet odotettua parempaan tulokseen, avanneet ovet laajentumiselle ja
vieneet unionia eteenpäin monissa muissa tärkeissä kysymyksissä.

Ruotsi johtaa nyt ensimmäistä kertaa unionia, ja � arvoisa pääministeri � toivotan vielä uudelleen
puheenjohtajavaltiolle tässä kaikkea menestystä. Euroopan parlamentti on pannut tyytyväisenä
merkille, että sekä Te että ulkoministerinne olette halunneet luoda hyvät suhteet toimielimeemme,
mistä haluan esittää Teille kiitokseni.

Tukholman Eurooppa-neuvosto on omistettu erityisesti Lissabonin Eurooppa-neuvoston
seurannalle, mutta käsittelette kokouksen aikana myös eräitä kansainvälisen politiikan kysymyksiä.
Haluaisin seuraavassa käsitellä näistä kahta, jotka ovat mielestämme erityisen tärkeitä.

Ensimmäinen kysymys koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Tässä asiassa Euroopan
parlamentin kanta vastaa hyvin pitkälle neuvoston ja komissio näkemyksiä.

Kaakkois-Euroopan nykyisten rajojen asettaminen kyseenalaiseksi ei olisi ainoastaan vastoin
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa nro 1244, vaan se  johtaisi
uuden sodan syttymiseen Balkanin ruutitynnyrissä. Päätöslauselmaa on noudatettava tiukasti sen
kaikilta osin.

Olen tyytyväinen, että olette kutsuneet presidentti Trajkovskin ilmaistaksenne hänelle virallisesti
EU:n tuen. Parlamentti puolestaan kutsuu häneet vierailulle ensi kesäkuussa.

Viimepäivien tapahtumat ovat luonnollisesti osittain entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
sisäisiä asioita, minkä vuoksi Euroopan on toimittava varovaisesti. Meillä on kuitenkin aihetta
pelätä, että Kosovon vapautusarmeijan UCK:n provokaatiohyökkäyksillä on tarkoituksensa ja
niiden kansainväliset vaikutukset, etenkin Kosovossa, ovat ilmeisiä.

Tämän vuoksi Euroopan parlamentti katsoo, että KFORin on mentävä väliin suojellakseen
Kosovosta käsin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rajoja. KFORin on myös tarvittaessa
kyettävä vastaamaan voimakeinoin niiden tahojen hyökkäyksiin, joiden tavoitteena on häätää
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian albaaniväestö ja luoda itsenäinen, ainoastaan etniselle
pohjalle perustuva valtio. Historiasta tiedämme varsin hyvin, mihin se johtaisi.
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Emme myöskään saa unohtaa sitä solidaarisuutta ja jalomielisyyttä, jota makedonialaiset osoittivat
avatessaan rajansa Kosovosta vain jokin aika sitten pakenevalle albaaniväestölle silläkin uhalla, että
maan eri etnisten ryhmien välinen herkkä tasapaino, josta viime päivien tapahtumat ovat osoitus,
voisi järkkyä.

Parlamentti on tyytyväinen pyrkimyksiin koordinoida Euroopan unionin ja Naton toimintaa ja
haluaa kiittää erityisesti Javier Solanaa tämän tekemästä työstä.

Koordinoinnin on kuitenkin johdettava konkreettisiin toimiin paikan päällä. Jos Bosnian ja
Kosovon väestön kärsimyksiä pitkittänyttä viivyttelyä esiintyy myös entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian tapauksessa, miten voimme perustella eurooppalaisille sen ristiriidan, joka liittyy
Nizzassa tehtyyn myönteiseen päätökseen perustaa eurooppalaiset nopean toiminnan joukot ja
toisaalta Euroopan kyvyttömyyteen nähdä ajoissa uusi vaara, joka on syntymässä vastaavissa
olosuhteissa? Euroopan unionin uskottavuus asetettaisiin todennäköisesti kyseenalaiseksi.

Toiseksi, haluan tässä yhteydessä mainita tapahtuman, joka vaikuttaa voimakkaalla tavalla yleisen
mielipiteen kuvaan Tukholman Eurooppa-neuvostosta: unionin viidentoista jäsenvaltion valtion- ja
hallitusten päämiesten ja presidentti Vladimir Putinin välinen tapaaminen.

Parlamentti kannattaa luonnollisesti suhteiden normalisointia Venäjän federaation kanssa.
Vaikeuksistaan huolimatta Venäjä on yhä yksi maailman suurvalloista ja se pitää edelleen käsissään
avaimia kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen.

Mutta kuten tiedätte, T�et�enian tilanne ja erityisesti ihmisoikeuskysymys huolestuttaa syvästi
parlamenttia. Katsomme, että Moskova ei ole noudattanut suurinta osaa niistä sitoumuksista, joita
se antoi liittyessään Euroopan neuvostoon ja tehdessään unionin kanssa kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksia.

Unionin jäsenvaltiot tuomitsevat tragedian sitä jyrkemmin mitä pidempään se jatkuu salassa, kun
humanitaariset järjestöt tai kansainvälinen lehdistö eivät saa lupaa päästä paikan päälle.

Vaikka Venäjän viranomaiset pitävät T�et�enian konfliktia edelleen maan sisäisenä asiana ja tämän
vuoksi torjuvat muiden maiden puuttumisen asiaan ja niiden harjoittaman painostuksen, on Venäjän
poliittisen ja moraalisen edun kannalta tärkeää, että se luopuu pelkästään sotilaalliseen strategiaan
perustuvasta illuusiosta.

Näin ollen luotamme teihin, enkä lainkaan epäile, etteikö Eurooppa-neuvosto esitä Venäjän
federaation presidentille ja hallitukselle uutta kehotusta lopettaa pikaisesti perusoikeuksien
loukkaukset, joihin T�et�eniassa toimivat joukot ovat syyllistyneet, erityisesti niin sanotuilla
"seulontaleireillä", ja käynnistää neuvottelut T�et�enian tasavallan legitiimien edustajien kanssa
avaamalla ne myös kansainvälisten elinten edustajille, mikä edistäisi myönteisen tuloksen
aikaansaamista, antaa humanitaarisille järjestöille mahdollisuus tulla maahan lievittämään
epäinhimillisissä elin- ja terveysoloissa elävän väestön kärsimyksiä sekä antaa kansainväliselle
lehdistölle mahdollisuus hoitaa vapaasti ja riippumattomasti korvaamatonta
tiedonvälitystehtäväänsä.
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Haluaisin nyt siirtyä taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, jotka ovat yksi tämän
huippukokouksen keskeinen tarkoitus. Näiden kysymysten laajuuden ja monitahoisuuden vuoksi
niitä ei ole mahdollista käsitellä tässä yksityiskohtaisesti, joten tyydyn esittämään vain joitakin
näkökohtia, jotka on tuotu esiin parlamentin keskusteluissa ja päätöslauselmissa.

Vuosi sitten Lissabonin Eurooppa-neuvosto asetti unionille taloudellisissa ja sosiaalisissa
kysymyksissä kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen tavoitteen. Tavoite on kunnianhimoinen ja
edellyttää, että unioni saa aikaan edistymistä useilla aloilla, jotka tähän saakka ovat kuuluneet
yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Olette tekemässä ensimmäisen vaiheen tulosten arviointia hetkellä, jolloin Euroopan kansalaiset
haluavat saada teiltä selvän ja luottamusta herättävän viestin.

On totta, että talous on jällen kasvussa, vaikka se on osoittanut joitakin heikkouden merkkejä.
Työpaikkojen määrä on kasvanut, työttömyys on laskussa, euron ulkoisen arvon syöksykierre on
hellittänyt ja erityisesti yhteisen valuutan ansiosta Yhdysvaltain talouden rajujen heilahtelujen
vaikutuksia Euroopan talouteen on voitu huomattavasti lieventää.

Vuosi 2000 herätti kuitenkin kysymyksiä ja jopa syvää huolestuneisuutta. Se osoitti � erityisesti
pörssimarkkinoilla � uuden tietotekniikkaan perustuvan talouden haavoittuvuuden.

Eräät maat ovat ottaneet vapauksia lähentymiskriteereissä, joihin euron uskottavuus perustuu, ja 3
prosentin kasvutavoitteesta ollaan joillakin tahoilla luopumassa.

Tätä taustaa vasten olisi tärkeää, että Tukholman kokous johtaisi merkittävään edistymiseen
Lissabonissa annetuissa sitoumuksissa. On ensiarvoisen tärkeää, että pidämme jatkuvasti mielessä
päättäväisen aikomuksemme tehdä Euroopan unionista alue, jossa talouden kilpailukyky,
sosiaalinen yhteisvastuullisuus ja ympäristönsuojelu kulkevat käsi kädessä. Kansalaisemme
odottavat meiltä, että tämä Euroopan unionin asettama tavoite näkyy konkreettisesti
toissijaisuusperiaatteen noudattamisena.

Meillä on paljon tehtävää: ihmisten kouluttaminen uuden tekniikan käyttämiseen, tutkimuksen
parempi koordinoiminen ja mukauttaminen markkinoiden tarpeisiin, yhteisön säännöstön
yksinkertaistaminen, työmarkkinoiden saaminen dynaamisemmiksi ja sosiaaliturvajärjestelmien
nykyaikaistaminen. Yritykset odottavat Eurooppa-neuvostolta myös sitä, että rahoituksen saantia
helpotetaan. Tämän vuoksi tarvitaan asianmukaisia arvopaperimarkkinoita koskevia sääntöjä.

Parlamentti yhtyy Lamfalussyn johtaman viisaiden ryhmän selvityksessä esitettyyn analyysiin,
jonka mukaan nykyinen sääntelykehys on liian jäykkä, monimutkainen ja sopii huonosti
reagoimaan rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. On ehdotettu, että puiteperiaatteet määriteltäisiin
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, kun taas asiantuntijakomiteat vastaisivat
täytäntöönpanotoimista.

Jotta voidaan välttää se, että teknisiltä näyttävät toimenpiteet ovat itse asiassa lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä � kuten tiedätte, tämä aiheuttaa toistuvasti jännitteitä toimielintemme välillä �
parlamentille olisi annettava oikeus turvautua call back -tyyppiseen menettelyyn. Jos näin tehdään,
parlamentti on valmis toimimaan asian viemiseksi nopeasti eteenpäin, mutta se odottaa neuvostolta
tässä suhteessa merkittävää askelta.
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Edustamani toimielin toivoo myös, että Eurooppa-neuvosto antaa ministereille tehtäväksi varmistaa
viipymättä sisämarkkinoiden toteuttamisen erityisesti postipalveluiden ja sähkö- ja kaasualan
markkinoilla ottamalla tietenkin huomioon niiden ympäristöä koskevat ja sosiaaliset vaikutukset.

