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Ordförande i Europeiska rådet,
stats- och regeringschefer,
ordförande i kommissionen,
höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
ministrar

Jag vill först tacka för er inbjudan till denna diskussion som inleder ert möte och för de varma
välkomstorden från Sveriges statsminister, ordförande i Europeiska rådet.

Nicefördraget har nu undertecknats och därför vill jag börja med att uttrycka mitt beröm till de tre
tidigare ordförandelanden, först Finland, sedan Portugal och därefter Frankrike. Tack vare dem och
deras ihärdiga ansträngningar blev ett resultat möjligt. Även om detta inte går så långt som vi
kanske skulle ha önskat, öppnar det vägen för utvidgningen och för unionen framåt i många
avgörande frågor.

Nu när Sverige för första gången har tagit över ordförandeskapet av unionen, skulle jag på nytt vilja
önska Sveriges statsminister all framgång. Europaparlamentet har redan kunnat uppskatta kvaliteten
på de förbindelser ni och er minister önskat upprätta med vår församling. Jag vill uttrycka mitt tack
för detta.

Under detta toppmöte, som främst är en uppföljning av Europeiska rådet i Lissabon, kommer ni
också att ta upp flera punkter som rör den internationella politiken. Jag skulle vilja ta upp två av
dem som är särskilt viktiga för oss.

Den första gäller situationen i före detta Jugoslaviska republiken Makedonien. Jag vill framföra att
Europaparlamentets ståndpunkt till fullo överensstämmer med rådets och kommissionens.

Att ifrågasätta de nuvarande statsgränserna i sydöstra Europa skulle strida mot resolution 1244 från
FN:s säkerhetsråd, och dessutom skulle det enbart leda till en upptrappning av kriget i Balkan. Alla
aspekter av denna resolution måste tillämpas rigoröst.

Jag ser med glädje att ni bjudit in president Trajkovski för att högtidligt försäkra honom om EU:s
stöd. Han kommer att bjudas in till Europaparlamentet i juni.

De senaste dagarnas händelser i den före detta jugoslaviska republiken Makedonien är visserligen
av intern karaktär. Europa kan därför endast agera med stor försiktighet. Men det finns all anledning
att frukta att de provokativa angreppen i UCK-regi har ett mål vars internationella konsekvenser,
framför allt i Kosovo, är uppenbara.

Därför anser Europaparlamentet att Kfor måste ingripa för att med utgångspunkt från Kosovo
skydda den före detta jugoslaviska republiken Makedoniens gränser. Kfor måste också kunna
förhindra, vid behov med våld, att grupper som söker uppvigla den albanska befolkningen i den före
detta jugoslaviska republiken Makedonien och tvinga fram en oberoende stat, som uteslutande
skulle bygga på etniska grunder, tar sig in i landet. Under historiens lopp har vi alltför väl sett till
vilka ytterligheter detta leder.
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Vi får inte heller glömma den solidaritet och den generositet landet visade genom att öppna sina
gränser för den albanska befolkning som för inte så länge sedan flydde Kosovo, med risk för att
destabilisera den sköra multietniska balansen i landet. De senaste dagarnas händelser har klart visat
hur skör denna balans verkligen är.

Parlamentet uppskattar initiativen till samordning mellan EU och Nato och uttrycker sitt beröm för
dessa, framför allt till Javier Solana.

Samordningen måste dock konkretiseras på plats. Hur skulle vi inför de europeiska medborgarna
kunna försvara den inkonsekvens som råder mellan det positiva beslut som togs i Nice om att skapa
en europeisk snabbinsatsstyrka och Europas oförmåga att i tid avlägsna den nya fara som avtecknar
sig under liknande förhållanden, om det velande som förlängde lidandet för befolkningarna i
Bosnien och Kosovo ånyo skulle upprepas i den före detta jugoslaviska republiken Makedonien?
Det är uppenbart att Europeiska unionens trovärdighet då skulle ifrågasättas.

Jag skulle också vilja ta upp en andra punkt som kommer att prägla den europeiska allmänhetens
bild av Europeiska rådet i Stockholm, nämligen det särskilda möte som skall anordnas mellan
unionens femton stats- och regeringschefer och president Vladimir Putin.

Parlamentet stöder naturligtvis upprättandet av normaliserade förbindelser med Ryssland, som trots
de svårigheter landet står inför, fortfarande är en av stormakterna i världen och fortfarande har
nyckeln till internationell fred och säkerhet.

Ni vet dock att situationen för de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien djupt oroar parlamentet. Vi
anser att de flesta åtaganden som gjorts av Moskva, antingen inom ramen för anslutningen till
Europarådet eller för partnerskaps- och samarbetsavtalen med unionen, inte har uppfyllts.

Den moraliska kritik som framförts i samtliga medlemsstater skärps genom att denna tragedi
utspelas i totalt dunkel. Varken de humanitära organisationerna eller den internationella pressen får
nämligen komma in i Tjetjenien.

Trots att de ryska myndigheterna fortfarande anser att konflikten i Tjetjenien är av intern karaktär
och att de därmed utesluter all utländsk inblandning och alla utländska påtryckningar, ligger det i
Rysslands politiska och moraliska intresse att avstå från illusionen om en enbart militär strategi.

Därför litar vi på er och jag tvivlar inte på att Europeiska rådet kommer att framföra en bestämd
uppmaning till Rysslands president och regering att avbryta de kränkningar av de grundläggande
rättigheterna som begås av styrkorna på plats, och framför allt i de så kallade filtreringslägren, att
inleda förhandlingar med de legitima företrädarna för Tjetjenien och låta företrädare för de
internationella institutionerna delta i dessa förhandlingar för att underlätta en positiv utgång, att
tillåta de humanitära organisationerna att lindra lidandet för befolkningen, vars hälsotillstånd och
levnadsvillkor är ovärdiga, samt att tillåta den internationella pressen att på ett fritt och oberoende
sätt fullgöra sitt oersättliga informationsuppdrag.
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Jag skulle nu vilja ta upp de ekonomiska och sociala punkter som är det huvudsakliga målet för
detta toppmöte. Jag kan på grund av deras stora antal och breda omfattning inte gå in på några
detaljer. Jag kommer därför att begränsa mig till några övergripande iakttagelser som framförts i
parlamentets debatter och resolutioner.

För ett år sedan förde Europeiska rådet i Lissabon in unionen mot ett övergripande och
sammanhängande mål på det ekonomiska och sociala området. Detta mål är ambitiöst och innebär
samtidigt stora framsteg för gemenskapen inom områden som för närvarande uteslutande eller till
största delen varit nationella befogenheter.

Den utvärdering av den första etappen som ni nu skall göra infaller vid en tidpunkt då de europeiska
medborgarna förväntar sig ett tydligt och förtroendeingivande budskap.

Tillväxten är visserligen tillbaka, även om den visar vissa tecken på svaghet, sysselsättningen ökar
kraftigt, arbetslösheten är på tillbakagång, eurons värde utomlands har slutat att sjunka, och tack
vare bland annat den gemensamma valutan fick de kraftiga fluktuationerna i den amerikanska
ekonomin avsevärt mildare konsekvenser för den europeiska ekonomin.

Under 2000 uppstod dock många frågor, för att inte säga stark oro då sårbarheten i den nya
ekonomin som grundas på informationstekniken avslöjades.

En del länder har börjat ta sig friheter i fråga om de konvergenskriterier som eurons trovärdighet
baseras på, och målet med en tillväxtnivå på tre procent börjar på vissa håll överges.

I detta sammanhang vore det av stor betydelse om Stockholmsmötet kunde leda till betydande
framsteg vad gäller de åtaganden som gjordes i Lissabon. Det är mycket viktigt att man bevarar den
starka viljan att göra Europeiska unionen till ett område där ekonomisk konkurrens, social
soildaritet och miljöskydd existerar sida vid sida. Våra medborgare förväntar sig att detta åtagande
från EU:s sida skall ta konkret form samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

Att anpassa människornas utbildning till den nya informationstekniken, bättre samordna och
anpassa forskningen efter marknadernas behov, förenkla gemenskapsbestämmelserna, skapa
dynamik på arbetsmarknaden, modernisera de sociala trygghetssystemen, allt detta är uppgifter som
måste utföras. Företagen förväntar sig också av Europeiska rådet att det skall bli lättare att få
finansiering för sina projekt. För detta måste man förbättra de bestämmelser som rör
värdepappersmarknaderna.

Parlamentet instämmer i den analys som expertgruppen ledd av herr Lamfalussy utarbetat, enligt
vilken den nuvarande lagstiftningsramen är alltför rigid, komplicerad och dåligt anpassad för att
kunna följa utvecklingen på finansmarknaderna. I rapporten föreslås att ramprinciperna skall
fastställas med hjälp av medbeslutandeförfarandet, medan genomförandebestämmelserna skall vara
expertkommitténs ansvar.
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Men för att undvika att åtgärder som tycks tekniska i själva verket är lagstiftningsmässiga, vilket
som ni känner till fortfarande är en vanligt förekommande stötesten inom våra institutioner, bör
man besluta om att parlamentet skall ha möjlighet att protestera och begära prövning. Blir det så är
parlamentet redo att se till att ärendet snabbt kan behandlas, och vi väntar nu på att rådet skall ta ett
avgörande steg.

