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1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta toiseen vuosittaiseen
kevätkokoukseensa, jossa käsiteltiin talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden tilannetta
unionissa. Kokousta edelsi näkemystenvaihto Euroopan parlamentin uuden puhemiehen Pat
Coxin kanssa kokouksen pääaiheista. Eurooppa-neuvosto pitää tervetulleena puhemies Coxin
aloitetta poliittisesta vuoropuhelusta ja käytännön muutoksesta.

2. Valtion- ja hallitusten päämiehet sekä ulkoasiain- ja valtiovarainministerit kokoontuivat myös
kolmentoista ehdokasvaltion kollegojensa kanssa keskustelemaan Lissabonin strategiasta ja
sen täytäntöönpanosta. Eurooppa-neuvosto haluaa korostaa, että Lissabonin strategia on
keskinäinen oppimisprosessi, joka kannustaa ehdokasvaltioita hyväksymään ja panemaan
täytäntöön keskeiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat tavoitteet.

YLEINEN POLIITTINEN JA TALOUDELLINEN TILANNE

3. Euro osoittaa selkeästi, mitä Euroopan unioni voi saavuttaa, kun poliittista tahtoa löytyy.
Samaa poliittista tahtoa on käytettävä niiden taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön
liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen, jotka unioni on itselleen asettanut.

4. Eurooppa-neuvosto on tarkastellut komission keväisin annettavan kertomuksen pohjalta,
miten Lissabonin strategian täytäntöönpanossa on edistytty kahden ensimmäisen vuoden
aikana. Se toteaa, että on saavutettu merkittäviä tuloksia mutta on myös aloja, joilla
eteneminen on ollut liian hidasta. Eurooppa-neuvosto on ottanut huomioon neuvoston eri
kokoonpanojen toimittamat selvitykset. Tavoitteena on nyt yksinkertaistaa ja lujittaa
Lissabonin strategiaa niin, että varmistetaan sekä aiemmin että tänään tehtyjen päätösten
entistä tehokkaampi täytäntöönpano.

5. Talouden tilanteesta voidaan todeta, että maailmantalouden elpyminen on alkamassa vuoden
2001 jyrkän laskun jälkeen. Nopea talouspoliittinen reagointi, talouden terve perusta ja
luottamuksen palauttaminen luovat pohjan elpymiselle. Näitä mahdollisuuksia on nyt
vahvistettava sitoutumalla selkeästi talousuudistukseen, jolla lisätään Euroopan unionin
kasvu- ja työllisyyspotentiaalia.

PITKÄN AIKAVÄLIN STRATEGIAN DYNAMIIKAN YLLÄPITÄMINEN

Talouspolitiikkojen koordinointi

6. Finanssipolitiikkojen koordinointi perustuu siihen, että on sitouduttu terveeseen
julkistalouteen ja vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuihin toimintasääntöihin.
Jäsenvaltiot ovat edelleen sitoutuneet noudattamaan keskipitkän aikavälin tavoitetta, jonka
mukaan julkisen talouden rahoitusasema on lähes tasapainossa tai ylijäämäinen vuoteen
2004 mennessä. Automaattisten vakauttajien olisi voitava toimia symmetrisesti edellyttäen,
että kolmen prosentin rajaa suhteessa bruttokansantuotteeseen ei rikota laskukaudella. Tämä
tarkoittaa erityisesti, että suotuisan suhdannevaiheen kasvuedut olisi hyödynnettävä
kokonaisuudessaan. Jäsenvaltiot voisivat toteuttaa harkinnanvaraista finanssipolitiikkaa vain,
jos ne ovat luoneet tarvittavan liikkumavaran.
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Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa jatkamaan julkisen talouden pitkän aikavälin
kestävyyden tarkastelua osana vuotuista valvontaa ja ottamaan erityisesti huomioon väestön
ikääntymiseen liittyvät julkistalouden haasteet.

7. Euroalue on rahaliitto, jonka jäsenillä on yhteinen riippumaton rahapolitiikka ja hajautetut
mutta koordinoidut finanssipolitiikat. Siksi on edistyttävä seuraavissa asioissa:

− Euroalueen tilastojen ja indikaattorien laadinnassa käytettäviä menetelmiä on
parannettava ja yhdenmukaistettava. Komissiota ja neuvostoa kehotetaan esittämään
kattava raportti euroalueen tilastoista ennen kevään 2003 Eurooppa-neuvostoa.