Parlamentti haluaa myös kiinnittää huomiotanne siihen, että on tarpeen aloittaa kiireellisesti
lainsäädäntötyö, jota sosiaalisen toimintaohjelman ja eurooppayhtiön säännöstön hyväksyminen
edellyttävät.

Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamien tavoitteiden herättämiin odotuksiin on vastattava
asianmukaisesti ja konkreettisesti yhteisön tasolla, oli sitten kyseessä työntekijöiden
osallistumismahdollisuuksien lisääminen, rajat ylittävä liikkuvuus, työn verotus, työn laatu tai
toimet, joilla lisätään työttömyyden, vammaisuuden tai sukupuoleen tai ikään perustuvan syrjinnän
vuoksi huonommassa asemassa olevien luottamusta.

En halua ennakoida toimielimiä koskevaa keskustelua, joka Nizzassa hyväksytyn unionin
tulevaisuutta koskevan julistuksen mukaan on määrä saattaa päätökseen vuonna 2004, mutta
mainitun julistuksen hengen, joka perustuu kansalaisten mielipiteiden parempaan huomioon
ottamiseen, olisi mielestäni käytävä ilmi jo siinä työssä, jolla valmistellaan kansalaisten elämään ja
suurimpiin huolenaiheisiin suoraan vaikuttavaa yhteisön lainsäädäntöä.

Euron käyttöönotto on tästä hyvä esimerkki. Sitä ei ole otettu tämän huippukokouksen esityslistalle,
mutta ei ole merkityksetöntä � arvoisa pääministeri � että otan asian esille täällä Ruotsissa, sillä
olen vakuuttunut, että  meillä on yhteinen tulevaisuus myös tällä alalla. Haluaisin erityisesti tuoda
esiin puutteellista tiedottamista koskevan kysymyksen. Euroalueen nykyisin muodostavassa
kahdessatoista maassa suuret yritykset ovat valmistautuneet euron käyttöönottoon huolella.

Sen sijaan, nyt kun kansallisista valuutoista luopumiseen on jäljellä enää muutama kuukausi, viesti
ei ole vielä riittävässä määrin tavoittanut kaikkia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, puhumattakaan
suuresta määrästä iäkkäämpää väestöä, jolla tulee olemaan vaikeuksia selviytyä uuteen rahaan
siirtymisestä ja joka on huolissaan mahdollisista ylimääräistä piilokustannuksista.

Toivon, että neuvosto ryhtyy suoriin ja päättäväisiin toimiin tällä alalla. Eikö Eurooppa-päivä 9.
toukokuuta voisi olla sopiva tilaisuus tuoda tätä asiaa erityisen voimakkaasti esille kaikkien
toimielinten puolesta?

Lissabonissa määritellyn ohjelman menestys riippuu siitä, miten hyvin kansalaisten suoraa
osallistumista voidaan lisätä.

Mitä tulee teknologian ja erityisesti biotekniikan alalla tapahtuvan kehityksen mukanaan tuomiin
ongelmiin, joihin Euroopan parlamentti on ottanut hyvin selvän eettisen kannan muun muassa
tuomitsemalla ihmisten kloonauksen, ihmisen asemaan talousjärjestelmissämme, lapsillemme
perinnöksi jättämämme ympäristön tilaan, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen tai
väestötieteellisen epätasapainon tuleville sukupolville aiheuttamiin seurauksiin � nämä kaikki
yhteiskunnallista keskustelua herättäneet kysymykset ovat keskeisellä sijalla Lissabonin
ohjelmassa.
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Edellä mainitut kysymykset ovat erityisen tärkeitä laajentumista ajatellen, koska ne luovat perustan
aidolle koheesiopolitiikalle laajentuneessa unionissa, jossa ohjaavana voimana eivät saa olla vain
yhteiset taloudelliset tavoitteet vaan myös yhteinen visio yhteiskuntiemme kestävästä kehityksestä.

Tästä syystä sosiaalinen vuoropuhelu ja demokraattinen keskustelu Lissabonin ohjelman suurista
tavoitteista eivät ole sivuseikkoja vaan menestyksen ehdottomia edellytyksiä.

Ensiksi on kuitenkin parannettava Euroopan unionin toiminnan ymmärrettävyyttä.

Tätä varten olisi suotavaa koota Euroopan komission kertomukset talouspolitiikan laajoista
suuntaviivoista, sisämarkkinoiden toimivuudesta ja työllisyyttä koskevista suuntaviivoista yhteen
vuosittain annettavaa kertomukseen, jossa tarkasteltaisiin taloudellista ja sosiaalista tilannetta
Euroopan unionissa ja jota keväisin kokoontuvan Eurooppa-neuvoston olisi määrä käsitellä.

Lisäksi Euroopan komission yhteenveto Lissabonin strategian lujittamisesta ja laajentamisesta olisi
hyvien demokratian periaatteiden mukaisesti välitettävä parlamentille etukäteen, jotta parlamentti
voisi esittää siitä omat näkemyksensä keskusteltuaan ensin muun muassa kansalaisyhteiskunnan
edustajien kanssa.

Lopuksi haluaisin todeta, että voisi olla hyödyllistä, jos kulloinkin puheenjohtajana toimiva valtio
järjestäisi ennen kevään Eurooppa-neuvoston kokousta unionin talous- ja sosiaalipolitiikkaa
käsittelevän laajan parlamentaarisen foorumin.

Voitte olla vakuuttuneita, että Euroopan parlamentti on valmis osallistumaan kaikin tavoin siihen
tiedottamiseen, kuulemiseen ja kansalaisten tiedostamisen lisäämiseen, mitä Lissabonin ohjelman
laadulliset tavoitteet ja  kunnianhimoisuus edellyttävät.

Kiitos.

ooOOoo
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1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta ensimmäiseen
vuosittaiseen talous- ja sosiaaliasioita käsittelevään kevätkokoukseensa. Aluksi vaihdettiin
näkemyksiä Euroopan parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen kanssa kokouksen
pääaiheista.

I OSA

I. TUKHOLMAN KOKOUKSEN KESKEISET ASIAT: TÄYSTYÖLLISYYS
KILPAILUKYKYISESSÄ UNIONISSA

2. Tukholman Eurooppa-neuvosto keskusteli pääasiallisesti siitä, miten voidaan uudistaa
eurooppalaista mallia ja saavuttaa EU:n strateginen päämäärä, josta päätettiin Lissabonissa
seuraavaa vuosikymmentä varten ja jonka mukaisesti EU:sta on tultava maailman
kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää
talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Eurooppa-neuvosto totesi yksimielisesti, että talousuudistus ja työllisyys-
ja sosiaalipolitiikka vahvistavat toisiaan. Tehdyt päätökset on pantava ripeästi täytäntöön ja
on annettava lisävauhtia niille aloille, joilla kehitys on ollut hidasta. Avointa
koordinointimenetelmää pidettiin tärkeänä keinona saavuttaa edistystä, jossa toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon..

3. Tukholman Eurooppa-neuvosto

•  käsitteli väestön ikääntymisestä johtuvaa demografista haastetta, joka merkitsee
työikäisen väestön osuuden supistumista yhä pienemmäksi

•  keskusteli keinoista luoda enemmän ja parempia työpaikkoja, nopeuttaa
talousuudistusta, parantaa ja uudistaa Euroopan sosiaalista mallia ja hyödyntää uutta
teknologiaa

•  antoi talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskevia strategisia ohjeita kestävän kasvun
ja vakaiden taloudellisten olojen saavuttamiseksi

•  sopi menettelyjen tehostamisesta, jotta Eurooppa-neuvoston kevätkokouksesta tulisi
keskeinen foorumi talous- ja sosiaaliasioiden vuosittaiselle tarkastelulle; näin ollen
Göteborgin Eurooppa-neuvosto ottaa tässä tarkastelussa huomioon yleisesti sovitun
kestävyyden tavoitteen

•  päätti kehittää keinoja, joilla ehdokasvaltiot voisivat osallistua aktiivisesti Lissabonin
strategian mukaisiin tavoitteisiin ja menettelyihin.
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II. YLEINEN TILANNE

Talousnäkymät

4. Euroopan unionin taloudellinen suorituskyky on parantunut huomattavasti viime vuosina.
Vuonna 2000, kun noususuhdanne jatkui jo neljättä vuotta, EU:n talouskasvu oli 3,5 prosentin
luokkaa, ja työpaikkoja luotiin 2,5 miljoonaa. Naiset täyttivät näistä työpaikoista yli kaksi
kolmannesta. Työttömyys on laskenut alemmalle tasolle kuin kertaakaan vuoden 1991
jälkeen. Tämä osoittaa, että EU:n uudistustoimet tuottavat tuloksia. Laajentuminen luo uusia
kasvun ja työllisyyden mahdollisuuksia sekä ehdokasmaissa että jäsenvaltioissa.

5. Kansainväliset talouden toimintaedellytykset ovat viime aikoina heikentyneet. Talouden
perustekijät ovat EU:ssa kuitenkin edelleen terveellä pohjalla. Hintataso on pysynyt vakaana
ja julkinen talous on tervehtynyt. Unioni pystyykin nyt luottamaan enemmän omiin
vahvuuksiinsa. Toteuttamalla uudistukset päättäväisesti ja hyödyntämällä tasapainoista
makrotalouden politiikkakokonaisuutta pitäisi olla mahdollista ylläpitää keskimäärin kolmen
prosentin kasvua keskipitkällä aikavälillä. Tässä onnistuminen on välttämätöntä, jotta
Lissabonissa asetetut työllisyystavoitteet saavutetaan ja edessä olevasta väestörakenteen
muutoksesta selvitään. Liialliseen tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole aihetta.

6. Eurosetelit ja -metallirahat otetaan käyttöön 282 päivän kuluttua. Silloin rahaliiton edut
tulevat näkyvämmiksi, ja tehostettu taloudellinen yhdentyminen saa merkittävän symbolin.
Eurooppa-neuvosto kehottaa hallituksia, pankkeja ja yrityksiä saattamaan asiaan liittyvät
valmistelunsa päätökseen, jotta uuteen rahaan siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman
joustavasti.