Vår institution förväntar sig för övrigt från Europeiska rådet att det skall ge ministrarna i uppdrag
att utan dröjsmål fastställa en tidsplan för fullbordande av den inre marknaden i fråga om
posttjänster, elektricitet och gas, samtidigt som man naturligtvis tar hänsyn till de miljömässiga och
sociala konsekvenserna.

Europaparlamentet vill även fästa er uppmärksamhet på att det är bråttom att sätta igång det
lagstiftningsarbete som kommer att behövas då den sociala agendan och europabolagsstadgan
antagits.

Vare sig det gäller bestämmelser om information till och samråd med arbetstagarna i företagen,
rörlighet över gränserna, beskattning av arbete, jobbens kvalitet eller åtgärder för att återge
förtroendet till den som blivit mer sårbar på grund av arbetslöshet, funktionshinder, risk för
könsdiskriminering eller hög ålder, är det viktigt att det hopp som skapades vid Europeiska rådets
möte i Lissabon nu besvaras konkret av gemenskapen på ett sätt som motsvarar förväntningarna.

Utan att föregripa den institutionella debatt som ni i Nice i förklaringen om unionens framtid
planerade skulle pågå fram till 2004, bör andemeningen i förklaringen, nämligen att man i större
utsträckning skall lyssna på medborgarna, redan nu genomsyra arbetet med att förbereda de
europeiska lagstiftningsbestämmelser som direkt berör européernas liv och viktigaste intressen.

Euron är ett bra exempel på detta. Denna fråga står inte på er dagordning, men det är inte paradoxalt
att jag tar upp den här i Sverige, herr statsminister, eftersom jag är övertygad om att en gemensam
framtid väntar oss även på detta område. Och när jag tar upp frågan har jag särskilt bristen på
kommunikation i åtanke. I de tolv länder som idag deltar i eurosamarbetet har de stora företagen
förberett sig väl inför den nya valutan.

Så här några månader innan de nationella valutorna försvinner är däremot insatserna för att
informera vissa små och medelstora företag och industrier och framför allt den stora mängden
medelålders eller äldre människor otillräckliga. Dessa personer kommer att ha problem med att
klara omställningen och är bekymrade över risken med en dold kostnadsökning.

Jag skulle önska att rådet vidtog omedelbara och kraftfulla åtgärder på detta område. Skulle inte
Europadagen den 9 maj vara ett lämpligt tillfälle att sända ett extra kärnfullt budskap från alla våra
institutioner?

På samma sätt kommer en mer direkt mobilisering av medborgarna att vara avgörande för om det
program som fastställdes i Lissabon skall bli framgångsrikt.
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Det kan framför allt handla om problem som uppstår på grund av de tekniska framstegen och
bioteknikens landvinningar, frågor där Europaparlamentet tagit etisk ställning på ett mycket klart
sätt och bland annat fördömt kloning av människor; det kan handla om människans plats i våra
ekonomiska system, respekt för den miljö vi skall lämna över till våra barn, bekämpning av social
utslagning och fattigdom, den demografiska obalansens konsekvenser för framtida generationer:
alla dessa ämnen är kärnfrågor i programmet från Lissabon.

De är av yttersta vikt inför utvidgningen, om man vill lägga grunden till en verklig
sammanhållningspolitik i en vidsträckt union som bör styras inte endast av gemensamma
ekonomiska mål utan även av en gemensam vision om en hållbar utveckling av våra samhällen.

Det är därför som den sociala dialogen och den demokratiska debatten om de stora utmaningarna i
Lissabonprogrammet inte är ett dekorativt tillägg utan en förutsättning för att programmet skall bli
framgångsrikt.

I detta hänseende borde man i första hand göra Europeiska unionens arbete tydligare och lättare att
förstå.

För att åstadkomma detta vore det önskvärt om man kunde sammanföra kommissionens olika
rapporter om de stora riktlinjerna i den ekonomiska politiken, den inre marknadens funktion och
riktlinjerna för sysselsättningen i en årlig rapport om den ekonomiska och sociala situationen i EU
som Europeiska rådet skulle diskutera vid sitt vårmöte.

Kommissionens sammanfattande rapport om konsolidering och utvidgning av Lissabonstrategin
borde för sin del i god demokratisk ordning underställas Europaparlamentets förhandsgranskning,
så att det kan tillföra sina synpunkter efter att ha diskuterat bland annat med företrädarna för det
civila samhället.

Inför varje vårmöte i Europeiska rådet skulle parlamentet i ordförandelandet lämpligen kunna
organisera ett brett parlamentariskt forum om unionens ekonomiska och sociala politik.

Ni skall veta att Europaparlamentet är redo att till fullo bidra till arbetet med att informera, lyssna
och göra människorna medvetna, vilket är nödvändigt på grund av Lissabonprogrammets
ambitioner och kvalitetsinriktade karaktär.

Tack för ordet.

ooOOoo
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1. Europeiska rådet höll sitt första årliga vårmöte i Stockholm den 23–24 mars om ekonomiska och
sociala frågor. Vid inledningen av överläggningarna hölls ett åsiktsutbyte med
Europaparlamentets ordförande, Nicole Fontaine, om de viktigaste diskussionspunkterna.

DEL I

I. PRIORITERINGARNA FÖR MÖTET I STOCKHOLM – FULL YSSELSÄTTNING I
EN KONKURRENSKRAFTIG UNION

2. Europeiska rådet i Stockholm fokuserades på hur den europeiska modellen skall moderniseras
och hur unionens strategiska mål för det kommande decenniet skall uppnås i enlighet med
beslutet i Lissabon: att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade
ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en
högre grad av social sammanhållning. Det rådde full enighet om att ekonomisk reform,
sysselsättning och socialpolitik förstärker varandra. De beslut som fattas måste genomföras
snabbt och nya impulser måste till på områden där framstegen har varit långsamma. Den öppna
samordningsmetoden framhävdes som ett viktigt verktyg för framsteg med hänsyn till
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

3. Europeiska rådet i Stockholm

•  behandlade den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning, där människor i
arbetsför ålder utgör en allt mindre del,

•  diskuterade hur man skall skapa fler och bättre arbeten, påskynda den ekonomiska reformen,
modernisera den europeiska sociala modellen och utnyttja ny teknik,

•  gav strategisk vägledning när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken för att uppnå hållbar tillväxt och stabila makroekonomiska villkor,

•  enades om att förbättra förfarandena så att Europeiska rådets vårmöte blir kontaktpunkten
för en årlig översyn av ekonomiska och sociala frågor; i detta sammanhang kommer
Europeiska rådet i Göteborg i juni att i denna översyn ta hänsyn till det hållbarhetsmål som
man har nått allmän enighet om,

•  enades om att utveckla sätt och metoder för att kandidatländerna aktivt skall kunna delta i
målen och förfarandena inom Lissabonstrategin.
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II. ALLMÄN BAKGRUND

De ekonomiska framtidsutsikterna

4. Unionens ekonomiska resultat har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Under sitt fjärde år
av återhämtning hade unionen en ekonomisk tillväxt på ungefär 3,5 % år 2000 och 2,5 miljoner
arbetstillfällen skapades. Mer än två tredjedelar av arbetena innehades av kvinnor.
Arbetslösheten har sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1991. Detta visar att reformansträngningarna
i unionen ger resultat. Utvidgningen kommer att skapa nya möjligheter till tillväxt och
sysselsättning både i kandidatländerna och i medlemsstaterna.

5. Den internationella ekonomiska miljön har på sista tiden gett mindre stöd. Dock är ekonomiska
fundamenta i unionen fortsatt sunda. Prisstabiliteten har upprätthållits och de offentliga
finanserna är åter sunda. Unionen kan därför förlita sig mer på sin egen styrka. Ett beslut samt
genomförande av reformer och väl avvägda makroekonomiska åtgärder bör göra det möjligt att
även fortsättningsvis uppnå en tillväxt på ungefär 3 % på medellång sikt. Det är nödvändigt att
uppnå detta för att uppfylla de sysselsättningsmål som fastställdes i Lissabon och för att möta de
kommande demografiska utmaningarna. Här finns inte plats för självbelåtenhet.

6. Om 282 dagar kommer sedlar och mynt i euro att införas. Fördelarna med en monetär union
kommer att bli mer synliga – en viktig symbol för ökad ekonomisk integration. Europeiska rådet
uppmanar regeringar, banker och företag att slutföra sina förberedelser för att säkerställa bästa
möjliga övergång till den nya valutan.

Den demografiska utmaningen

7. Antalet pensionerade kvinnor och män kommer att öka snabbt, medan den andel av
befolkningen som är i arbetsför ålder kommer att börja minska senast 2010. Detta kommer att
utsätta de sociala välfärdssystemen för avsevärda påfrestningar, i synnerhet pensionerna och
systemen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Unionen och medlemsstaterna vidtar nu
åtgärder och genom att fastställa nya strategier inom de politikområden som anges nedan. Det
kommande decenniet erbjuder en möjlighet att ta sig an den demografiska utmaningen genom
att öka sysselsättningsgraden, minska statsskulden och åstadkomma en anpassning av de sociala
skyddssystemen, inklusive pensionssystemen.