− Euroalueen koko politiikkayhdistelmää on analysoitava järjestelmällisesti sen
arvioimiseksi, vastaavatko raha- ja finanssipolitiikat kulloistakin talouskehitystä.

− Nykyisiä finanssipolitiikan koordinointijärjestelmiä on vahvistettava. Komissio esittää
tähän liittyviä ehdotuksia talouspolitiikan koordinoinnin parantamiseksi ennen kevään
2003 Eurooppa-neuvostoa.

8. Tämän huomioon ottaen Eurooppa-neuvosto hyväksyy keskeisiä kysymyksiä käsittelevän
selvityksen (Key Issues Paper). Se on pohja talouspolitiikan laajoille suuntaviivoille, jotka
ovat kohdennettuja ja yksityiskohtaisia ja joissa määritellään tärkeimmät taloudelliset haasteet
ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä niihin vastaamiseksi. Keskeisiä kohtia ovat
julkistalouden laatu ja kestävyys, tarvittavat hyödyke-, pääoma- ja työmarkkinoiden
lisäuudistukset sekä johdonmukaisuuden varmistaminen eri aloilla vahvistettujen
politiikkojen kanssa.

Kestävä kehitys

9. Tämän päivän kasvu ei saa vaarantaa tulevien sukupolvien kasvumahdollisuuksia. Kestävän
kehityksen strategia tarkoittaa sitä, että eri politiikkojen tulisi olla yhdenmukaiset unionin
pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat on
otettava yhtäläisesti huomioon politiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Asiaankuuluvat
neuvoston kokoonpanot, kuten Ecofin- ja yleisten asioiden neuvosto, ovat tähän liittyen
hyväksyneet strategiansa ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi, ja myös
kalastusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimiin ottaakseen ympäristönäkökohdat huomioon
yhteisen kalastuspolitiikan tulevan tarkistuksen yhteydessä.

10. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että Euroopan yhteisö on päättänyt ratifioida
Kioton pöytäkirjan, ja kehottaa jäsenvaltioita saattamaan päätökseen kansalliset
ratifiointimenettelynsä kesäkuuhun 2002 mennessä. Pöytäkirjan pitäisi tulla voimaan ennen
Johannesburgissa järjestettävää kestävän kehityksen huippukokousta. Eurooppa-neuvosto
palauttaa mieleen muille teollistuneille maille Göteborgissa esittämänsä kehotuksen.

11. Eurooppa-neuvosto toteaa, että kuudes ympäristötoimintaohjelma on keskeinen väline
pyrittäessä kohti kestävää kehitystä, ja on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja
neuvosto ovat hiljattain edistyneet ohjelman lopullista hyväksymistä koskevissa
keskusteluissaan.
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12. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan. Eurooppa-neuvosto

− panee merkille komission aikomuksen esittää ympäristöteknologiaa koskevan
selvityksensä pohjalta vuonna 2002 toimintasuunnitelma ympäristöteknologian
hyödyntämistä haittaavien esteiden poistamiseksi

− panee merkille komission aikomuksen nopeuttaa infrastruktuurien käyttömaksuja
koskevan puitedirektiivin valmistelua sen varmistamiseksi, että vuoteen 2004 mennessä
eri liikennemuodoissa otetaan paremmin huomioon niiden yhteiskunnalle aiheuttamat
kustannukset

− panee merkille komission aikomuksen ottaa ennen vuoden 2002 loppua vaikutusten
arvioinnissa huomioon myös kestävän kehityksen ulottuvuus; tämä on osa sääntelyn
laadun parantamiseen tähtääviä komission toimia

− kehottaa neuvostoa pyrkimään siihen, että energiamarkkinoiden avaamisesta sovittaessa
päästäisiin sopimukseen energiaverotusdirektiivin antamisesta joulukuuhun 2002
mennessä ottaen huomioon maanteiden tavaraliikenteen ammattilaisten tarpeet

− on yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionin on edistyttävä huomattavasti
energiatehokkuuden parantamisessa vuoteen 2010 mennessä.

13. Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin lähestyessä Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen
siihen, että ulkoasiainministerit pääsivät sopimukseen julkisesta kehitysavusta. Jäsenvaltiot
ovat sitoutuneet tarkastelemaan keinoja ja aikataulua, joiden avulla kukin EU:n jäsenvaltio
voisi saavuttaa YK:n tavoitteen osoittaa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysapuun. Nyt
sovittiin, että kaikki ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 0,7 prosentin tavoitetta,
sitoutuvat ensimmäisenä merkittävänä toimenpiteenä kukin yksittäin lisäämään julkisen
kehitysapunsa määrää seuraavien neljän vuoden aikana omien talousarviomenettelyjensä
mukaisesti. Muut jäsenvaltiot puolestaan pyrkivät edelleen pysymään vähintään 0,7 prosentin
tavoitteessa siten, että koko Euroopan unionin keskimääräinen tavoite 0,39 prosenttia
saavutetaan vuoteen 2006 mennessä. Tätä tavoitetta silmällä pitäen kaikki Euroopan unionin
jäsenvaltiot pyrkivät joka tapauksessa osoittamaan omien talousarviomenettelyjensä
mukaisesti vähintään 0,33 prosenttia bruttokansantulosta julkiseen kehitysapuun vuoteen
2006 mennessä. Ecofin-neuvosto tarkastelee muita keinoja vähiten kehittyneimpien maiden
velan vähentämiseksi.

14. Eurooppa-neuvosto määrittelee Sevillassa kesäkuussa järjestettävässä kokouksessaan
komission laatiman tiedonannon "Kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen
yhteistyö" ja ympäristöneuvoston 4. maaliskuuta 2002 antamien päätelmien pohjalta
Euroopan unionin yleisen kannan Johannesburgissa pidettävää kestävän kehityksen
huippukokousta varten, ja se tarkastelee keväällä 2003 kestävän kehityksen kokonaisvaltaista
strategiaa ottaen erityisesti huomioon kestävän kehityksen huippukokouksessa saavutettujen
tulosten toteuttamisen käytännössä. Se korostaa, että on tärkeää parantaa alan
maailmanlaajuista hallintoa.
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Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn suotuisammat edellytykset

15. Yrittäjyys ja hyvin toimivat sisämarkkinat ovat avain kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.
Sääntely-ympäristön olisi kannustettava yrittäjyyteen ja tehtävä uusien yritysten perustaminen
mahdollisimman yksinkertaiseksi, ennen kaikkea Internetin tehokkaan käytön avulla.
Eurooppa-neuvosto pyytää jäsenvaltioita vauhdittamaan pk-yrityksiä koskevan
eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanoa ja hyödyntämään parhaita käytäntöjä. Eurooppa-
neuvosto panee merkille komission aikomuksen toimittaa yrittäjyyttä koskeva vihreä kirja
ennen vuoden 2003 keväällä pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta. Tästä vuodesta alkaen
neuvosto kokoontuu ennen jokaista kevään Eurooppa-neuvostoa arvioimaan alalla saavutettua
kehitystä. Eurooppa-neuvosto katsoo, että Baselin pankkivalvontakomitean olisi
varmistettava, ettei sen toiminta johda pienten ja keskisuurten yritysten syrjintään. Eurooppa-
neuvosto pyytää komissiota esittämään selvityksen Baselin päätösten vaikutuksista Euroopan
talouden kaikkiin aloihin kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin.

16. Koko sisämarkkinalainsäädännön täydellinen täytäntöönpano on sisämarkkinoiden
moitteettoman toiminnan edellytys. Vaikka asiassa on edistytty, Tukholmassa yhteisön
säännöstön saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettu 98,5 prosentin välitavoite on
saavutettu ainoastaan seitsemässä jäsenvaltiossa. Toimia on siis tehostettava. Eurooppa-
neuvosto kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia, jotta ne saavuttavat tämän tavoitteen
sekä tavoitteen, jonka mukaan kaikki direktiivit, joiden täytäntöönpano on viivästynyt yli
kaksi vuotta, on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä keväällä 2003 pidettävään
Eurooppa-neuvoston kokoukseen mennessä.

17. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että yhteisön kilpailusääntöjen
uudistamisessa on edistytty. Se pitää tätä käynnissä olevaa työtä ensisijaisena ja kehottaa
neuvostoa hyväksymään uuden lainsäädännön vuoden 2002 loppuun mennessä.