Väestörakenteen muutos

7. Eläkkeellä olevien naisten ja miesten määrä kasvaa nopeasti, ja työikäisen väestön osuus
alkaa pienentyä vuoteen 2010 mennessä. Tämä lisää merkittävästi sosiaaliturvajärjestelmiin
kohdistuvia paineita erityisesti eläkkeiden sekä terveydenhuoltojärjestelmien ja
vanhustenhuollon osalta. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot toimivat heti määrittelemällä uudet
lähestymistavat jäljempänä esitetyillä politiikan aloilla. Tuleva vuosikymmen tarjoaa
mahdollisuuden varautua väestörakenteen muutoksiin nostamalla työllisyysastetta,
vähentämällä julkista velkaa ja mukauttamalla sosiaalisen suojelun järjestelmiä, muun muassa
eläkejärjestelmiä.

III. ENEMMÄN JA PAREMPIA TYÖPAIKKOJA

Tavoitteena täystyöllisyys

8. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pyrkimään täystyöllisyyteen ja pitävät
sitä keskeisenä keinona vastata väestön ikääntymisen aiheuttamaan haasteeseen. EU:n
laajuiset keskimääräistä työllisyysastetta koskevat tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa
vuoteen 2010 mennessä, merkitsevät sitä, että koko tämän jakson aikana on edistyttävä
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tasaisesti. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää aktiivista työllisyyspolitiikkaa, kuten
esitetään Euroopan työllisyysstrategiassa, jonka suunniteltua täytäntöönpanoa on
vahvistettava.

9. Eurooppa-neuvosto

− päätti asettaa välitavoitteen, jonka mukaan koko EU:ssa yleinen työllisyysaste
tammikuussa 2005 olisi 67 prosenttia ja naisten työllisyysaste 57 prosenttia, ja kehottaa
jäsenvaltioita harkitsemaan työllisyyttä koskevien välitavoitteiden asettamista
kansallisissa työllisyyssuunnitelmissaan ottaen asianmukaisesti huomioon kansalliset ja
alueelliset erityisolosuhteet

− päätti asettaa EU:n tavoitteeksi nostaa ikääntyvien (55�64-vuotiaiden) naisten ja
miesten työllisyysaste EU:ssa keskimäärin 50 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä

− pyytää neuvostoa ja komissiota laatimaan ajoissa ennen kevään 2002 Eurooppa-
neuvostoa yhteisen raportin siitä, miten voidaan lisätä osallistumista työelämään ja
edistää aktiivista ikääntymistä; raportissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,
että on vähennettävä työvoimakapeikkoja, harmaata taloutta sekä sellaisia vero- ja
etuusjärjestelmiin liittyviä tekijöitä, jotka eivät kannusta miehiä ja naisia ottamaan
vastaan työpaikkaa

− pyytää neuvostoa ja komissiota kehittämään vuoteen 2002 mennessä lasten ja muiden
huollettavien hoitopalvelujen tarjoamista ja perhe-etuusjärjestelmiä kuvaavia
indikaattoreita.

Koulutus ja osaaminen

10. Perustaitojen, erityisesti tietoteknisen ja digitaalisen osaamisen parantaminen on ensisijaisen
tärkeää pyrittäessä tekemään unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon
perustuva talous. Tähän keskeiseen tavoitteeseen sisältyy koulutuspolitiikka ja elinikäinen
oppiminen sekä tiede- ja teknologia-alan ammattilaisten nykyisen vajeen poistaminen.

11. Tietoon perustuvan talouden edellytyksenä on hyvä yleissivistävä koulutus, joka edistää
työvoiman liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Neuvosto ja komissio esittävät kevään 2002
Eurooppa-neuvostolle selvityksen, johon sisältyy koulutusjärjestelmien tavoitteiden seurantaa
koskeva yksityiskohtainen työohjelma ja arviointi siitä, miten tavoitteet on saavutettu
avoimen koordinointimenetelmän avulla ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Erityisesti
olisi pohdittava, miten nuoret, etenkin nuoret naiset, saataisiin kiinnostumaan
luonnontieteiden ja tekniikan opinnoista ja miten voitaisiin pitkällä aikavälillä varmistaa
pätevien opettajien rekrytointi näillä aloilla.

Työntekijöiden liikkuvuus Euroopan uusilla avoimilla työmarkkinoilla

12. Työmarkkinoiden uudistamista ja työvoiman liikkuvuutta on edistettävä poistamalla olemassa
olevia esteitä, jotta voitaisiin paremmin mukautua muutoksiin.
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13. Tätä varten

− opiskelijoiden, harjoittelijoiden, nuorten vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien
liikkuvuutta koskeva suositus olisi hyväksyttävä kesäkuuhun 2001 mennessä, ja samalla
jäsenvaltioiden olisi pantava liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma täytäntöön

− komissio arvioi yhdessä jäsenvaltioiden ja paikallishallinnon, työvoimapalvelujen ja
muiden asianomaisten tahojen kanssa vuoden loppuun mennessä liikkuvuutta koskevan
eurooppalaisen täyden palvelun tietopisteen toteutettavuutta erityisesti tarjoamalla
työvoimapalveluja, joihin sisältyy Euroopan laajuinen tietokanta työpaikoista,
ansioluetteloista ja opiskelumahdollisuuksista.

14. Lisäksi vuoden 2001 Laekenin Eurooppa-neuvostossa keskustellaan perusteellisesti
maahanmuutto-, siirtolaisuus- ja turvapaikka-asioista osana Tampereen Eurooppa-neuvoston
seurantaa. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota unionin alueella
laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten asemaan.

15. Komissio perustaa ammattitaitoa ja liikkuvuutta käsittelevän korkean tason työryhmän, joka
hyödyntää liike-elämän, koulutusalan ja työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta. Työryhmä
tarkastelee Euroopan työmarkkinoiden ominaispiirteitä ja havaittuja esteitä kiinnittäen
erityistä huomiota tieto- ja viestintätekniikkataitojen tarpeeseen. Komissio aikoo tältä pohjalta
esittää kevään 2002 Eurooppa-neuvostolle toimintasuunnitelman uusien eurooppalaisten
työmarkkinoiden kehittämiseksi ja avaamiseksi sekä ehdotuksia, joiden tavoitteena on
yhtenäisempi, avoimempi ja joustavampi ammattipätevyyksien ja opintojaksojen
tunnustamisjärjestelmä sekä lisäeläkkeiden siirrettävyys, kuitenkin niin, ettei tämä vaikuta
jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien johdonmukaisuuteen.

IV. TALOUSUUDISTUKSEN VAUHDITTAMINEN

Sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen

16. Markkinoiden on toimittava hyvin, jotta kuluttajat hyötyisivät niistä aiempaa enemmän ja
jotta voitaisiin luoda yrittäjyydelle suotuisa ympäristö. Aiemmat onnistuneet uudistukset ja
niiden avulla aikaansaatu kustannusten aleneminen ja tuotteiden valikoiman ja laadun
parantuminen kannustavat jatkamaan toimia. Tehokkaasti toimivien palveluiden
sisämarkkinoiden luominen on yksi Euroopan tärkeimpiä tavoitteita. Sen onnistumiseksi on
tärkeää huolehtia siitä, että yleishyödyllisten palvelujen erityistilanne otetaan asianmukaisella
tavalla huomioon Nizzan Eurooppa-neuvoston hyväksymässä julistuksessa esitettyjen,
yleispalveluja, turvallisuutta, jatkuvuutta ja toimitusvarmuutta koskevien suuntaviivojen
mukaisesti. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota panemaan nämä
suuntaviivat täytäntöön. Tämän lisäksi on samanaikaisesti ja vastavuoroisuusperiaate
huomioon ottaen kehiteltävä todellisia rajat ylittäviä markkinoita, joiden tukena on
asianmukainen infrastruktuuri.
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17. Eurooppa-neuvosto ottaa huomioon edellä mainitut tekijät ja

− kehottaa jäsenvaltioita saattamaan sisämarkkinadirektiivit kiireellisesti osaksi
kansallista lainsäädäntöä; välitavoitteeksi tulisi asettaa se, että 98,5 prosenttia yhteisön
säännöstöstä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen keväällä 2002 pidettävää
Eurooppa-neuvostoa

− ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että komissio aikoo esittää vuonna 2002 ehdotuksen
palvelujen sisämarkkinoilla havaittujen esteiden poistamisesta kyseisten esteiden
meneillään olevan arvioinnin pohjalta

− panee merkille komission ehdotukset kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttamisesta ja
pyytää neuvostoa käsittelemään niitä mahdollisimman pikaisesti. Eurooppa-neuvosto
vahvistaa, että tavoitteena on vapauttaa kyseiset markkinat ottaen huomioon tarve
vastata kuluttajien tarpeisiin ja varmistaa markkinoiden avoimuus asianmukaisten
sääntelyvälineiden avulla. Sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamisaikataulua
käsiteltäessä tavoitteena on vapauttaa nämä markkinat mahdollisimman pikaisesti.
Komissiota pyydetään arvioimaan kyseisten alojen tilannetta kevään 2002 Eurooppa-
neuvostolle annettavassa selvityksessään jatkotoimien toteuttamiseksi. Komissio
varmistaa, että perustamissopimuksen ja erityisesti sen 85 ja 86 artiklan määräyksiä
noudatetaan kaikilta osin ja etteivät asiassa tehtävät päätökset vääristä kilpailua. Tämän
mukaisesti komissio varmistaa myös, että ne yritykset, joilla on edelleen kansallisilla
markkinoillaan monopoliasema, eivät saa siitä aiheetonta hyötyä.

− vahvistaa aikomuksensa perustaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja odottaa asian
käsittelyn edistyvän ajoissa ennen kesäkuista Göteborgin Eurooppa-neuvostoa

− panee merkille, että komissio aikoo esittää kesäkuuhun 2001 mennessä kattavan
ehdotuksen lentokenttien tulo- ja lähtöaikojen myöntämistä koskevien sääntöjen
tarkistamiseksi

− panee merkille komission aikomuksen ehdottaa viimeistään joulukuussa 2001 toista
toimenpidekokonaisuutta rautateiden kotimaisen henkilö- ja tavaraliikenteen
markkinoiden avaamiseksi

− kehottaa neuvostoa Lissabonin päätelmissä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi jo
aloitetun työn pohjalta sopimaan yhteisestä kannasta ja antamaan yhdessä Euroopan
parlamentin kanssa ennen vuoden 2001 loppua direktiivin postipalveluista

� komissio esittää yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa sääntelyn yksinkertaistamista
ja laatua koskevan strategian ennen vuoden 2001 loppua.
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Rahoituspalvelut ja riskipääoma

18. Rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman pikainen täytäntöönpano on erittäin
tärkeää. Tämä edellyttää lainsäädäntömenettelyn nopeuttamista. Arvopaperimarkkinoiden
sääntelyn on oltava riittävän joustavaa, jotta markkinoiden kehitys voidaan ottaa huomioon,
avoimuutta ja oikeusvarmuutta kuitenkaan unohtamatta. Lisäksi investointeja ja innovaatioita
on tuettava edistämällä riskipääoman tarjontaa.