III. FLER OCH BÄTTRE ARBETEN

På väg mot full sysselsättning

8. Unionen och medlemsstaterna åtar sig fullt ut att uppnå målet full sysselsättning och ser det som
ett viktigt sätt att möta den utmaning som en åldrande befolkning utgör. De mål för den
genomsnittliga sysselsättningsgraden i hela EU som skall uppnås senast 2010 innebär att stadiga
framsteg måste göras under perioden. För att öka sysselsättningsgraden krävs det en aktiv
sysselsättningspolitik i enlighet med den europeiska sysselsättningsstrategin vars genomförande
måste stärkas.
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9. Europeiska rådet

− har enats om att fastställa delmål på totalt 67 % när det gäller sysselsättningsgraden i
hela unionen för januari 2005 och 57 % när det gäller kvinnor och uppmanar därför
medlemsstaterna att överväga att fastställa delmål för sysselsättningen i sina nationella
och regionala sysselsättningsplaner med vederbörlig hänsyn till sina särskilda nationella
förutsättningar,

− har enats om att fastställa ett mål för EU när det gäller att öka den genomsnittliga
sysselsättningsgraden inom EU bland äldre kvinnor och män (55–64) till 50 %
senast 2010,

− uppmanar rådet och kommissionen att inför Europeiska rådet våren 2002 gemensamt
rapportera om hur andelen arbetstagare skall öka och hur aktivt åldrande skall främjas.
Rapporten bör särskilt uppmärksamma behovet av att minska flaskhalsarna på
arbetsmarknaden och minska den informella ekonomin och hämmande faktorer i skatte-
och förmånssystemen för män och kvinnor att ta anställning,

− uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta indikatorer om tillhandahållande av
vårdmöjligheter för barn och andra underhållsberättigade personer och om system för
familjeförmåner senast 2002.

Utbildning och kompetens

10. Att förbättra grundläggande färdigheter, i synnerhet kompetens inom informationsteknik och
digital kompetens, är en prioritering av högsta dignitet för att göra unionen till den mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen. Denna prioritering
innefattar utbildningspolitik och livslångt lärande och innebär också att de nuvarande
svårigheterna med att rekrytera forskare och teknisk personal skall lösas.

11. En kunskapsbaserad ekonomi kräver ett starkt allmänt utbildningsväsen för att ytterligare främja
arbetstagares rörlighet och livslångt lärande. Rådet och kommissionen kommer att lägga fram
en rapport för Europeiska rådets vårmöte 2002, med ett detaljerat arbetsprogram om
uppföljningen av målen för utbildningssystem, inklusive en utvärdering av resultatet av dessa
system inom ramen för den öppna samordningsmetoden och i ett globalt perspektiv. Särskild
uppmärksamhet måste ägnas åt sätt och metoder för att uppmuntra unga människor, i synnerhet
kvinnor, till vetenskapliga och tekniska studier och säkerställa långsiktig rekrytering av
kvalificerade lärare på dessa områden.

Arbetstagares rörlighet på nya öppna europeiska arbetsmarknader

12. Arbetsmarknadens modernisering och arbetskraftens rörlighet måste uppmuntras för att
underlätta en anpassning till förändringar, genom att befintliga hinder undanröjs.
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13. I detta syfte

− bör rekommendationen om rörlighet bland studerande, praktikanter, unga volontärer,
lärare och handledare antas senast i juni 2001, och medlemsstaterna bör samtidigt
genomföra åtgärdsplanen för rörlighet,

− kommer kommissionen att arbeta med nationella och lokala regeringar,
arbetsförmedlingar och andra relevanta aktörer för att före årets slut utvärdera
möjligheten att inrätta en enda webbplats för information om europeisk rörlighet, i
synnerhet genom att tillhandahålla arbetsmarknadstjänster med en alleuropeisk databas
med arbeten, meritförteckningar och utbildningsmöjligheter.

14. Dessutom kommer en fördjupad diskussion att äga rum vid Europeiska rådet i Laeken 2001 om
invandring, migration och asyl inom ramen för uppföljningen av Tammerfors. I detta
sammanhang bör vederbörlig hänsyn tas till ställningen för tredjelandsmedborgare som lagligt
uppehåller sig i Europeiska unionen.

15. Kommissionen kommer att inrätta en expertgrupp för högre kompetens och rörlighet, med
utnyttjande av expertis från företagen, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter, som
skall undersöka den europeiska arbetsmarknadens särdrag och vilka hinder som finns på den
och därvid fästa särskild uppmärksamhet vid behovet av kompetens inom informations- och
kommunikationsteknik. På denna grundval har kommissionen för avsikt att för Europeiska rådet
våren 2002 lägga fram en handlingsplan för att utveckla och öppna nya europeiska
arbetsmarknader samt särskilda förslag om en mera enhetlig, öppen och flexibel ordning för
erkännande av kvalifikationer och studieperioder och om möjligheten att överföra
tilläggspensioner, utan att detta påverkar enhetligheten i medlemsstaternas skattesystem.

IV. ATT PÅSKYNDA DEN EKONOMISKA REFORMEN

Att utnyttja den inre marknadens potential

16. Väl fungerande marknader är av yttersta vikt för att öka nyttan för konsumenterna och skapa ett
företagarvänligt klimat. Tidigare reformers framgång med sjunkande kostnader och bättre urval
och kvalitet på de produkter som tillhandahålls utgör ett starkt incitament för ytterligare
framsteg. Att skapa en effektivt fungerande inre marknad för tjänster är en av Europas högsta
prioriteringar. I detta sammanhang är det viktigt att säkerställa att den särskilda situationen när
det gäller tjänster av allmänt intresse beaktas på lämpligt sätt i enlighet med riktlinjerna i det
uttalande som godkändes av Europeiska rådet i Nice, såsom samhällsomfattande tjänster,
säkerhet, kontinuitet och leveranssäkerhet. Europeiska rådet uppmanar rådet och kommissionen
att genomföra dessa riktlinjer. Detta måste dessutom ske parallellt med att man inrättar en ram
för utveckling av effektiva gränsöverskridande marknader som stöds av lämplig
infrastrukturkapacitet.
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17. Europeiska rådet, som beaktar samtliga ovan nämnda faktorer,

− vädjar till medlemsstaterna att högprioritera överföringen av direktiven om den inre
marknaden till sin nationella lagstiftning, med målet att preliminärt ha överfört 98,5 %
till Europeiska rådets vårmöte 2002,

− välkomnar kommissionens avsikt att under 2002 lägga fram ett förslag genom vilket
man undanröjer de hinder som konstaterats på den inre marknaden för tjänster, på
grundval av den pågående utvärderingen av dessa hinder,

− noterar kommissionens förslag om gas och elektricitet och uppmanar rådet att behandla
dem snarast; rådet stöder målet att öppna marknaderna inom dessa sektorer med
beaktande av kravet att tillgodose användarnas behov och behovet av insyn på
marknaden genom lämpliga regleringsinstrument; frågan om tidsplaner för el- och
gasmarknaderna kommer att övervägas för att genomföra målet att öppna marknaden
inom dessa sektorer så snart som möjligt; kommissionen anmodas att utvärdera
situationen inom dessa sektorer i sin rapport till Europeiska rådets vårmöte 2002 för att
möjliggöra ytterligare åtgärder; kommissionen kommer att säkerställa att
bestämmelserna i fördraget, särskilt artiklarna 85 och 86 i detta, iakttas fullt ut och att
genomförandet av dessa beslut inte leder till någon snedvridning av konkurrensen; på
denna grundval kommer kommissionen också att säkerställa att de företag som
fortfarande verkar i en monopolsituation på sin nationella marknad inte på något
otillbörligt sätt drar nytta av den situationen,

− bekräftar åter sin avsikt att inrätta det gemensamma europeiska luftrummet och
förväntar sig att hinna göra ytterligare framsteg i denna fråga till Europeiska rådet i
Göteborg i juni,

− noterar kommissionens avsikt att senast i juni 2001 lägga fram ett övergripande förslag
om översyn av reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser,

− noterar kommissionen avsikt att senast i december 2001 lägga fram ett andra
åtgärdspaket om öppnande av de nationella marknaderna för gods- och
persontransporter på järnväg,

− uppmanar rådet, på grundval av det arbete som redan utförts för att uppnå målen i
Lissabonslutsatserna, att enas om en gemensam ståndpunkt och tillsammans med
Europaparlamentet före 2001 års utgång anta direktivet om posttjänster,

− Kommissionen, i samarbete med alla berörda organ, kommer att lägga fram en strategi
för förenklad reglering och regleringskvalitet före utgången av 2001.
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Finansiella tjänster och riskkapital

18. Ett snabbt genomförande av handlingsplanen för finansiella tjänster är av största vikt. För att
uppnå detta måste den lagstiftande processen gå snabbare. Regleringen av
värdepappersmarknaderna behöver vara tillräckligt flexibel för att kunna reagera på
marknadsutvecklingen, samtidigt som den måste ta hänsyn till behovet av insyn och
rättssäkerhet. Vidare måste investeringar och innovation stödjas av en ökad tillgång på
riskkapital.