18. Lisäksi Eurooppa-neuvosto

− kehottaa jälleen jäsenvaltioita vähentämään valtiontuen kokonaismäärää suhteessa
bruttokansantuotteeseen vuoteen 2003 mennessä ja sen jälkeenkin, suuntaamaan tuen
uudelleen laaja-alaisiin yhteistä etua koskeviin tavoitteisiin, taloudellinen ja sosiaalinen
yhteenkuuluvuus mukaan lukien, sekä kohdentamaan sen markkinoilla havaittuihin
ongelmakohtiin. Vähäisempi ja paremmin kohdennettu valtiontuki on tehokkaan
kilpailun keskeinen osatekijä;

− kehottaa neuvostoa sopimaan toukokuun istunnossaan käsiteltävänä olevasta julkisia
hankintoja koskevasta lainsäädäntöpaketista, jotta se voitaisiin hyväksyä
mahdollisimman pian vuonna 2002;

− pyytää komissiota mainitsemaan nimenomaisesti jäljellä olevat tekniset esteet
nykyisessä sisämarkkinoiden tulostaulukossaan;

− panee merkille, että komissio aikoo esittää mahdollisimman pian palvelujen
sisämarkkinastrategiaa koskevan tiedonannon seuranta-asiakirjan, jossa myös
ehdotetaan tarvittavia käytännön toimia.
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Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto toteaa jälleen, kuinka tärkeää unionin taloudelliselle ja
sosiaaliselle kehittämiselle on julkishallinnon laadun parantaminen.

19. Pyrkimyksiä sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi jatketaan
tarmokkaasti sekä jäsenvaltioissa että yhteisössä, toimielinten väliset näkökohdat mukaan
lukien, ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että pk-yritysten hallinnollisia rasitteita on
vähennettävä. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota toimittamaan ennen seuraavaa,
Sevillassa pidettävää kokoustaan komission toimintasuunnitelman, jossa on määrä ottaa
huomioon etenkin Mandelkernin ryhmän suositukset sääntelyn laadun parantamisesta.

20. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa analysoimaan ennen kesäkuuta 2002 komission
ehdotusten pohjalta ja rahoitusjärjestelmien vakautta käsittelevän foorumin päätelmien
perusteella hyvän ja avoimen yritysjohtamisen vaatimuksia ja tarkastelemaan mahdollisuutta
perustaa viisasten ryhmä.

21. Eurooppa-neuvosto kehotti Gentissä Euroopan investointipankkia lisäämään luotonantoa
tietyille aloille EU:n talouden elpymisen edistämiseksi. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen
EIP:n taannoiseen päätökseen myöntää lainaa arviolta 4–4,5 miljardin euron arvosta kahden
vuoden aikana ja kehottaa lisäksi EIP:tä tukemaan investointeja aloilla, joilla on erityisen
hyvät mahdollisuudet edistää talouden yhdentymistä, taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta sekä kasvua ja työllisyyttä unionissa.

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen: sosiaalinen toimintaohjelma

22. Euroopan sosiaalinen malli perustuu hyvään taloudelliseen suorituskykyyn sekä sosiaalisen
suojelun, koulutuksen ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun korkeaan tasoon.
Aktiivisen hyvinvointivaltion olisi rohkaistava ihmisiä työntekoon, joka on paras keino
ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Eurooppa-neuvosto katsoo, että Nizzassa hyväksytty
sosiaalinen toimintaohjelma on keskeinen väline Euroopan sosiaalisen mallin lujittamisessa.
Keväisin kokoontuvan Eurooppa-neuvoston on oltava foorumi, jolla tarkastellaan
perusteellisesti sitä, miten tämän mallin tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Tarkastelun
olisi annettava vauhtia toiminnalle ja johdettava tarvittaessa asianmukaisten aloitteiden
tekemiseen. Lissabonin tavoitteisiin voidaan päästä ainoastaan sekä talous- että sosiaalialalla
toteutettavilla tasapainotetuilla toimilla.