19. Eurooppa-neuvosto

− hyväksyy arvopaperimarkkinoiden tehokkaampaa sääntelyä koskevan päätöslauselman
(liite I) ja katsoo, että se muodostaa hyvän perustan komission, neuvoston ja Euroopan
parlamentin yhteistyölle tällä alalla

− kehottaa panemaan rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman
kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2005 mennessä; kaikkien osapuolten olisi
pyrittävä kaikin keinoin siihen, että yhdentyneet arvopaperimarkkinat toteutetaan
vuoden 2003 loppuun mennessä käsittelemällä kiireellisesti toimintasuunnitelmassa
esitettyä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, mukaan lukien viisasten komitean
hyväksymässä Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyä koskevassa raportissa
esitetyt toimet

− vahvistaa tavoitteeksi hyvin toimivien riskipääomamarkkinoiden toteuttamisen vuoteen
2003 mennessä riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon avulla.

Todellisen kilpailun parantaminen

20. Valtiontukien kokonaismäärää on pienennettävä Euroopan unionissa ja järjestelmästä on
tehtävä avoimempi.

21. Tätä varten

− neuvostoa ja Euroopan parlamenttia pyydetään hyväksymään hankintasäännöt ennen
kuluvan vuoden loppua

− jäsenvaltioiden olisi saatava valtiontukien määrä suhteessa BKT:hen alenemaan vuoteen
2003 mennessä ja valtiontukia olisi suunnattava uudelleen horisontaalisiin, yleistä etua
koskeviin tavoitteisiin, mukaan lukien yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet

− komissio varmistaa, että julkinen valtiontukirekisteri ja tulostaulukko ovat verkossa
heinäkuuhun 2001 mennessä, ja selventää, miten valtiontukia koskevia sääntöjä
sovelletaan toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on edistää riskipääomarahoitusta
pk-yritysten rahoitustilanteen parantamiseksi.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 26.03.2001 - FI - PE 303.105

19

Verotuskysymykset

22. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa jatkamaan työskentelyään Feiran ja Nizzan Eurooppa-
neuvostojen päätelmien mukaisesti, jotta veropaketista päästäisiin kokonaissopimukseen
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden 2002 loppuun mennessä
toimenpidekokonaisuuden eri osiin liittyvän aikataulun mukaisesti.

Yrittäjyyden edistäminen

23. Yrittäjyys on yksi Euroopan työllisyysstrategian pilareista. Kansalliset toimintasuunnitelmat
ja unionin toimintapuitteet, kuten monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden
edistämiseksi, pieniä yrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja, pienluotot, hyvien
toimintatapojen vaihtaminen ja yrityspolitiikan vertaileva arviointi ovat tärkeitä välineitä,
joilla helpotetaan suotuisan ympäristön luomista eurooppalaisille yrityksille. Yritykset ja
kansalaiset tarvitsevat sääntely-ympäristön, joka on selkeä, yksinkertainen, tehokas ja toimiva
nopeasti muuttuvilla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että
sääntelyehdotuksista kuullaan yrityksiä ja kansalaisia, säädösten vaikutukset arvioidaan ja
otetaan käyttöön järjestelmiä Euroopan lainsäädännön kodifioimiseksi ja uudelleen
laatimiseksi sekä lainsäädännön tarkistusjärjestelmiä. Julkisen sektorin olisi tehostettava
toimintaansa ja vähennettävä byrokratiaa talouden tuottavuuden ja innovointikyvyn
lisäämiseksi ja muun muassa vähennettävä tilastotietovaatimuksia koskemaan vain niitä
kysymyksiä, jotka ovat Euroopan päätöksenteon kannalta olennaisia.

24. Jäsenvaltioita ja komissiota pyydetään parantamaan yrityspolitiikan kannalta keskeisten,
yhteisesti sovittujen alojen vertailevaa arviointia varten tarvittavien tilastotietojen laatua,
.ajantasaisuutta ja saatavuutta; lisäksi komissiota kehotetaan pohtimaan määrällisten
tavoitteiden käyttöä yrityspolitiikassa.

V. EUROOPAN SOSIAALISEN MALLIN UUDISTAMINEN

25. Dynaamisen Euroopan unionin olisi koostuttava aktiivisista hyvinvointivaltioista. Hyvin
suunnitellut ja toimivat hyvinvointijärjestelmät olisi nähtävä tuottavina tekijöinä, jotka tuovat
turvallisuutta muuttuvissa tilanteissa. Tämä edellyttää Euroopan sosiaalisen mallin jatkuvaa
uudistamista Nizzassa hyväksytyn Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman pohjalta, joka
muodostaa sosiaalipolitiikan puitteet tuleviksi viideksi vuodeksi.

Työn laadun parantaminen

26. Täystyöllisyyden saavuttamiseen kuuluu uusien työpaikkojen luomisen lisäksi myös
työpaikkojen laadun parantaminen. Kaikille olisi entistä tarmokkaammin pyrittävä luomaan
hyvä työympäristö edistämällä vajaakuntoisten yhtäläisiä mahdollisuuksia, sukupuolten tasa-
arvoa, hyvää ja joustavaa työn organisointia, joka mahdollistaa työ- ja yksityiselämän
paremman yhteensovittamisen, elinikäistä oppimista, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä
henkilöstöedustusta ja työelämän monimuotoisuutta.
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27. Tätä varten

− jäsenvaltiot ja neuvosto määrittelevät toimivaltansa puitteissa yhteiset lähestymistavat
työn laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi; tämä tavoite olisi otettava
yleistavoitteena mukaan vuoden 2002 työllisyyden suuntaviivoihin

− neuvosto laatii yhdessä komission kanssa työn laadun indikaattoreita ja kehittää
määrällisiä indikaattoreita täsmällisemmiksi; indikaattorit esitetään hyvissä ajoin
vuonna 2001 pidettävää Laekenin Eurooppa-neuvostoa varten

− neuvosto saattaa yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa vuoden 2001
loppuun mennessä päätökseen miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua koskevan
lainsäädännön uudistamisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamiseksi
työhönpääsyssä, ammattikoulutuksessa, urakehityksessä ja työoloissa

− neuvosto laatii yhdessä komission kanssa indikaattoreita, joilla varmistetaan, että
miesten ja naisten välillä ei ole syrjiviä palkkaeroja.

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

28. Sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on erityisen tärkeää Euroopan unionille. Naisten ja miesten
ansiotyö on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Työhön
kykenemättömillä on kuitenkin oikeus tehokkaaseen sosiaaliseen suojeluun, ja heillä olisi
oltava mahdollisuus toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Aktiivisella työvoimapolitiikalla
edistetään sosiaalista osallisuutta, jolloin sosiaalisiin tavoitteisiin liittyy kestävä julkinen
talous. Jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjuntaa koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpano. Näin pyritään
Nizzassa sovittujen yhteisten tavoitteiden pohjalta saavuttamaan edistystä, jota arvioidaan
yhteisesti sovittujen indikaattorien avulla.

29. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia sopimaan vuoden 2001
kuluessa ehdotuksesta sosiaalista osallisuutta koskevaksi ohjelmaksi ja pyytää neuvostoa
tehostamaan alan toimien seurantaa sopimalla sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevista
indikaattoreista tämän vuoden loppuun mennessä.

Työmarkkinaosapuolten merkitys muutoksen hallinnassa

30. Työmarkkinaosapuolten osallistumisen ja sitoutumisen tärkeyttä korostettiin
näkemystenvaihdossa troikan kanssa 22. maaliskuuta. Työmarkkinaosapuolten sitoutuminen
ja aktiivinen osallistuminen on olennaista paitsi arvioitaessa edistymistä kohti unionin
strategista päämäärää myös toteutettaessa meneillään olevaa uudistusta, jonka onnistuminen
edellyttää työnantajien ja työntekijöiden sitoutumista ruohonjuuritasolla. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euroopan teollisen muutoksen
seurantajärjestelmän perustamisen Dublinissa sijaitsevan Euroopan elin- ja työolojen
kehittämissäätiön yhteyteen. Eurooppa-neuvosto toivoo, että työmarkkinaosapuolet pääsisivät
nykyisissä tilapäistyötä ja etätyötä koskevissa neuvotteluissaan myönteiseen tulokseen.
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Yritysten sosiaalinen vastuu

31. Eurooppa-neuvosto pitää myönteisinä liike-elämän toimijoiden aloitteita yritysten sosiaalisen
vastuun edistämisestä. Komissio on ilmoittanut aikovansa esittää kesäkuussa 2001 yritysten
sosiaalista vastuuta koskevan vihreän kirjan ja rohkaista laajaan ajatustenvaihtoon uusien
aloitteiden edistämiseksi tällä alalla.

Turvatut ja kestävät sosiaalisen suojelun järjestelmät

32. Väestön ikääntyminen edellyttää selkeitä strategioita eläkejärjestelmien sekä
terveydenhuolto- ja vanhustenhuoltojärjestelmien riittävyyden varmistamiseksi. Samalla
huolehditaan julkisen talouden kestävyydestä ja sukupolvien välisestä yhteisvastuullisuudesta.
Kaikkia avoimen koordinointimenetelmän mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä soveltuvissa
tapauksissa, erityisesti eläkeasioissa, toissijaisuusperiaate huomioon ottaen. Tällaisia
strategioita edistetään samansuuntaisilla toimilla, joilla pyritään lisäämään työmarkkinoille
osallistumista, tuottavuutta ja liikkuvuutta.

33. Asiantuntijatasolla suoritetun teknisen työn perusteella ja ottaen huomioon kaikki edellä
mainitut tekijät Eurooppa-neuvosto

− pyytää neuvostoa esittämään hyvissä ajoin Göteborgin Eurooppa-neuvostoa varten
tulokset sosiaalisen suojelun komitean suorittamasta eläkejärjestelmien kestävyyttä
koskevasta tutkimuksesta, jossa otetaan huomioon talouspoliittisen komitean työ

� panee merkille komission aikomuksen antaa tiedonanto eläkejärjestelmien laadusta ja
kestävyydestä väestörakenteen muuttuessa; se antaa sosiaalisen suojelun komitean ja
talouspoliittisen komitean tehtäväksi laatia neuvostolle selvitys keväällä 2002
pidettävää Eurooppa-neuvostoa varten; tilanneselvitys olisi annettava joulukuuhun 2001
mennessä

− pyytää neuvostoa sopimaan vuoden 2001 loppuun mennessä eri vaihtoehtojen
uudelleentarkastelun jälkeen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan
asetuksen N:o 1408/71 uudistamisen yksityiskohdista, jotta neuvosto ja Euroopan
parlamentti voisivat vauhdittaa asetuksen antamista.