19. Europeiska rådet

− godkänner resolutionen om effektivare reglering av EU:s värdepappersmarknad
(se bilaga I) och anser att det utgör en god plattform för effektivt samarbete inom detta
område mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet,

− begär att handlingsplanen för finansiella tjänster skall vara fullt genomförd senast 2005
och att alla berörda parter skall ha gjort allt som står i deras makt för att åstadkomma en
integrerad värdepappersmarknad senast vid utgången av 2003 genom att prioritera den
lagstiftning för värdepappersmarknaderna som anges i planen, inbegripet de åtgärder
som förespråkas i Visemannakommitténs rapport om regleringen av de europeiska
värdepappersmarknaderna,

− ställer sig bakom målet en väl fungerande riskkapitalmarknad senast 2003 genom
genomförandet av handlingsplanen för riskkapital.

Att främja faktisk konkurrens

20. Nivån på det statliga stödet i Europeiska unionen måste sänkas och systemet göras mer
genomblickbart.

21. I detta syfte

− uppmanas rådet och Europaparlamentet att anta upphandlingsregler före årets slut,

− bör medlemsstaterna påvisa en successiv minskning av det statliga stödet i förhållande
till BNP senast 2003, med beaktande av behovet av att rikta om stödet mot övergripande
mål av gemensamt intresse, inbegripet mål som avser sammanhållningen,

− kommer kommissionen att se till att ett offentligt register och en offentlig resultattavla
för statligt stöd finns att tillgå on-line senast i juli 2001 samt klargöra hur reglerna för
statligt stöd skall tillämpas på åtgärder som utformats för att främja riskkapital i syfte att
förbättra det finansiella klimatet för små och medelstora företag.
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Beskattning

22. Europeiska rådet anmodar rådet att fortsätta sitt arbete, i enlighet med slutsatserna från
Europeiska rådet i Feira och Nice, för att nå en överenskommelse om skattepaketet i dess helhet
så snart som möjligt och före utgången av 2002, i enlighet med den parallella tidsplanen för de
olika delarna av paketet.

Att främja företagande

23. Företagandet är en av pelarna i den europeiska sysselsättningsstrategin. Både nationella
handlingsplaner och EU-ramar såsom det fleråriga programmet för företag och företagaranda,
den europeiska stadgan för småföretagen, mikrolån, utbyte av bästa praxis och bänkmärkning av
företagspolitik är viktiga redskap som bidrar till att skapa ett gynnsammare klimat för
företagande i Europa. Företag och medborgare behöver regler som är klara, enkla, effektiva och
fungerande på en global marknad i snabb förändring. Det innebär samråd om föreslagna regler,
bedömning av vilka konsekvenser dessa regler kan komma att få samt införande av system för
kodifiering och omarbetning av EU:s lagstiftning samt system för översyn av lagstiftningen.
Den offentliga sektorn bör öka sin effektivitet och undanröja onödig byråkrati för att stärka den
produktiva och innovativa kapaciteten hos våra ekonomier och bland annat reducera
statistikkraven till kärnfrågorna för den europeiska politiken.

24. Medlemsstaterna och kommissionen anmodas att förbättra kvaliteten på de statistikuppgifter
som krävs för bänkmärkning på gemensamt överenskomna områden med avgörande betydelse
för företagspolitiken och se till att dessa uppgifter finns att tillgå i rätt tid. Kommissionen
uppmanas dessutom att överväga hur kvantitativa mål skall kunna användas inom
företagspolitiken.

V. MODERNISERING AV DEN EUROPEISKA SOCIALA MODELLEN

25. En dynamisk union bör bestå av aktiva välfärdsstater. Väl utformade och väl fungerande
välfärdssystem bör ses som produktiva faktorer genom att de erbjuder trygghet vid förändring.
Detta kräver en fortlöpande modernisering av den europeiska sociala modellen, på grundval av
den europeiska sociala agendan som antogs i Nice och som utgör en socialpolitisk ram för de
kommande fem åren.

Högre kvalitet i arbetet

26. Att åter nå upp till full sysselsättning handlar inte bara om en inriktning på fler arbeten, utan
också på bättre arbeten. Man bör öka ansträngningarna för att främja en bra arbetsmiljö för alla,
inbegripet lika möjligheter för funktionshindrade personer, jämställdhet, en bra och flexibel
arbetsorganisation som gör det möjligt att bättre förena arbets- och privatliv, livslångt lärande,
arbetarskydd, arbetstagarinflytande och mångfald i arbetslivet.
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27. I detta syfte

− kommer medlemsstaterna och rådet att inom sina respektive behörigheter fastställa
gemensamma strategier för att bibehålla och förbättra kvaliteten i arbetet, vilket bör tas
med som ett allmänt mål i 2002 års riktlinjer för sysselsättningen,

− kommer rådet tillsammans med kommissionen att utarbeta indikatorer för kvaliteten i
arbetet och ta fram mer exakta kvantitativa indikatorer, så att dessa kan läggas fram för
Europeiska rådet i Laeken 2001,

− kommer rådet, genom medbeslutande med Europaparlamentet, att före årets utgång
slutföra arbetet med att uppdatera den befintliga lagstiftningen om tillämpning av
principen om lika behandling av kvinnor och män med avseende på tillgång till
anställning, yrkesutbildning, karriärmöjligheter och arbetsvillkor,

− kommer rådet tillsammans med kommissionen att utarbeta indikatorer för att säkerställa
att det inte föreligger några diskriminerande löneskillnader mellan kvinnor och män.

Att främja social delaktighet

28. Kampen mot socialt utanförskap är ytterst viktig för unionen. Lönearbete för kvinnor och män
utgör det bästa skyddet mot fattigdom och socialt utanförskap. De som inte kan arbeta har
emellertid rätt till ett effektivt socialt skydd och bör kunna spela en aktiv roll i samhället. Den
sociala delaktigheten främjas av en aktiv arbetsmarknadspolitik som förenar sociala mål med
hållbara offentliga finanser. Medlemsstaterna bör prioritera genomförandet av nationella
handlingsplaner för bekämpande av fattigdom och socialt utanförskap, i syfte att gå vidare på
grundval av de gemensamma mål som man enades om i Nice, och som bedöms enligt
gemensamt överenskomna indikatorer.

29. Europeiska rådet uppmanar rådet och Europaparlamentet att under 2001 godkänna förslaget om
ett program för social delaktighet, och anmodar rådet att förbättra övervakningen av åtgärderna
på detta område genom att före årets slut komma överens om indikatorer för bekämpande av
socialt utanförskap.

Rollen för arbetsmarknadens parter i förändringsarbetet

30. Vikten av det bidrag som arbetsmarknadens parter lämnar och deras åtagande underströks vid
diskussionen med trojkan den 22 mars. Det är av väsentlig betydelse att arbetsmarknadens
parter deltar aktivt och engagerat, inte bara för bedömning av framstegen mot unionens
strategiska mål, utan också vid genomförandet av den pågående reformen, vars framgång kräver
engagemang från arbetsgivare och arbetstagare på gräsrotsnivå. Europeiska rådet har för att
bidra till detta syfte godkänt att man så snart som möjligt inrättar Europeiskt
övervakningscentrum för förändring av näringslivet som en del av Dublinfonden. Europeiska
rådet skulle välkomna ett positivt resultat av de pågående förhandlingarna mellan
arbetsmarknadens parter om tillfälliga anställningar och distansarbete.



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER

Bulletin 26.03.2001 - SV - PE 303.105

21

Företagens sociala ansvar

31. Europeiska rådet välkomnar de initiativ som tagits av företag för att främja företagens sociala
ansvar. Kommissionen har aviserat sin avsikt att i juni 2001 lägga fram en grönbok om
företagens sociala ansvar och uppmana till en bred diskussion med syftet att främja ytterligare
initiativ på detta område.

Säkra och hållbara sociala skyddssystem

32. I ett samhälle med en åldrande befolkning krävs klara strategier för att säkerställa adekvata
pensions-, hälso- och sjukvårdssystem samt omsorg om äldre, samtidigt som hållbara offentliga
finanser och solidariteten mellan generationerna bevaras. Vid behov bör den öppna
samordningsmetodens hela potential användas, särskilt i fråga om pensionerna, samtidigt som
man tar hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Dessa strategier kommer att underlättas genom
parallella insatser för att öka deltagandet på arbetsmarknaden, produktiviteten och rörligheten.

33. Europeiska rådet, som grundar sig på det tekniska arbete som utförts på expertnivå och som
beaktar samtliga ovan nämnda faktorer,

− anmodar rådet att i god tid inför Europeiska rådets möte i Göteborg lägga fram resultatet
av den undersökning om pensionssystemens hållbarhet som gjorts av Kommittén för
socialt skydd, i vilken man beaktar det arbete som utförs av Kommittén för ekonomisk
politik,

− noterar kommissionens avsikt att lägga fram ett meddelande om pensionernas kvalitet
och hållbarhet mot bakgrund av de demografiska förändringarna; Europeiska rådet ger
Kommittén för socialt skydd och Kommittén för ekonomisk politik i uppdrag att
utarbeta en rapport till rådet inför Europeiska rådets vårmöte 2002 och en lägesrapport
bör läggas fram senast i december 2001,

− uppmanar rådet att, senast i slutet av 2001 och mot bakgrund av en översyn av
alternativen, fastställa parametrar för modernisering av förordning 1408/71 om
samordning av de sociala trygghetssystemen, så att rådet och Europaparlamentet kan
påskynda arbetet med att anta den.