Sosiaalialalla tämä merkitsee seuraavaa:

− Lisätään työntekijöiden osallistumista heihin vaikuttaviin muutoksiin. Eurooppa-
neuvosto kehottaa työmarkkinaosapuolia etsimään keinoja, joilla yritysten
uudelleenorganisointi voidaan paremmin hallita vuoropuhelun ja ennaltaehkäisevän
lähestymistavan avulla. Se kehottaa niitä sitoutumaan aktiivisesti hyvien
toimintatapojen vaihtoon elinkeinoelämän rakenneuudistusten yhteydessä.

− Parannetaan työn laadullisia näkökohtia. Etenkin terveyden ja turvallisuuden osalta
Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa käsittelemään kiireellisesti komission tulevaa
tiedonantoa yhteisön terveys- ja turvallisuusstrategiasta.
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23. Eurooppa-neuvosto korostaa raskaan tavaraliikenteen turvallisuuden merkitystä ja tarvetta
varmistaa, että alan sosiaalisäännöksiä noudatetaan ja kehitetään edelleen. Se pyytää
neuvostoa saattamaan päätökseen asiaa koskevan asetusehdotuksen käsittelyn vuoden 2002
loppuun mennessä.

24. Eurooppa-neuvosto pitää erityisen tärkeänä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa.
Jäsenvaltioita pyydetään asettamaan kansallisissa toimintasuunnitelmissaan tavoitteita, joiden
avulla pyritään vuoteen 2010 mennessä vähentämään huomattavasti sellaisten ihmisten
määrää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

25. Väestön ikääntymisen vuoksi Eurooppa-neuvosto kehottaa nopeuttamaan eläkejärjestelmien
uudistamista, jotta voitaisiin varmistaa, että järjestelmät ovat rahoituksen kannalta kestäviä ja
vastaavat niille asetettuja sosiaalisia tavoitteita. Se korostaa tässä yhteydessä kevään 2003
Eurooppa-neuvostolle toimitettavan komission ja neuvoston yhteisen eläkeraportin
merkitystä. Raportti laaditaan kansallisten strategiaselvitysten pohjalta, joiden määräaika on
syyskuu 2002.

Eurooppa-neuvosto panee merkille neuvoston ensimmäisen selvityksen terveyden- ja
vanhustenhuollosta ja pyytää komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan perusteellisemmin alan
palvelujen saatavuutta, laatua ja rahoituksen kestävyyttä ennen keväällä 2003 kokoontuvaa
Eurooppa-neuvostoa.

26. Eurooppa-neuvosto korosti neuvostossa (työllisyys ja sosiaalipolitiikka) annettujen, naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa koskevien päätelmien tärkeyttä.

ENSISIJAISET TOIMET

27. Eurooppa-neuvosto on määritellyt kolme laajaa alaa, joiden kehitystä on syytä vauhdittaa,
sillä ne ovat keskeisessä asemassa toteutettaessa aidosti yhteistä talousaluetta ja pyrittäessä
unionin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Eurooppa-neuvosto katsoo, että ne voivat osaltaan
edistää merkittävästi talouden elpymistä nykyisessä tilanteessa.

Aktiivisella politiikalla täystyöllisyyteen: uusia ja parempia työpaikkoja

28. Täystyöllisyys Euroopan unionissa on Lissabonin strategian ydin ja talous- ja
sosiaalipolitiikan keskeinen päämäärä, ja se edellyttää uusien ja parempien työpaikkojen
luomista. Tämän vuoksi on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota työllisyys- ja
työvoimapoliittisiin uudistuksiin.

29. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että ennen kevään Eurooppa-neuvostoa järjestettiin
sosiaaliasioiden huippukokous ja että työmarkkinaosapuolet hyväksyivät yhteiset
toimintapuitteet ammattitaidon ja pätevyyden elinikäistä kehittämistä varten. Eurooppa-
neuvosto kehottaa työmarkkinaosapuolia toimimaan siten, että niiden eri aluetasoja
(Euroopan, kansallista, alueellista ja paikallista tasoa) sekä eri aloja koskevat strategiat
hyödyttäisivät Lissabonin strategiaa ja tavoitteita. Niitä pyydetäänkin laatimaan vuosittain
selvitys kansallisen tason toiminnastaan (työllisyyttä koskevat toimintasuunnitelmat) sekä
siitä, miten ne toimivat Euroopan tasolla. Selvitys toimitetaan suoraan sosiaaliasioiden
huippukokoukselle.
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Monivuotisessa ohjelmassa, jonka työmarkkinaosapuolet esittävät joulukuussa 2002, on jo
tuotava esiin niiden toiminta, varsinkin siltä osin kuin se liittyy yritysten sopeutumiskykyyn
seuraavilla aloilla: työehtosopimusneuvottelut, maltillinen palkkapolitiikka, tuottavuuden
parantaminen, elinikäinen oppiminen, uusi teknologia ja työn joustava organisointi.