VI. UUDEN TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN

34. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisvaltaista huomioon ottamista koskevaan
strategiaan sisältyy uuden teknologian edistäminen lujittamalla yhteisön tutkimus- ja
kehityspolitiikkaa ja panostamalla uuteen teknologiaan, erityisesti biotekniikkaan.
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eEurope

35. Siirtyminen tietoon perustuvaan talouteen on äärimmäisen tärkeää kilpailukyvyn ja kasvun
sekä osallistavamman yhteiskunnan rakentamisen kannalta. Vaikka Lissabonin jälkeen onkin
tapahtunut konkreettista edistymistä siltä osin, että liike-elämä, koulut ja kansalaiset ovat
ottaneet Internetin käyttöönsä ja hyödyntävät sitä, eurooppalaiset eivät vielä käytä täysin
Internetin tarjoamia mahdollisuuksia sellaisilla avainaloilla kuin julkiset palvelut, sähköiset
viranomaispalvelut tai sähköinen kaupankäynti. Langaton Internet ja kolmannen sukupolven
matkaviestintäjärjestelmät laajentavat näitä mahdollisuuksia. Tietoyhteiskunnan onnistuminen
edellyttää kuitenkin myös, että digitaalisen lukutaidon aste on korkea ja että sellaisilla aloilla
kuin verkkojen turvallisuus, tietosuoja ja yksityisyyden suoja luodaan olosuhteet, joihin
ihmiset luottavat uusia palveluja käyttäessään.

36. Tätä varten

� televiestintäpaketti olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian tänä vuonna, jotta alalle
saataisiin yhtäläiset toimintaedellytykset ja sääntöjä noudatettaisiin yhdenmukaisesti
koko unionin alueella

� komissio pyrkii yhdessä neuvoston kanssa luomaan puitteet politiikalle, jolla tuetaan
kolmannen sukupolven matkaviestintää unionissa; tähän sisältyy yhteisymmärrys
radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmää koskevasta päätösehdotuksesta ja
laajakaistaverkoista; komissiota kehotetaan lisäksi tutkimaan, miten kolmannen
sukupolven lisensointi vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn ja tieto- ja viestintätekniikka-
alan kehitykseen

� komissio pyrkii yhdessä neuvoston kanssa edistämään langattoman Euroopan
luomiselle suotuisia olosuhteita siten, että panostetaan voimakkaasti uusien
langattomien tekniikoiden tutkimukseen, kannustetaan seuraavan sukupolven Internetin
(IPv6) asteittaiseen käyttöönottoon ja huolehditaan siitä, että edellytykset monikielisen
eurooppalaisen sisällön luomiselle langattomia palveluja varten ovat otolliset

� säädökset, jotka koskevat rahoituspalvelujen etämyyntiä, arvonlisäveron soveltamista
sähköiseen kaupankäyntiin ja sähköisen laskutuksen käyttöä arvonlisäverotarkoituksiin,
annetaan tämän vuoden loppuun mennessä

− neuvosto toteuttaa yhdessä komission kanssa tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että .EU-aluetunnus saadaan käyttöön mahdollisimman pian

� neuvosto ja komissio laativat sähköisten verkkojen turvallisuutta koskevan kattavan
strategian, johon sisältyy myös käytännön täytäntöönpanotoimia; strategia olisi
esitettävä hyvissä ajoin ennen Göteborgin Eurooppa-neuvostoa.
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37. Lisäksi komissio on ilmoittanut aikovansa ehdottaa ennen tämän vuoden loppua lisätavoitteita
koulujen liittämiseksi Internetiin, antaa tiedonannon verkossa tapahtuvan riitojenratkaisun
järjestelmistä sekä tukea Euroopan laajuista eSchola-hanketta, jolla edistetään uuden
teknologian käyttöä ja kehitetään ystävyyskoulutoimintaa verkossa. Eurooppa-neuvosto panee
merkille ehdokasvaltioiden eEurope 2002 -ohjelmaa kohtaan osoittaman mielenkiinnon ja
odottaa kiinnostuneena toimintasuunnitelmaa, joka näiden on määrä esittää Göteborgin
Eurooppa-neuvostolle siitä, miten ne aikovat saavuttaa ohjelman tavoitteet.

Tutkimus ja innovointi

38. Euroopan on pyrittävä hyödyntämään paremmin tutkimus-, rahoitus- ja liikealan
asiantuntemusta, jotta voitaisiin varmistaa, että eurooppalaiset ideat saadaan ensimmäiseksi
Euroopan markkinoiden käyttöön. Kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmassa olisi tämän
vuoksi hyödynnettävä kaikin tavoin myös uusia välineitä, joilla voidaan tukea
huippuosaamisen verkostoa, integroituja hankkeita ja kansallisten ohjelmien yhteistä
toteuttamista puiteohjelman kohdennettujen painopistealueiden mukaisesti. Samalla olisi
lujitettava muun muassa yhteenkuuluvuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten asemaa.

39. Tätä varten

− neuvostoa pyydetään hyväksymään yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin
kanssa yhteisön kuudes tutkimuksen puiteohjelma kesäkuuhun 2002 mennessä

− neuvostoa pyydetään tarkastelemaan erityisstrategiaa, joka koskee liikkuvuuden
edistämistä eurooppalaisella tutkimusalueella, komission ilmoittaman ehdotuksen
pohjalta

− neuvostoa pyydetään pohtimaan, miten jäsenvaltiot voisivat välittää toisilleen ideoita ja
kokemuksia T&K-toiminnan edistämisestä taloudellisin kannustimin

− Euroopan investointipankkia kehotetaan lisäämään tukeaan T&K-toiminnalle.

40. Komissio aikoo antaa kesäkuuhun 2001 mennessä ensimmäisen eurooppalaisten
innovaatioiden tulostaulukon. Se antaa kuluvan vuoden loppuun mennessä ehdotuksia, joiden
tarkoituksena on edistää aktiivisempaa vuoropuhelua yleisön kanssa tieteen ja teknologian
kysymyksistä, esittää ensimmäiset tulokset EU:n tutkimusta koskevasta vertailuanalyysistä ja
huippututkimuksen sijaintipaikat osoittavan kartan sekä antaa ehdotuksia tutkimukseen
suunnatun valtiontuen puitteiden uudistamiseksi.

41. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan investointipankki jatkaa
Innovaatio 2000 -aloitteen täytäntöönpanoa ja erityisesti, että se on päättänyt laajentaa
aloitteen koskemaan myös ehdokasmaita.
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42. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen, että Galileo-satelliittinavigointiohjelma olisi
käynnistettävä viipymättä. Kölnin ja Nizzan päätelmien mukaisesti yksityisen sektorin olisi
osallistuttava tähän hankkeeseen ja sitouduttava rahoittamaan sitä sen käyttöönottovaiheessa.
Eurooppa-neuvosto panee merkille, että yksityinen sektori on valmis täydentämään julkisen
sektorin rahoitusta hankkeen kehittelyvaiheessa. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa
määrittelemään hankkeen seuraavan vaiheen käynnistämisen edellyttämät järjestelyt, joihin
kuuluu tehokkaan ja yhtenäisen hallintorakenteen perustaminen vuoden 2001 loppuun
mennessä, olipa kyseessä perustamissopimuksen 171 artiklan mukainen yhteisyritys, virasto
tai muu sopiva elin.

Pioneeriteknologiat, erityisesti biotekniikka

43. EU:n yritysten kykyyn hyödyntää teknologiaa vaikuttavat sellaiset tekijät kuin tutkimus,
yrittäjyys, innovointiin ja riskinottoon kannustavat sääntelypuitteet, esimerkiksi yhteisön
laajuinen teollisoikeuksien suoja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisin kustannuksin, sekä
sijoittajien valmius osallistua hankkeisiin etenkin niiden alkuvaiheessa.

44. Tätä varten

− Eurooppa-neuvosto toteaa olevansa huolestunut siitä, ettei yhteisöpatentin ja
hyödyllisyysmallin käsittelyssä ole päästy eteenpäin, ja pyytää neuvostoa ja komissiota
nopeuttamaan asian käsittelyä Lissabonin ja Feiran päätelmien mukaisesti ja voimassa
oleva lainsäädäntö huomioon ottaen

− komissio tarkastelee yhdessä neuvoston kanssa toimenpiteitä, joiden avulla
hyödynnettäisiin biotekniikan kaikkia mahdollisuuksia ja parannettaisiin Euroopan
biotekniikka-alan kilpailukykyä johtaviin kilpailijoihin nähden huolehtien samalla siitä,
että kehitys tapahtuu tavalla, joka on kuluttajien ja ympäristön kannalta riskitön ja
turvallinen, ja yhteisten perusarvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

VII. TALOUSPOLITIIKAN LAAJAT SUUNTAVIIVAT

45. Talouspolitiikan laajat suuntaviivat ovat talouspolitiikan koordinoinnin keskeinen väline ja
niiden avulla voidaan määritellä yleiset toimintatavoitteet. Eurooppa-neuvosto hyväksyy
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen keskeisiä kysymyksiä käsittelevässä selvityksessä
esitetyt näkemykset ja pitää myönteisenä selvitystä julkisen talouden vaikutuksesta kasvuun ja
työllisyyteen. Eurooppa-neuvosto pyytää Ecofin-neuvostoa ja komissiota ottamaan
Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmät asianmukaisesti huomioon valmistellessaan
ehdotusta vuoden 2001 talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi.
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46. Ulkoisten taloudellisten toimintaedellytysten heikentyminen vaikuttaa myös unionin
talouskasvuun. EU:n talous on nyt kuitenkin aiempaa vahvempi. Budjettipolitiikoilla olisi
edelleen tähdättävä lähellä tasapainoa olevaan tai ylijäämäiseen julkisen talouden
rahoitusasemaan. Lisäksi budjettipolitiikoissa olisi pyrittävä välttämään toimia, jotka johtavat
taloudellisen toiminnan jyrkkiin heilahteluihin ja kestämättömiin rakenteellisiin taseisiin.
Näin tuetaan hintavakautta ja luodaan edellytykset talouskasvua ja työpaikkojen jatkuvaa
lisäämistä suosivalle rahapolitiikalle.