VI. UTNYTTJANDE AV NY TEKNIK

34. Strategin för ett integrerat förhållningssätt när det gäller den ekonomiska och sociala
utvecklingen innefattar främjandet av ny teknik genom en förstärkning av gemenskapens
forsknings- och utvecklingspolitik samt genom särskilda insatser inom ny teknik, särskilt
bioteknik.
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eEurope

35. Övergången till en kunskapsbaserad ekonomi är av vital betydelse för konkurrenskraft och
tillväxt samt för uppbyggnaden av ett samhälle med större delaktighet för medborgarna. Trots
de verkliga framsteg som skett efter Lissabon när det gäller företagens, skolornas och
medborgarnas anammande och utnyttjande av Internet, använder européerna ännu inte dess fulla
potential på sådana nyckelområden som offentliga tjänster, samhällsinformation på nätet eller
elektronisk handel. Trådlöst Internet och den tredje generationens kommunikationssystem för
mobiltelefoner kommer att öka denna potential. Om kunskapssamhället skall bli en framgång
beror också på höga nivåer i fråga om digital kompetens och möjligheten att skapa sådana
villkor på områden som informationsnätens säkerhet, dataskydd och integritet, att människor
med förtroende kan använda sig av de nya tjänsterna.

36. I detta syfte

− bör telekommunikationspaketet antas snarast möjligt i år för att erbjuda sektorn samma
konkurrensvillkor, där bestämmelser används på ett harmoniserat sätt inom hela
unionen,

− kommer kommissionen att tillsammans med rådet arbeta för stödjande åtgärder för
tredje generationens mobilkommunikation inom unionen, inbegripet överenskommelse
om ett regelverk för radiospektrumpolitiken och bredbandsnät; kommissionen
uppmanas också att undersöka hur tredje generationens tillståndsgivning påverkar den
europeiska konkurrenskraften och framåtskridandet på IKT-området.

− kommer kommissionen tillsammans med rådet att arbeta för att bidra till gynnsammare
förutsättningar för ett trådlöst Europa genom att säkerställa en hög nivå när det gäller
forskningsinsatser i fråga om framtida trådlös teknik, främja en gradvis spridning av
nästa generation Internet (IPv6) och säkra de rätta villkoren för inrättande av ett
europeiskt flerspråkigt innehåll för trådlösa tjänster,

− kommer lagstiftning om distansförsäljning av finansiella tjänster, tillämpning av moms
på elektronisk handel och användning av elektronisk fakturering för momsändamål att
antas före årets utgång,

− kommer rådet att vidta nödvändiga åtgärder tillsammans med kommissionen för att se
till att toppdomänen.eu finns tillgänglig för användarna så snart som möjligt,

− kommer rådet tillsammans med kommissionen att utarbeta en övergripande strategi för
säkerheten när det gäller elektroniska nätverk tillsammans med praktiska åtgärder för
genomförande. Detta bör läggas fram i god tid inför Europeiska rådets möte i Göteborg.



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER

Bulletin 26.03.2001 - SV - PE 303.105

23

37. Kommissionen har dessutom meddelat sin avsikt att före årets slut föreslå ytterligare mål för
skolors anslutning till Internet, lägga fram ett meddelande om att främja system för tvistlösning
via Internet och att stödja eSchola, ett alleuropeiskt projekt som skall främja användning av ny
teknik och upprätta samarbete mellan skolor via Internet. Europeiska rådet noterar det intresse
som kandidatländerna visar för eEurope 2002 och ser fram mot den handlingsplan som dessa
kommer att lägga fram för Europeiska rådet i Göteborg, i vilken det fastställs hur de kommer att
gripa sig an dessa mål.

Forskning och innovation

38. Europa måste göra mer för att utnyttja begåvningar inom forskning, finansväsen och företag för
att säkerställa att europeiska idéer når den europeiska marknaden först. Det sjätte
ramprogrammet för forskning bör därför fullt ut, bland andra instrument, använda de nya
instrumenten för att främja ett expertnätverk, integrerade projekt samt det gemensamma
genomförandet av nationella program inom ramen för programmets prioriterade mål, med
beaktande av bl.a. behovet att stärka sammanhållning och små och medelstora företag.

39. I detta syfte

− uppmanas rådet att genom medbeslutande med Europaparlamentet anta gemenskapens
sjätte ramprogram för forskning senast i juni 2002,

− uppmanas rådet att studera en särskild strategi för rörlighet inom det europeiska
forskningsområdet på grundval av det förslag som kommissionen har aviserat,

− uppmanas rådet att överväga hur medlemsstaternas idéer om och erfarenhet av att
främja FoU genom ekonomiska incitament skulle kunna förmedlas,

− uppmanas EIB att ytterligare öka sitt stöd för FoU-aktiviteter.

40. Kommissionen har för avsikt att senast i juni 2001 presentera den första europeiska
resultattavlan för innovation. Före årets utgång kommer den att lägga fram förslag för att främja
en mer interaktiv dialog med allmänheten om vetenskapliga och tekniska frågor, de första
resultaten av bänkmärkning för forskning inom EU, en kartläggning av forskningskompetensen
samt en förnyelse av ramarna för det statliga stödet till forskning.

41. Europeiska rådet välkomnar det fortsatta genomförandet av EIB:s initiativ Innovation 2000 och
särskilt åtagandet att utvidga det till att omfatta kandidatländerna.

42. Europeiska rådet erinrar om vikten av att inleda Galileo-programmet för satellitnavigering utan
dröjsmål. I enlighet med slutsatserna från Köln och Nice måste den privata sektorn anta
utmaningen i fråga om deltagande i och finansiering av projektet genom ett bindande åtagande
för utplaceringsfasen. Europeiska rådet noterar att den privata sektorn är redo att komplettera de
offentliga budgetarna för utvecklingsfasen. Europeiska rådet uppmanar rådet att fastställa de
arrangemang som är nödvändiga för att inleda nästa fas av projektet, bl.a. genom inrättande av
en gemensam effektiv förvaltningsorganisation före slutet av 2001, oberoende av om det blir ett
gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget, en byrå eller något annat lämpligt organ.
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Avancerad teknik, särskilt bioteknik

43. Om EU:s företag skall kunna anamma tekniken kommer att bero på sådana faktorer som
forskning, företagaranda, ett regelverk som uppmuntrar innovation och risktagande, inbegripet
skydd för industriell äganderätt omfattande hela gemenskapen, till globalt konkurrenskraftiga
kostnader samt tillgången på villiga investerare, särskilt på ett tidigt stadium.

44. I detta syfte

− uttrycker Europeiska rådet sin oro över bristen på framsteg när det gäller
gemenskapspatent och bruksmönster och uppmanar rådet och kommissionen att
påskynda arbetet i enlighet med slutsatserna i Lissabon och Feira och i full
överensstämmelse med befintlig lagstiftning,

− kommer kommissionen tillsammans med rådet att undersöka vilka åtgärder som krävs
för att utnyttja bioteknikens fulla potential och stärka den europeiska biotekniksektorns
konkurrenskraft, så att denna skall kunna mäta sig med ledande konkurrenter, samtidigt
som det säkerställs att denna utveckling sker på ett sätt som är hälsosamt och säkert för
konsumenterna och miljön och som överensstämmer med gemensamma grundläggande
värderingar och etiska principer.

VII. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN

45. De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken står i centrum för samordningen av den
ekonomiska politiken och erbjuder en ram för de övergripande politiska riktlinjerna. Europeiska
rådet stöder synpunkterna i dokumentet om huvudfrågorna i samband med de allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt välkomnar rapporten om de offentliga
finansernas bidrag till tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet uppmanar Ekofinrådet och
kommissionen att vederbörligen beakta slutsatserna från Europeiska rådets möte i Stockholm
vid utarbetandet av utkastet till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken för 2001.

46. Det mindre gynnsamma yttre ekonomiska klimatet kommer att också påverka tillväxten i
unionen. EU:s ekonomi är dock starkare nu än tidigare. Budgetpolitiken bör även
fortsättningsvis inriktas på balans eller överskott i de offentliga finanserna. Den bör dessutom
styras av nödvändigheten att undvika politik som leder till skarpa svängningar i den ekonomiska
aktiviteten och en icke hållbar strukturell balans. Detta stöder prisstabilitet och möjliggöra
monetära förhållanden som leder till ekonomisk tillväxt och fortsatt sysselsättningsskapande.
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47. Rådet bör regelbundet pröva den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, vilket
inbegriper de påfrestningar som är att vänta på grund av de kommande demografiska
förändringarna. Det bör ske såväl enligt riktlinjerna som inom ramen för stabilitets- och
konvergensprogrammen. Högre sysselsättningsnivåer måste främjas, särskilt för kvinnor och
äldre arbetstagare. Man bör eftersträva ambitiösa åtgärder för att snabbare minska skuldbördan i
syfte att säkerställa budgetmässig hållbarhet. De offentliga pensionssystemen, hälso- och
sjukvården samt programmen för att tillhandahålla äldreomsorg bör ses över, och vid behov
reformeras av medlemsstaterna, medan man på samma gång upprätthåller solidariteten mellan
generationerna.