47. Neuvoston tulisi tarkastella säännöllisesti julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä
ottaen huomioon myös väestörakenteen muutosten aiheuttamat paineet. Tämä tulisi sisällyttää
niin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kuin vakaus- ja lähentymisohjelmienkin
käsittelyyn. Työllisyysastetta on nostettava, erityisesti naisten ja ikääntyvien työntekijöiden
osalta. Olisi noudatettava kunnianhimoista politiikkaa, jotta julkista velkaa voidaan supistaa
nopeammin ja näin varmistaa julkisen talouden kestävyys. Jäsenvaltioiden olisi tarkistettava
ja tarvittaessa uudistettava julkisia eläkkeitä, terveydenhuoltoa ja vanhusten pitkäaikaishoito-
ohjelmia sukupolvien välinen yhteisvastuullisuus huomioon ottaen.

48. Tulevissa suuntaviivoissa tulisi ottaa huomioon myös kestävän kehityksen edistäminen.

49. Eurooppa-neuvosto toteaa, että käytettävissä olevia taloudellisia tilastoja on edelleen
yhdenmukaistettava.

VIII. TUKHOLMASTA GÖTEBORGIIN: PROSESSIN JATKOKEHITTELY

50. Lissabonissa onnistuttiin integroimaan taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset. Kestävän
kehityksen strategia ja siihen liittyvät ympäristönäkökohdat, jotka on määrä hyväksyä
Göteborgin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa, perustuvat Lissabonin strategian mukaiseen
poliittiseen sitoumukseen ja täydentävät sitä. Kestävän kehityksen kaikkia puolia olisi
tarkasteltava Eurooppa-neuvoston vuosittaisessa kevätkokouksessa.

51. Eurooppa-neuvosto tarkastelee kokouksessaan keväällä 2002

− miten kestävän kehityksen tavoitteiden huomioon ottaminen Lissabonin strategiassa on
edistynyt

− miten ympäristöteknologialla voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä.

52. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota tarkastelemaan Luxemburgin prosessia koskevan
arviointinsa yhteydessä, onko mahdollista parantaa tämän prosessin ja Eurooppa-neuvoston
kevätkokouksen valmistelutyön välistä koordinointia. Eurooppa-neuvosto, joka pyrkii myös
menettelyjen yksinkertaistamiseen, kannattaa komission aikomusta huolehtia siitä, että kaikki
muut asiakirjat, myös kevään Eurooppa-neuvostoa varten pyydetyt neuvoston ja komission
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yhteiset raportit sisällytetään pääosiltaan komission vuosittaiseen yhteenvetoraporttiin.
Yhteenvetoraportti sekä sosiaalisen toimintaohjelman seurantaa koskeva tulostaulukko
toimitetaan viimeistään tammikuun lopussa ja se toimii neuvoston valmistelutyön
tärkeimpänä perustana. Varmistaakseen omalta osaltaan johdonmukaisuuden Eurooppa-
neuvosto keskittää kevätkokouksessaan ohjauksensa ja poliittiset linjauksensa taloudellisiin ja
sosiaalisiin kysymyksiin.

II OSA

IX. MAATALOUSALAN TILANNE

53. Eurooppa-neuvosto on huolestunut maatalousalan vakavasta tilanteesta ja ilmaisee
myötätuntonsa maanviljelijöitä ja muita maaseudun asukkaita kohtaan. Se suhtautuu
myönteisesti kansallisten viranomaisten väliseen tehokkaaseen yhteistyöhön ja korostaa sen
merkitystä sekä hyväksyy neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden toteuttamat perusteelliset
toimenpiteet. Eurooppa-neuvosto on vakaasti päättänyt rajoittaa suu- ja sorkkataudin ja BSE-
taudin seurauksia ja lopulta hävittää nämä taudit kokonaan. Viimeaikaiset tapahtumat
osoittavat, miten tärkeä turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden tuotantoketju on, jotta
kuluttajien luottamus palautuisi. Eurooppa-neuvosto kehottaa kolmansia maita lopettamaan ne
toimenpiteet, jotka eivät ole oikeassa suhteessa ongelman laajuuteen tai ennalta varautumisen
periaatteeseen. Eurooppa-neuvosto korostaa, että yhteisön toimenpiteissä on noudatettava
rahoitusnäkymiä.

54. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia varmistamaan, että päätös
Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta tehdään ennen kuluvan vuoden loppua.

X. ULKOSUHTEET

Venäjä

55. Presidentti Putinin läsnäolo Tukholmassa osoitti, kuinka suuri merkitys Euroopan unionin ja
Venäjän strategisella kumppanuudella on. Kumppanuutta olisi kehitettävä edelleen unionin
yhteisen strategian mukaisesti, jotta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta saataisiin
mahdollisimman suuri hyöty. Energia-alaa koskeva vuoropuhelu on käynnissä. Tässä
yhteydessä todettiin pohjoisen ulottuvuuden tarjoamat mahdollisuudet. Eurooppa-neuvosto
suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon Kaliningradista ja pitää sitä erittäin
hyödyllisenä pohjana kyseistä aihetta koskevalle neuvonpidolle. Lisäksi se päätti kehittää
Venäjän kanssa käytävää poliittista ja turvallisuusalan vuoropuhelua. Presidentti Putinin
kanssa keskusteltiin laajasta uudistusohjelmasta, jonka tarkoituksena on modernisoida
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Venäjän taloutta ja parantaa kaupan ja investointitoiminnan olosuhteita. Euroopan unioni
aikoo edelleen tukea kyseisiä uudistuksia, joita Lissabonissa sovitun unionin strategisen
tavoitteen ansiosta avautuvat uudet yhteistyömahdollisuudet Euroopan unionin ja Venäjän
välillä osaltaan edistävät.

56. Eurooppa-neuvosto painottaa, että aidon kumppanuuden on perustuttava yhteisille arvoille. Se
toistaa olevansa hyvin huolissaan T�et�enian tilanteesta ja korostaa, että konfliktiin on
löydettävä kiireesti poliittinen ratkaisu.

57. WTO:n jäseneksi liittyminen on hyvin tärkeää, jotta Venäjä saataisiin paremmin integroitua
maailmantalouteen ja jotta voitaisiin edistää investointeihin kannustavaa ilmapiiriä Venäjällä.
Euroopan unioni tukee Venäjää sen pyrkiessä täyttämään WTO-jäsenyyden vaatimukset ja
odottaa Venäjän tekevän kaikki tarvittavat sitoumukset. Euroopan unionin odotukset
kohdistuvat Venäjää ja WTO:ta käsittelevään korkean tason konferenssiin, joka pidetään
puheenjohtajavaltion ja komission johdolla Moskovassa 30. maaliskuuta.

58. Eurooppa-neuvosto toteaa jälleen, että Euroopan unionin ja Venäjän välisten talous- ja
kauppasuhteiden edelleen kehittämiseksi tarvitaan asianmukaisia toimenpiteitä pitkäaikaisten
kauppariitojen, erityisesti Siperian ylilentojen, ratkaisemiseksi kiireellisesti.

59. Eurooppa-neuvosto päätti, että Euroopan unionin olisi mahdollistettava Euroopan
investointipankin lainojen myöntäminen valituille ympäristöhankkeille neuvoston
määrittelemien erityiskriteerien mukaisesti.

60. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen merkittävään edistymiseen neuvotteluissa, jotka koskevat
sopimusta monenvälisestä ydinvoima- ja ympäristöohjelmasta Venäjän federaatiossa, ja
kehottaa asianomaisia osapuolia tehostamaan toimiaan, jotta sopimukseen päästäisiin
toukokuun puolivälissä pidettävään EU:n ja Venäjän huippukokoukseen mennessä.

61. Eurooppa-neuvosto panee merkille, että "Venäjän ikkunaksi Eurooppaan" perustettu Pietarin
kaupunki täyttää piakkoin 300 vuotta. Euroopan unioni on valmis osallistumaan
juhlallisuuksiin, jotka tarjoavat erinomaisen tilaisuuden korostaa historiallisia ja nykyisiä
läheisiä yhteyksiä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Venäjän välillä.

Maailman kauppajärjestö (WTO)

62. Avoin ja vahva monenvälisten kauppasääntöjen järjestelmä on tehokkain tapa vahvistaa
ulkomaankaupan asemaa unionin strategisen tavoitteen saavuttamisessa. Yhteisön on
jatkettava aktiivista toimintaansa, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen WTO:n puitteissa
käytävien monenvälisten kauppaneuvottelujen uuden kokonaisvaltaisen neuvottelukierroksen
aloittamisesta WTO:n neljännessä ministerikokouksessa, joka on määrä pitää Dohassa
marraskuussa 2001. Uuden neuvottelukierroksen olisi oltava kaikkien WTO:n jäsenten ja
erityisesti kehitysmaiden edun mukainen, ja sitä olisi valmisteltava avoimesti ja
kokonaisvaltaisesti unohtamatta vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa.
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Lähi-idän rauhanprosessi

63. Eurooppa-neuvosto, joka palauttaa mieleen Berliinissä maaliskuussa 1999 antamansa
julkilausuman, vahvistaa uudelleen Euroopan unionin haluavan päättäväisesti edistää rauhaa,
vakautta ja tulevaa hyvinvointia Lähi-idässä. Palestiinalaisalueiden taloudellisen ja
institutionaalisen romahduksen välttämiseksi se kehottaa muita kansainvälisiä avunantajia
kiireellisesti seuraamaan Euroopan unionin esimerkkiä ja lupaamaan varoja
palestiinalaishallinnon budjetin tukemiseen. Samassa tarkoituksessa Israelin on poistettava
rajasulut ja maksettava myöhässä olevat palestiinalaishallinnon saatavat, ja
palestiinalaishallinnon on viipymättä hyväksyttävä tiukka budjetti ja ryhdyttävä tehokkaisiin
toimenpiteisiin korruption torjumiseksi ja demokraattisen avoimuuden lisäämiseksi.

64. Euroopan unioni toimii yhdessä osapuolten sekä Yhdysvaltojen ja muiden kansainvälisten
toimijoiden kanssa etsiessään mahdollisuuksia väkivaltaisuuksien lopettamiseksi ja
neuvottelujen aloittamiseksi uudelleen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston
päätöslauselmien 242 ja 338 puitteissa tehtävästä sopimuksesta. Sitä varten se pyytää korkeaa
edustajaa Javier Solanaa pitämään edelleen läheistä yhteyttä kaikkiin osapuoliin ja
raportoimaan täydessä yhteistoiminnassa komission kanssa viimeistään Göteborgin
Eurooppa-neuvostolle siitä, miten Euroopan unioni voisi aiempaa paremmin edistää
rauhanprosessin aloittamista uudelleen.

Länsi-Balkan

65. Eurooppa-neuvosto toistaa Euroopan unionin tukevan edelleen voimakkaasti alueen vakautta
ja rauhaa ja totesi pitävänsä tätä yhä unionin ensisijaisena strategisena tavoitteena. Se
muistuttaa pitävänsä alueen maiden rajojen loukkaamattomuutta ja alueellista
koskemattomuutta erittäin tärkeinä.