48. De planerade riktlinjerna bör även inbegripa främjandet av en hållbar utveckling.

49. Europeiska rådet noterar behovet av fortsatta framsteg i fråga om harmonisering av tillgänglig
ekonomisk statistik.

VIII. FRÅN STOCKHOLM TILL GÖTEBORG: VIDAREUTVECKLING AV
PROCESSEN

50. Vid Europeiska rådet i Lissabon integrerades med gott resultat ekonomiska och sociala frågor.
Strategin för hållbar utveckling, vilken även inbegriper miljödimensionen som skall antas vid
Europeiska rådet i Göteborg i juni, kommer att komplettera och bygga på det politiska åtagandet
i Lissabonstrategin. Samtliga aspekter av den hållbara utvecklingen bör ses över i samband med
Europeiska rådets årliga vårmöte.

51. Europeiska rådet kommer i enlighet med detta att vid sitt vårmöte 2002 granska

− vilka framsteg som gjorts när det gäller att integrera målen för hållbar utveckling
i Lissabonstrategin,

− hur miljötekniksektorn kan bidra till att främja tillväxt och sysselsättning.

52. Europeiska rådet ber kommissionen att i sin utvärdering av Luxemburgprocessen granska
möjligheten att förbättra samordningen av denna process med det förberedande arbetet inför
vårmötet. Europeiska rådet som också strävar efter att rationalisera förfarandena ställer sig
bakom kommissionens planer att se till att dess årliga sammanfattande rapport integrerar
huvuddelarna av de övriga bidragen, inklusive gemensamma rapporter från rådet och
kommissionen, vilka begärs fram till Europeiska rådets vårmöte. Denna sammanfattande
rapport, med resultattavlan om uppföljningen av den sociala agendan, kommer att finnas
tillgänglig senast i slutet av januari och kommer att utgöra den främsta grunden för rådets
förberedande arbete. För att säkerställa konsekvens kommer Europeiska rådet att i sin
vägledning och i sina politiska impulser koncentrera sig på ekonomiska och sociala frågor vid
vårmötet.
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DEL II

IX. SITUATIONEN INOM JORDBRUKSSEKTORN

53. Europeiska rådet framför sin oro i fråga om den allvarliga situationen inom jordbrukssektorn
och uttrycker sin solidaritet med jordbrukarna och andra personer bland
landsbygdsbefolkningen. Europeiska rådet välkomnar och framhåller betydelsen av det effektiva
samarbetet mellan de nationella myndigheterna och stöder de grundliga åtgärder som rådet,
kommissionen och medlemsstaterna vidtar. Det är fast beslutat att hålla tillbaka och till sist
utrota mul- och klövsjuka och BSE. Det som har hänt understryker vikten av en näringskedja
som är säker och hållbar för att återställa konsumenternas förtroende. Europeiska rådet vädjar
till tredje länder att häva de åtgärder som de vidtagit och som med tanke på problemets
omfattning eller försiktighetsprincipen inte är proportionerliga. Europeiska rådet framhåller att
gemenskapens åtgärder måste respektera budgetplanen.

54. Europeiska rådet uppmanar rådet och Europaparlamentet att säkerställa att beslutet om att
inrätta Europeiska livsmedelsmyndigheten fattas före årets slut.

X. YTTRE FÖRBINDELSER

Ryssland

55. President Putins närvaro i Stockholm manifesterar den betydelse som unionens strategiska
partnerskap med Ryssland har. Partnerskapet kommer att ytterligare utvecklas så att
partnerskaps- och samarbetsavtalet tas till vara fullt ut och i enlighet med unionens
gemensamma strategi. Dialogen på detta område är redan inledd. Den nordliga dimensionens
potential gavs i detta sammanhang erkännande. Europeiska rådet välkomnar kommissionens
meddelande om Kaliningrad som en mycket ändamålsenlig utgångspunkt för samråd i denna
fråga. Europeiska rådet är även överens om att gå vidare i den politiska och säkerhetspolitiska
dialogen med Ryssland. Man diskuterade med president Putin det omfattande
reformprogrammet för att modernisera den ryska ekonomin och förbättra villkoren för handel
och investeringar. Unionen kommer att fortsätta att stödja dessa reformer, och dessa kommer
även att gagnas av de nya möjligheterna till samarbete mellan unionen och Ryssland som följer
av unionens strategiska mål som godkändes i Lissabon.

56. Europeiska rådet understryker att seriöst partnerskap måste grundas på gemensamma
värderingar. Europeiska rådet upprepar sin stora oro över situationen i Tjetjenien och framhåller
att en nödvändig politisk lösning av konflikten är brådskande.

57. Anslutning till WTO är av yttersta vikt för att ytterligare integrera Ryssland i världsekonomin
och främja ett gynnsamt investeringsklimat i Ryssland. Europeiska unionen stöder Ryssland i
dess ansträngningar att uppfylla de nödvändiga kraven för medlemskap i WTO och väntar sig
att Ryssland fullt ut kommer att fullgöra de åtaganden som behövs. EU ser fram emot den
konferens på hög nivå om Ryssland och WTO som under ledning av ordförandeskapet och
kommissionen kommer att hållas i Moskva den 30 mars.
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58. För att främja en fortsatt utveckling av de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna
med Ryssland upprepar Europeiska rådet behovet av adekvata åtgärder för att skyndsamt lösa
långvariga handelstvister, bland annat frågan om överflygningar av Sibirien.

59. Europeiska rådet är enigt om att unionen bör göra lånemedel för utvalda miljöprojekt
tillgängliga från EIB i enlighet med de särskilda kriterier som rådet beslutat om.

60. Europeiska rådet välkomnar de betydande framsteg som gjorts i förhandlingarna om det
multilaterala miljöprogrammet för kärnenergisektorn i Ryska federationen och anmodar de
berörda parterna att intensifiera sina ansträngningar att ingå detta avtal vid toppmötet mellan EU
och Ryssland i mitten av maj.

61. Europeiska rådet ser fram emot det 300-årsjubileum som Sankt Petersburg, "Rysslands fönster
mot Europa", kommer att fira. Unionen är beredd att bidra till firandet, vilket kommer att utgöra
ett ypperligt tillfälle att framhäva de nära banden, såväl i nuet som i det förgångna, mellan
Ryssland och Europeiska unionens medlemsstater.

Världshandelsorganisationen

62. Ett öppet och starkt system av multilaterala regler för handel utgör den bästa grunden för att
stärka utrikeshandelns bidrag till unionen strategiska mål. Gemenskapen bör fullfölja sin aktiva
roll för att vid WTO:s fjärde ministermöte i Doha som skall äga rum i november 2001 uppnå
samförstånd om inledande av en ny global runda i de multilaterala handelsförhandlingarna inom
WTO:s ram. Den nya rundan bör tillgodose samtliga WTO-medlemmars intressen, i synnerhet
utvecklingsländernas, och bör förberedas på ett öppet och allomfattande sätt som tar hänsyn till
behovet av en dialog med det civila samhället.

Fredsprocessen i Mellanöstern

63. Europeiska rådet erinrar om sin förklaring i mars 1999 i Berlin, i vilken man bekräftar unionens
beslutsamhet att bidra till fred, stabilitet och framtida välstånd i Mellanöstern. Som en
omedelbar åtgärd för att undvika ett ekonomiskt och institutionellt sammanbrott inom de
palestinska territorierna uppmanar Europeiska rådet de övriga internationella givarna att
skyndsamt förena sig med Europeiska unionen och utlova medel till stöd för den palestinska
budgeten. Av samma skäl måste Israel häva spärrarna och verkställa försenade utbetalningar,
och den palestinska myndigheten måste ofördröjligen anta en åtstramningsbudget och vidta
effektiva åtgärder mot korruption och för ökad demokratisk insyn.

64. Unionen kommer att arbeta tillsammans med parterna, samt med Förenta staterna och andra
internationella aktörer, för att finna en framkomlig väg som kan leda till ett slut på våldet och ett
återupptagande av förhandlingarna om ett avtal inom ramen för Förenta nationernas
säkerhetsråds resolutioner 242 och 338. Därför uppmanar unionen sin höge representant Javier
Solana att fortsätta att hålla täta kontakter med alla berörda parter och att senast vid Europeiska
rådet i Göteborg och i fullt samförstånd med kommissionen rapportera om på vilket sätt
Europeiska unionen kan spela en mer betydande roll för att främja ett återupptagande av
fredsprocessen.



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER

Bulletin 26.03.2001 - SV - PE 303.105

28

Västra Balkan

65. Europeiska rådet upprepar Europeiska unionens starka och fortsatta åtagande för stabilitet och
fred i regionen, som förblir en strategisk prioritering för unionen. Europeiska rådet erinrar om
den stora vikt det fäster vid principerna om okränkbara gränser och territoriell integritet för
länderna i regionen.

66. Efter att ha sammanträffat med president Trajkovski antog Europeiska rådet en förklaring om
situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (se bilaga III). Det uppmanade den höge
representanten, Javier Solana, att följa situationen i regionen, upprätthålla nära kontakt med
ledarna och i samråd med kommissionen ge rådet rekommendationer.

67. Europeiska rådet uttrycker sin uppskattning av de jugoslaviska och serbiska myndigheternas
beredvillighet att åstadkomma en fredlig lösning av konflikten i södra Serbien och välkomnar
inledandet av samtal inom ramen för Covics plan för att nå en förhandlingslösning. Europeiska
rådet bekräftar EU:s beredvillighet att bistå vid denna process och noterar särskilt den roll som
den ökade närvaron av Europeiska unionens övervakningsmission i området spelar. I detta
sammanhang uppmanar även Europeiska rådet samtliga parter att vidta reella
förtroendeskapande åtgärder för att lösa upp spänningarna i området, inbegripet frigivning av
samtliga kosovoalbanska politiska fångar.

68. Europeiska rådet uppmanar montenegrinska och jugoslaviska/serbiska myndigheter att enas om
nya konstitutionella arrangemang inom federal ram genom en öppen och demokratisk process
för att bidra till stabiliteten i regionen.

69. Europeiska rådet uppmanar den nya regeringen i Bosnien och Hercegovina att öka sina
reformansträngningar för att senast i mitten av 2001 uppfylla samtliga villkor i EU:s färdplan.
Det betonar att medborgarna i Bosnien och Hercegovina endast kan närma sig en europeisk
integrering inom ramen för en enad stat.

70. På grundval av resultatet av toppmötet i Zagreb, där samtliga länder erbjuds utsikter till
anslutning, erinrar Europeiska rådet om vikten av regionalt samarbete, inbegripet om rättsliga
och inrikes frågor. Europeiska rådet noterar i synnerhet behovet av konkreta åtgärder för att
hjälpa Balkan att hantera olaglig invandring genom regionen. Stabiliserings- och
associeringsprocessen förblir det viktigaste instrumentet för att främja processen att närma sig
europeiska strukturer. Europeiska rådet erinrar även i detta avseende om det viktiga bidrag som
stabilitetspakten samt andra regionala initiativ utgör.

71. Rådet välkomnar de framsteg som görs i hela regionen för att få enskilda att stå till svars för
maktmissbruk och brottsliga handlingar som har begåtts i skydd av tidigare odemokratiska
regimer. Det är en väsentlig del av stabiliserings- och associeringsprocessen att uppfylla
unionens politiska och ekonomiska villkor. Detta innebär helhjärtat samarbete med
Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien.
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Koreahalvön

72. Europeiska rådet är berett att ytterligare bidra till att minska spänningen mellan de båda
koreanska staterna och har godkänt att stärka unionens roll för att stödja fred, säkerhet och frihet
på Koreahalvön. Europeiska rådet hoppas att man kommer att uppnå snabba resultat, bland
annat genom ett andra toppmöte mellan de båda koreanska staterna och genomförande av den
gemensamma förklaringen. Europeiska rådets ordförande kommer att besöka Pyongyang och
Söul för samtal med president Kim Jong-il och president Kim Dae Jung om alla de frågor som
är av intresse för dem och för unionen, i enlighet med de fyra punkter som rådet antog den 20
november 2000.

Klimatförändringar

73. Europeiska rådet godkände förklaringen om klimatförändringar i bilaga II.

________________________
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BILAGA I

EUROPEISKA RÅDET RESOLUTION
OM EN EFFEKTIVARE REGLERING AV VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

I EUROPEISKA UNIONEN

STOCKHOLM DEN 23 MARS 2001

EUROPEISKA RÅDET ANSER FÖLJANDE:

Finansmarknaderna har en central uppgift att fylla i Europeiska unionens totala ekonomi. Det är
därför utomordentligt viktigt att den prioriterade handlingsplanen för finansiella tjänster genomförs
snabbt. Skapandet av en dynamisk och effektiv europeiska värdepappersmarknad utgör ett
väsentligt inslag i denna strategi.

Samtliga berörda parter bör därför anstränga sig till det yttersta för att genomföra de väsentliga
åtgärderna för att uppnå en integrerad värdepappersmarknad i slutet av 2003, i synnerhet på de
prioriterade områden som tas upp i Visemannakommitténs rapport om reglering av de europeiska
värdepappersmarknaderna, och samtidigt beakta behovet av ytterligare konvergens när det gäller
tillsynspraxis och regleringsnormer.

Om detta skall uppnås måste lagstiftningsprocessen påskyndas. Regleringen av
värdepappersmarknaderna måste vara tillräckligt smidig för att kunna möta utvecklingen på
marknaden och säkerställa att Europeiska Unionen är konkurrenskraftig och kan anpassa sig till ny
praxis på marknaden och nya tillsynsnormer, samtidigt som kraven på öppenhet och rättssäkerhet
beaktas.

Detta kan och måste uppnås samtidigt som fördragets bestämmelser, de berörda institutionernas
särskilda rättigheter och den rådande balansen dem emellan respekteras fullt ut.
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EUROPEISKA RÅDET UTFÄRDAR DÄRFÖR DENNA RESOLUTION

1. Europeiska rådet välkomnar Visemannakommitténs rapport om reglering av de europeiska
värdepappersmarknaderna. För att göra processen för Europeiska unionens lagstiftning på
värdepappersområdet effektivare och öppnare, och därigenom förbättra kvaliteten på de
föreslagna lagstiftningsåtgärderna, bör det föreslagna tillvägagångssättet med fyra nivåer
(övergripande principer, åtgärder för genomförandet, samarbete och verkställighet) väljas.
Vid denna process bör rapportens begreppsliga ram av övergripande principer beaktas fullt ut.

2. Kommissionen uppmanas att i ett tidigt skede anordna omfattande och systematiska samråd
med institutionerna och med alla berörda parter på värdepappersområdet och särskilt att
förstärka dialogen med konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Utan att komissionens initiativrätt föregrips uppmanas den att, för att förbättra processens
effektivitet, bereda rådet och Europaparlamentet tillfälle att i ett tidigt skede kommentera den
skillnad som görs mellan väsentliga delar och tilläggsbestämmelser och tekniska
bestämmelser.

3. Uppdelningen i övergripande principer (nivå 1) och åtgärder för genomförandet (nivå 2) bör
avgöras från fall till fall, på ett klart och öppet sätt. Europaparlamentet och rådet skall
fastställa uppdelningen på grundval av kommissionens förslag. Kommissionen uppmanas att,
när den lägger fram sina förslag, ange vilka åtgärder för genomförandet som planeras.
Samtliga parter kommer på så sätt att i förväg känna till den exakta omfattningen av och syftet
med bestämmelserna på var och en av dessa nivåer. Alla berörda institutioner måste
respektera de grundläggande villkoren för tillvägagångssättet med olika nivåer.

Åtgärder för genomförandet på nivå 2 bör användas oftare, så att de tekniska bestämmelserna
säkert skall kunna hållas à jour med utvecklingen på marknaden och på tillsynsområdet.
Tidsfrister bör fastställas för alla etapper av arbetet på nivå 2.

Kommissionen uppmanas att vid utarbetandet av sina förslag överväga en mer frekvent
användning av förordningar om detta både är juridiskt möjligt och bidrar till att påskynda
lagstiftningsprocessen. Europeiska rådet ställer sig positivt till möjligheten att i enlighet med
medbeslutandeförfarandet snabbt anta rättsakter (förfarandet för brådskande ärenden).

4. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att omedelbart inrätta en
värdepapperskommitté bestående av tjänstemän på hög nivå från medlemsstaterna, under
kommissionens ledning. Värdepapperskommittén bör i sin egenskap av rådgivare höras i
politiska frågor, särskilt men inte enbart för det slag av åtgärder som kommissionen kan
tänkas föreslå på nivå 1.

5. Om inte annat följer av de särskilda rättsakter som kommissionen föreslår och som
Europaparlamentet och rådet antar, bör Värdepapperskommittén också fungera som en
föreskrivande kommitté i enlighet med 1999 års beslut om kommittéförfarandet, för att bistå
kommissionen när den fattar beslut om genomförandeåtgärder enligt artikel 202 i
EG-fördraget.
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Europaparlamentet kommer regelbundet att informeras av kommissionen om
Värdepapperskommitténs sammanträden, när denna agerar enligt det föreskrivande
förfarandet, samt få alla relevanta dokument. Om Europaparlamentet beslutar att de utkast till
åtgärder som kommissionen överlämnat överskrider de genomförandebefogenheter som
föreskrivs i ramlagstiftningen, åtar sig kommissionen att skyndsamt ompröva utkasten till
åtgärder, med största möjliga hänsyn till parlamentets ståndpunkt och med angivande av sina
skäl till de åtgärder som den avser att vidta.