66. Presidentti Trajkovskin kanssa käymiensä keskustelujen päätteeksi Eurooppa-neuvosto antoi
julkilausuman entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta (ks. liite III). Se pyytää
korkeaa edustajaa Javier Solanaa seuraamaan alueen tilannetta, pitämään tiiviisti yhteyttä sen
johtajiin sekä antamaan komissiota kuullen suosituksia neuvostolle.

67. Eurooppa-neuvosto toteaa arvostavansa Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian viranomaisten
valmiutta ratkaista Etelä-Serbian konflikti rauhanomaisesti ja suhtautuvansa myönteisesti
Čovićin suunnitelman pohjalta aloitettuihin keskusteluihin, joilla pyritään
neuvotteluratkaisuun. Eurooppa-neuvosto vahvistaa EU:n olevan valmis tukemaan tätä
prosessia ja painottaa erityisesti Euroopan unionin tarkkailujoukon yhä tiiviimmän läsnäolon
merkitystä alueella. Tässä yhteydessä se myös kehottaa kaikkia osapuolia toteuttamaan
todellisia luottamusta lisääviä toimenpiteitä jännityksen lieventämiseksi alueella, esimerkiksi
vapauttamaan kaikki poliittisina vankeina olevat Kosovon albaanit.

68. Eurooppa-neuvosto vetosi Montenegron ja Jugoslavian liittotasavallan / Serbian
viranomaisiin, jotta ne alueen vakauden edistämiseksi sopisivat uusista perustuslaillisista
järjestelyistä liittovaltion tasolla avointa ja demokraattista menettelyä noudattaen.

69. Eurooppa-neuvosto vetosi Bosnia ja Hertsegovinan uuteen hallitukseen, jotta se tehostaisi
uudistuspyrkimyksiään siten, että kaikki EU:n ohjeistuksessa asetetut edellytykset täyttyisivät
vuoden 2001 puoliväliin mennessä. Se korosti myös, että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset
voivat edistää integroitumista Eurooppaan vain yhtenäisenä valtiona.
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70. Kaikille maille tarjottiin Zagrebin huippukokouksessa liittymismahdollisuutta, ja sen pohjalta
Eurooppa-neuvosto haluaa muistuttaa muun muassa oikeus- ja sisäasiat kattavan alueellisen
yhteistyön tärkeydestä. Se pani erityisesti merkille, että tarvitaan konkreettisia toimia, joilla
Balkanin aluetta autetaan selviytymään alueen kautta kulkevasta laittomasta siirtolaisuudesta.
Vakautus- ja assosiaatioprosessi on edelleen paras keino lähentyä Euroopan rakenteita.
Eurooppa-neuvosto palautti tässä yhteydessä mieliin myös vakautussopimuksen sekä muiden
alueellisten aloitteiden tärkeän aseman.

71. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että alueella on saavutettu edistystä
yksittäisten henkilöiden saattamisessa vastuuseen valta-aseman väärinkäytöstä sekä muista
rangaistavista teoista, joita tehtiin aiempien epädemokraattisten hallitusten suojeluksessa.
Unionin poliittisten ja taloudellisten ehtojen noudattaminen on keskeinen osa vakautus- ja
assosiaatioprosessia. Tähän kuuluu myös toimiminen täydessä yhteistyössä entisen
Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

Korean niemimaa

72. Eurooppa-neuvosto on valmis osallistumaan edelleen jännityksen lieventämiseen Koreoiden
välillä ja päätti vahvistaa Euroopan unionin asemaa rauhan, turvallisuuden ja vapauden
tukijana Korean niemimaalla. Se toivoo, että muun muassa Koreoiden välisen toisen
huippukokouksen sekä yhteisen julkilausuman täytäntöönpanon avulla saavutettaisiin
nopeasti tuloksia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja aikoo vierailla Pjongjangissa ja
Soulissa keskustellakseen puheenjohtaja Kim Jong-Ilin ja presidentti Kim Dae Jungin kanssa
kaikista sekä heille että unionille tärkeistä asioista neuvoston 20. marraskuuta 2000
hyväksymien neljän tekijän mukaisesti.

Ilmastonmuutos

73. Eurooppa-neuvosto hyväksyi liitteessä II olevan julkilausuman ilmastonmuutoksesta.

ooOOoo
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LIITE I
EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA

TEHOKKAAMMASTA ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ
EUROOPAN UNIONISSA

TUKHOLMA, 23. MAALISKUUTA 2001

EUROOPPA-NEUVOSTO KATSOO SEURAAVAA:

Rahoitusmarkkinoilla on ratkaiseva rooli Euroopan unionin kokonaistaloudessa. Siksi on erittäin
tärkeää, että ensisijaiseksi katsottu rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma pannaan nopeasti
täytäntöön. Dynaamisten ja tehokkaiden Euroopan arvopaperimarkkinoiden luominen on tämän
strategian olennainen osa.

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyrittävä kaikin tavoin toteuttamaan keskeisiä
toimenpiteitä yhdentyneiden arvopaperimarkkinoiden toteuttamiseksi vuoden 2003 loppuun
mennessä mukaan lukien erityisesti tärkeimmät toimenpiteet, jotka on esitetty viisasten komitean
raportissa Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden sääntelystä, ja ottaen myös huomioon tarpeen
edelleen lähentää valvontakäytänteitä ja sääntelynormeja.

Lainsäädäntöprosessia on tämän tavoitteen saavuttamiseksi joudutettava. Arvopaperimarkkinoiden
sääntelyn on oltava riittävän joustavaa, jotta markkinoiden kehitykseen voidaan reagoida ja
varmistaa, että Euroopan unioni on kilpailukykyinen ja voi sopeutua uusiin markkinakäytäntöihin ja
sääntelynormeihin noudattaen samalla avoimuuden ja oikeusvarmuuden vaatimuksia.

Tämä tavoite voidaan ja täytyy saavuttaa noudattaen täysin perustamissopimuksen määräyksiä,
kunnioittaen asianosaisten toimielinten oikeuksia ja ottaen huomioon tämänhetkinen toimielinten
välinen tasapaino.
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EUROOPPA-NEUVOSTO TOTEAA SEURAAVAA:

1. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen viisasten komitean raporttiin Euroopan unionin
arvopaperimarkkinoiden sääntelystä. Ehdotettu nelitasoinen lähestymistapa (yleisperiaatteet,
täytäntöönpanotoimenpiteet, yhteistyö ja säännösten noudattamisen valvonta) olisi pantava
täytäntöön, jotta Euroopan unionin arvopaperilainsäädännön sääntelyprosessista tulisi
tehokkaampi ja avoimempi, mikä parantaisi ehdotettujen lainsäädännöllisten toimenpiteiden
laatua. Prosessissa olisi otettava täysin huomioon raportin yleisperiaatteiden mukainen
käsitteellinen perusta.

2. Komissiota kehotetaan kuulemaan varhaisessa vaiheessa, laajalti ja järjestelmällisesti
toimielimiä ja kaikkia asianomaisia arvopaperialalla erityisesti tehostamalla vuoropuhelua
kuluttajien ja markkinatoimijoiden kanssa.

Komissiota pyydetään sen aloitteenteko-oikeutta rajoittamatta antamaan neuvostolle ja
Euroopan parlamentille mahdollisuus esittää varhaisessa vaiheessa prosessin tehostamista
varten olennaisten osien ja täydentävien ja teknisten säännösten toisistaan erottamista
koskevia huomautuksia.

3. Yleisperiaatteiden (taso 1) ja täytäntöönpanotoimenpiteiden (taso 2) välisestä jaosta olisi
päätettävä tapauskohtaisesti selkeällä ja avoimella tavalla. Euroopan parlamentti ja neuvosto
päättävät jaosta komission ehdotusten perusteella. Komissiota kehotetaan ehdotuksia
antaessaan ilmoittamaan siitä, millaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä edellytetään. Näin kaikki
osapuolet tietäisivät etukäteen kutakin tasoa koskevien määräysten tarkan soveltamisalan ja
tarkoituksen. Kaikkien asianomaisten toimielinten on noudatettava monitasoisen
lähestymistavan perusedellytyksiä.

Tason 2 täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi käytettävä useammin sen varmistamiseksi, että
tekniset säännökset voidaan pitää markkinoilla ja valvonnassa tapahtuvan kehityksen tasalla.
Tasoa 2 koskevan työskentelyn kaikkia vaiheita varten olisi asetettava määräajat.

Komissiota pyydetään ehdotuksia laatiessaan käyttämään useammin asetuksia, joissa tämä
olisi oikeudellisesti mahdollista ja joiden avulla samalla nopeutettaisiin lainsäädäntöprosessia.
Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen nopeuttaa
yhteispäätösmenettelyn puitteissa säädöksien antamista (nopeutettu menettely).

4. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo mahdollisimman pian perustaa
jäsenvaltioiden johtavista virkamiehistä koostuvan arvopaperikomitean, jonka
puheenjohtajana toimii komissio. Neuvoa-antavaa arvopaperikomiteaa olisi kuultava
poliittisissa kysymyksissä, jotka koskevat erityisesti, mutta ei ainoastaan toimenpiteitä, joita
komissio saattaa ehdottaa tasolla 1.

5. Jollei komission ehdottamista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamista erityisistä
säädöksistä muuta johdu, arvopaperikomitean olisi myös toimittava vuoden 1999
komiteamenettelyä koskevan päätöksen mukaisena sääntelykomiteana, joka avustaa
komissiota sen tehdessä EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan mukaisia
täytäntöönpanomenettelyjä koskevia päätöksiä.
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Komissio antaa Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja arvopaperikomitean
työskentelystä sen toimiessa sääntelymenettelyn nojalla, ja parlamentille toimitetaan kaikki
asiaa liittyvät asiakirjat. Jos Euroopan parlamentti katsoo, että komission toimenpide-ehdotus
ylittää puitelaissa säädetyt täytäntöönpanovaltuudet, komissio sitoutuu käsittelemään
toimenpide-ehdotuksen kiireellisesti uudelleen ja ottamaan tarkoin huomioon parlamentin
kannan sekä perustelemaan toimet, jotka se aikoo toteuttaa.

Eurooppa-neuvosto panee merkille, että komissio on tasapuoliseen ratkaisuun pääsemiseksi
niissä tapauksissa, joissa arvopaperimarkkina-alan täytäntöönpanotoimenpiteiden on
keskustelujen perusteella tunnustettu olevan erittäin arkaluontoisia, sitoutunut
komiteamenettelystä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn päätöksen puitteissa välttämään
toimia, jotka olisivat vastoin tällaisten toimenpiteiden aiheellisuutta koskevaa neuvoston
enemmistön mielipidettä. Tämä sitoumus ei muodosta ennakkotapausta.

6. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen, että komissio aikoo muodollisesti perustaa viisasten
komitean raportissa ehdotetun riippumattoman sääntelyviranomaisten komitean. Komitean
puheenjohtajana toimii kansallisen valvontaviranomaisen edustaja. Komitea määrittelee omat
toimintaa koskevat järjestelynsä ja sillä on läheinen toiminnallinen yhteys komissioon ja
arvopaperikomiteaan. Se toimii neuvoa-antavana ryhmänä, joka avustaa komissiota erityisesti
sen valmistellessa toimenpide-ehdotustaan (taso 2). Kukin jäsenvaltio nimeää arvopaperialan
toimivaltaisia viranomaisiaan edustavan johtavan virkamiehen, joka osallistuu
sääntelyviranomaisten komitean kokouksiin.

Komitean on kuultava eri tahoja laajalti ja avoimesti viisasten komitean raportissa esitetyllä
tavalla ja sillä on oltava markkinatoimijoiden luottamus.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja sääntelyviranomaisten komitealla on myös tärkeä
tehtävä lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä (taso 3); niiden tehtävänä
on varmistaa tehokkaampi yhteistyö valvontaviranomaisten välillä, suorittaa vertaisarviointia
ja edistää parhaita käytäntöjä ja varmistaa näin yhteisön lainsäädännön johdonmukaisempi ja
nopeampi täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että komissio ja jäsenvaltiot aikovat tehostaa
yhteisön oikeuden täytäntöönpanon valvontaa (taso 4).

7. Perustetaan toimielinten välinen valvontajärjestelmä arvioimaan edellä mainittujen ehdotusten
täytäntöönpanon edistymistä toimivamman arvopaperimarkkinoiden sääntelyjärjestelmän
varmistamiseksi ja ongelma-alueiden tunnistamiseksi. Toimielimille on annettava säännöllisiä
selvityksiä osana valvontaprosessia.

8. Uuden sääntelyrakenteen pitäisi olla toimintavalmis viimeistään vuoden 2002 alkuun
mennessä ja vuonna 2004 suoritetaan sen kattava ja avoin tarkastelu.

________________________
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LIITE II

EUROOPPA-NEUVOSTON JULKILAUSUMA ILMASTONMUUTOKSESTA

Eurooppa-neuvosto, joka toteaa ilmastonmuutoksen olevan maailmanlaajuinen uhka tulevalle
hyvinvoinnille ja taloudelliselle kehitykselle, palauttaa mieliin, että päästöjen vähentämiseksi
tarvitaan tehokkaita kansainvälisiä toimia. Se vahvistaa uudelleen olevansa vahvasti sitoutunut
Kioton pöytäkirjaan näiden toimien perustana ja on syvästi huolissaan siitä, että Kioton pöytäkirja
on asetettu kyseenalaiseksi. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia neuvottelukumppaneitaan
pyrkimään rakentavalla tavalla sopimukseen Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanon yksityiskohdista
ja edistämään onnistuneeseen lopputulokseen pääsemistä COP 6:n jatkokokouksessa, jossa luodaan
edellytykset Kioton pöytäkirjan ratifioinnille ja voimaantulolle vuoteen 2002 mennessä.

________________
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LIITE III

JULKILAUSUMA ENTISESTÄ JUGOSLAVIAN
TASAVALLASTA MAKEDONIASTA (FYROM)

Presidentti Trajkovskille ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle:

� Vahvistamme uudelleen solidaarisuutemme Teitä kohtaan nykyisessä kriisissä ja kehotamme
Teitä toimimaan edelleen maltillisesti. Sotilaallisten toimien laajeneminen olisi estettävä
kaikin keinoin. Tuemme entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suvereniteettia ja
alueellista koskemattomuutta ja sen rajojen loukkaamattomuutta Etyjin periaatteiden
mukaisesti. Jatkamme päättäväisesti toimiamme yhdessä ja yksittäin läheisessä yhteistyössä
Naton kanssa auttaaksemme viranomaisia selviytymään nykyisessä tilanteessa. On erittäin
tärkeää tehostaa valvontaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kosovon välisellä
rajalla. Pidämme myönteisenä jäsenvaltioiden neuvoja ja tukea muun muassa turvallisuuden
alalla.

� On välttämätöntä toteuttaa tosiasiallisia sisäpoliittisia uudistuksia ja vahvistaa monikansaista
yhteiskuntaa. Olemme valmiit avustamaan entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa tässä
prosessissa sen huomattavan avun puitteissa, jota Euroopan unioni jo antaa entiselle
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle. Tähän kuuluu rajavalvontahankkeita, tukea
pakolaisille, paikallishallinnon avustamista koko maassa mukaan lukien kunnallistason
infrastruktuurien parannusohjelma, työskentelyä vähemmistöjen oikeuksien hyväksi mukaan
lukien merkittäviä avustuksia uudelle Kaakkois-Euroopan yliopistolle Tetovossa, apua
oikeudellisten uudistusten ja koulutuksen aloilla mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien
korostaminen sekä avustamista tulevassa väestönlaskennassa.

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian albaaniyhteisön johtajille: edellytämme Teiltä jatkuvaa
sitoutumista demokraattiseen prosessiin, väkivallasta luopumiseen ja vuoropuheluun ja kehotamme
Teitä pitämään kiinni tästä sitoumuksesta pyrkiessänne oikeutetusti vahvistamaan entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian monikansaista yhteiskuntaa.

Kosovon albaaniväestön poliittisille johtajille: kehotamme Teitä sanoutumaan edelleen
yksiselitteisesti irti ääriryhmistä, tuomitsemaan ehdottomasti väkivaltaisuudet ja noudattamaan
rajojen loukkaamattomuuden periaatetta Albanian hallituksen tavoin. Panemme tyytyväisinä
merkille Albanian voimakkaan kannan.

Kaikille niille, jotka uhmaavat kansainvälistä lainmukaisuutta: toimitte vastoin kansanne elinolojen
parantamisen asiaa, jota sanotte ajavanne.

Euroopan unioni päätti Zagrebin huippukokouksessa, että entisellä Jugoslavian tasavallalla
Makedonialla tulee alueen ensimmäisenä valtiona olemaan yhteys Euroopan unioniin 9. huhtikuuta
allekirjoitettavan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kautta.
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Euroopan unioni on tyytyväinen YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan 1345.
Euroopan unionin tavoitteet ovat täysin kyseisen päätöslauselman mukaiset. Ajankohtana, jolloin
uusia näkymiä avautuu alueelle, me vakuutamme uudelleen, että Euroopassamme ei ole
tulevaisuutta niille, jotka seuraavat suvaitsemattomuuden, nationalismin ja väkivallan tietä.
Euroopan unioni ei anna apua niille, jotka valitsevat tämän suunnan. Me tuemme vain niitä, jotka
valitsevat selvästi rauhan, demokratian, sovinnon ja alueellisen yhteistyön.

________________________
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LIITE IV

TUKHOLMAN EUROOPPA-NEUVOSTOLLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT

•  Komission alustus � Euroopan unionin mahdollisuuksien hyödyntäminen: Lissabonin
strategian lujittaminen ja laajentaminen; osa I + osa II: Rakenteelliset indikaattorit
(6248/01 + ADD 1)

•  Viisasten komitean loppuraportti Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden sääntelystä
(6554/01)

•  Neuvoston (ECOFIN) selvitys Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden tehokkaammasta
sääntelystä
(7005/01)

•  Komission kertomus: Julkisen talouden vaikutus kasvuun ja työllisyyteen: laadun ja
kestävyyden parantaminen
(5260/01)

•  Neuvoston (ECOFIN) ja komission yhteinen kertomus: Julkisen talouden vaikutus kasvuun ja
työllisyyteen: laadun ja kestävyyden parantaminen
(6997/01)

•  Council (ECOFIN) report on the annual report on structural reforms 2001
(6998/01)

•  ECOFIN-neuvoston raportti: Rakenteellisten indikaattorien lyhennetty luettelo
(6999/01)

•  Komission kertomus: Kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta
(5301/01)

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

•  Neuvosto (ECOFIN): Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodelle 2001 � keskeisiä
kysymyksiä käsittelevä selvitys
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the "Innovation 2000 Initiative" one year after: progress and
prospectives in implementation
(6556/01)

•  Neuvosto (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka): puheenjohtajavaltion päätelmät
(6853/01 + REV 1 (fr)
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•  Työllisyyskomitean lausunto komission tiedonannosta "Euroopan unionin mahdollisuuksien
hyödyntäminen: Lissabonin strategian lujittaminen ja laajentaminen"
(6454/01 + ADD 1)

•  Sosiaalisen suojelun komitean lausunto komission tiedonannosta Euroopan unionin
mahdollisuuksien hyödyntäminen: Lissabonin strategian lujittaminen ja laajentaminen
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Sosiaalisen suojelun komitean ensimmäinen eläkejärjestelmien pitkän aikavälin toimivuutta
koskeva tarkastelu
(6457/01)

•  Komission tiedonanto � Tulostaulukko Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman
täytäntöönpanosta
(6452/01)

•  Komission tiedonanto: Kaikille avoimet uudet eurooppalaiset työmarkkinat
(6453/01)

•  Neuvoston (koulutus) selvitys: "Koulutusjärjestelmien konkreettiset tulevaisuuden tavoitteet"
(5980/01)

•  Neuvoston (sisämarkkinat, kuluttaja-asiat ja matkailu) päätelmät: Cardiffin
talousuudistusprosessin sisämarkkinanäkökohdat
(6704/01)

•  Komission tiedonanto: "Palvelujen sisämarkkinastrategia"
(5224/01)

•  Komission väliraportti: Lainsäädännön parantaminen ja yksinkertaistaminen
(7253/01)

•  eEurope 2002 -toimintasuunnitelma: Lisävertailuindikaattorien luettelon hyväksyminen
(6782/01)

•  Commission communication e-Europe 2002: Impact and priorities
(7183/01)

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

•  Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja: Vuosittainen täytäntöönpanokertomus
(7125/01)

•  Ensimmäinen komission raportti eurooppalaisen tutkimus- ja innovointialueen toteuttamisessa
saavutetusta edistyksestä
(7254/01)
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•  Ehdotus Eurooppa-neuvoston kertomukseksi Euroopan parlamentille Euroopan unionissa
toteutuneesta kehityksestä vuonna 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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