Europeiska rådet noterar att kommissionen, inom ramen för beslutet om kommittéförfarandet
av den 28 juni 1999 har åtagit sig att, i syfte att söka en balanserad lösning för de fall av
genomförandeåtgärder inom värdepappersmarknaderna som mot bakgrund av diskussionerna
erkänns som särskilt känsliga, för att undvika att gå emot dominerande synsätt som kan uppstå
i rådet när det gäller lämpligheten av sådana åtgärder. Detta åtagande skall inte utgöra något
prejudikat.

6. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att formellt inrätta en oberoende kommitté
för tillsynsorgan i enlighet med förslaget i Visemannakommitténs rapport. I denna kommitté
skall en företrädare för en nationell tillsynsmyndighet vara ordförande. Den skall fastställa
sina egna operativa villkor och upprätthålla nära operativa förbindelser med kommissionen
och Värdepapperskommittén. Den skall fungera som rådgivande grupp för att bistå
kommissionen särskilt vid utarbetandet av utkast till genomförandeåtgärderna (nivå 2). Varje
medlemsstat kommer att utse en högre tjänsteman som företrädare för de behöriga
myndigheterna på värdepappersområdet som skall delta i mötena i kommittén för
tillsynsorgan.

Den skall föra omfattande samråd på ett öppet och genomblickbart sätt i enlighet med de vise
männens slutrapport och skall ha marknadsdeltagarnas förtroende.

Nationella tillsynsorgan och kommittén för tillsynsorgan bör också spela en viktig roll i
överföringsprocessen (nivå 3) genom att säkra effektivare samarbete mellan
tillsynsmyndigheter, utföra inbördes utvärdering och främja bästa praxis, för att se till att
gemenskapens lagstiftning genomförs mer konsekvent och i rätt tid i medlemsstaterna.

Europeiska rådet välkomnar kommissionens och medlemsstaternas avsikt att förstärka
verkställigheten av gemenskapslagstiftningen (nivå 4).

7. Ett interinstitutionellt övervakningssystem bör inrättas för att bedöma de framsteg som görs
vid genomförandet av dessa förslag för att säkerställa ett effektivare regelverk för
värdepappersmarknaden och konstatera var flaskhalsarna finns. Regelbundna rapporter skall
lämnas till institutionerna som en del av övervakningsprocessen.

8. Den nya regleringsstrukturen skall vara i funktion senast från början av 2002 och en
fullständig och öppen översyn skall göras 2004.

________________________
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BILAGA II

EUROPEISKA RÅDETS UTTALANDE OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Europeiska rådet ser klimatförändringar som ett övergripande hot mot välfärden och det
ekonomiska framåtskridandet i framtiden och framhåller att man måste vidta verksamma
internationella åtgärder för att minska utsläppen. Europeiska rådet bekräftar sitt bestämda
fasthållande vid Kyotoprotokollet som grund för dessa åtgärder och uttrycker sin djupa oro över att
detta protokoll ifrågasätts. Europeiska rådet vädjar till alla sina förhandlingspartner att konstruktivt
engagera sig för att nå enighet om villkoren för genomförandet av Kyotoprotokollet och underlätta
ett gott resultat av den sjätte partskonferensen, som skapar förutsättningar för att Kyotoprotokollet
senast år 2002 skall ratificeras och träda i kraft.

________________________
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BILAGA III

FYROM −−−− UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA RÅDET

Till president Trajkovski och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering
– Vi bekräftar vår solidaritet med Er i den aktuella krisen och uppmanar Er enträget att fortsätta

att reagera med återhållsamhet. Alla ansträngningar bör göras för att förhindra en
upptrappning av den militära aktiviteten. Vi stöder Makedoniens suveränitet och territoriella
integritet och gränsernas okränkbarhet i enlighet med OSSE:s principer. Vi är beslutna att
fullfölja våra ansträngningar kollektivt och enskilt i nära samarbete med Nato för att hjälpa
myndigheterna att hantera den uppkomna situationen. Det är av största vikt att kontrollen av
gränsen mellan Makedonien och Kosovo stärks. Vi välkomnar medlemsstaternas råd och stöd,
även när det gäller säkerheten.

– Effektiva inrikespolitiska reformer och konsolideringen av ett verkligt multietniskt samhälle
är helt nödvändiga. Vi står redo att bistå i denna process i Makedonien inom ramen för
Europeiska unionens redan betydande bistånd till Makedonien. Detta innefattar projekt för
gränsförvaltning, stöd till flyktingar, hjälp med det lokala styret i hela landet, inklusive ett
program för förbättring av den kommunala infrastrukturen, arbete när det gäller minoriteters
rättigheter, inklusive avsevärda bidrag till det nya sydösteuropeiska universitetet i Tetovo,
hjälp med reformering av rättsväsen och utbildning, även med tonvikt på minoriteters
rättigheter, samt hjälp med den kommande folkräkningen.

Till ledarna av den albansk-etniska folkgruppen i Makedonien
Vi begär att Ni fortsätter att engagera Er för den demokratiska processen, avstår från våld och för en
dialog, samt uppmanar Er enträget att hålla fast vid detta åtagande när Ni fullföljer Er legitima
strävan att konsolidera det multietniska samhället i Makedonien.

Till de albanska politiska ledarna i Kosovo
Vi riktar en maning till Er att även i fortsättningen entydigt ta avstånd från extremisterna, att
villkorslöst fördöma våldet och att respektera principen om gränsernas okränkbarhet, på samma sätt
som den albanska regeringen har gjort. Vi välkomnar dess beslutsamma ställningstagande.

Till alla som motsätter sig internationell legalitet
Ni misskrediterar den sak som Ni påstår Er verka för, nämligen bättre villkor för Ert folk.

Europeiska unionen beslöt vid toppmötet i Zagreb att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som
första stat i regionen kommer att knytas till unionen genom det stabiliserings- och associeringsavtal
som kommer att undertecknas den 9 april.

Europeiska unionen välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1345. Europeiska
unionens mål återspeglas fullständigt i denna resolution. Vid en tidpunkt då man börjar skönja nya
framtidsutsikter för regionen bekräftar vi med kraft att det inte finns någon framtid i vårt Europa för
dem som följer intoleransens, nationalismens och våldets väg. EU kommer inte att bistå dem som
väljer denna väg. Vi kommer endast att stödja dem som klart väljer fred, demokrati, försoning och
regionalt samarbete.

________________________
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BILAGA IV

DOKUMENT SOM LAGTS FRAM FÖR EUROPEISKA RÅDET I STOCKHOLM

• Kommissionens bidrag – Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: befästa och
utvidga Lissabonstrategin – Volym I och Volym II: Strukturella indikatorer
(6248/01 + ADD 1)

• Slutrapport från Visemannakommittén om regleringen av de europeiska
värdepappersmarknaderna
(6554/01)

• Ekofinrådets rapport om en effektivare reglering av värdepappersmarknaden i
Europeiska unionen
(7005/01)

• Kommissionens meddelande om de offentliga finansernas bidrag till tillväxt och
sysselsättning: krav på ökad kvalitet och hållbarhet
(5260/01)

• Gemensam rapport från Ekofinrådet och kommissionen om de offentliga finansernas bidrag
till tillväxt och sysselsättning: att förbättra kvalitet och hållbarhet
(6997/01)

• (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms – 2001
(6998/01)

• Rapport från Ekofinrådet om den korta förteckningen över strukturella indikatorer
(6999/01)

• Meddelande från kommissionen: Rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i
gemenskapen
(5301/01)

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

• Ekofinrådets dokument om huvudfrågorna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken 2001
(7001/01)

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

• Rådet (sysselsättning och socialpolitik) Ordförandeskapets slutsatser
(6853/01 + REV 1 (fr))

•••• Sysselsättningskommitténs yttrande om kommissionens meddelande:
Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: Befästa och utvidga Lissabonstrategin
(6454/01 + ADD 1)
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•  Yttrande från Kommittén för socialt skydd om kommissionens meddelande: Att förverkliga
Europeiska unionens möjligheter: befästa och utvidga Lissabonstrategin
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

• Preliminär undersökning från Kommittén för socialt skydd om pensionernas hållbarhet på
lång sikt
(6457/01)

• Meddelande från kommissionen: – Resultattavla för genomförandet av den socialpolitiska
dagordningen
(6452/01)

•••• Meddelande från kommissionen om "Nya europeiska arbetsmarknader, öppna och tillgängliga
för alla"
(6453/01)

• Rapport från rådet (utbildning) "Konkreta framtidsmål för utbildningssystemen"
(5980/01)

• Rådets slutsatser (inre marknaden, konsumentfrågor och turism) om aspekter på den inre
marknaden i samband med Cardiffprocessen rörande ekonomiska reformer
(6704/01)

• Meddelande från kommissionen: "En strategi för tjänster på den inre marknaden"
(5224/01)

• Delrapport från kommissionen: "En bättre och enklare lagstiftning"
(7253/01)

• Handlingsplanen eEurope 2002: Godkännande av förteckningen över kompletterande
riktmärkningsindikatorer
(6782/01)

• Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01)

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

• Europeisk stadga för småföretagen: Årsrapport om genomförandet
(7125/01)

• First Commission report on progress towards build the European Research and Innovation
Area
(7254/01)

• Utkast till rapport från Europeiska rådet till Europaparlamentet om Europeiska unionens
framsteg under 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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