Vahvistettu työllisyysstrategia

30. Luxemburgin työllisyysstrategia on osoittanut merkityksensä. Vuonna 2002 suoritettavan
strategian puolivälin tarkistuksen on perustuttava strategian saavutuksiin, ja mukaan on
otettava Lissabonissa sovitut tavoitteet. Tämän vuoksi:

− Strategiaa on yksinkertaistettava ja varsinkin suuntaviivojen lukumäärää on
vähennettävä ilman, että niiden tehokkuutta heikennetään.

− Strategian aikataulua on mukautettava Lissabonissa asetettuun määräaikaan (vuosi
2010), ja siihen on kuuluttava vuonna 2006 suoritettava väliarviointi, jossa tarkastellaan
edistymistä Tukholman välitavoitteiden saavuttamisessa Eurooppa-neuvostossa sovitun
mukaisesti.

− Työmarkkinaosapuolten osuutta ja vastuuta suuntaviivojen täytäntöönpanossa ja
seurannassa on vahvistettava.

31. Tarkistetussa työllisyysstrategiassa olisi keskityttävä työllisyysasteen nostamiseen siten, että
edistetään työllistyvyyttä ja poistetaan työpaikan vastaanottamisen ja työssä pysymisen esteitä
ja muita näihin kielteisesti vaikuttavia tekijöitä samalla kun säilytetään Euroopan sosiaalisen
mallin mukainen suojelun korkea taso. Kuten työvoimaosuutta koskeva raportti osoittaa,
tarvitaan työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten välistä vahvaa yhteistoimintaa ja erityistä
keskittymistä elinikäiseen oppimiseen, työn laatuun ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

32. Nykyisissä työllisyyspolitiikoissa muun muassa:

− Silloin kun jäsenvaltiot toteuttavat veronalennuksia, pienipalkkaisten verotuksen
keventämisen olisi oltava etusijalla.

− Verotus- ja etuusjärjestelmät olisi mukautettava sellaisiksi, että työssäkäynti olisi
kannattavaa ja että ne kannustaisivat työnhakuun. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava
edelleen muun muassa etuuksien ehdollisuutta, etuuksien saannin edellytyksiä,
etuuksien kestoa, korvausastetta, työssäoloaikaisten etuuksien saatavuutta,
verohyvitysten käyttöä, hallinnollisia järjestelmiä ja hallinnon kurinalaisuutta.

− Euroopan unionin kilpailukyvyn takaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi kaikilla
taitotasoilla ja maantieteellisillä alueilla on ratkaisevan tärkeää, että kansalliset
työmarkkinalaitokset ja työehtosopimusneuvottelujärjestelmät – työmarkkinaosapuolten
autonomiaa kunnioittaen – ottavat huomioon palkkakehityksen ja työmarkkinaolojen
välisen suhteen ja mahdollistavat palkkojen kehittymisen tuottavuuden kehityksen ja
ammattitaitoerojen mukaan.
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− Jotta päästäisiin joustavuuden ja turvallisuuden väliseen asianmukaiseen tasapainoon,
jäsenvaltioita kehotetaan tarkistamaan kansallisten menettelyjensä mukaisesti
työsopimussäännöksiä ja tarvittaessa niihin liittyviä kustannuksia työpaikkojen
luomisen edistämiseksi.

− Jäsenvaltioiden olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan ja
pyrittävä tarjoamaan kansallisten asiaa koskevien malliensa mukaisesti
lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja
sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle
kolmevuotiaista lapsista.

− Yksilöllisiä varhaiseläkekannustimia ja yritysten varhaiseläkejärjestelmien
käyttöönottoa olisi vähennettävä. Olisi pyrittävä tehokkaammin lisäämään
ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla esimerkiksi
antamalla tilaisuus joustavaan ja asteittaiseen eläkkeellejääntiin ja takaamalla todelliset
mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen. Sitä keskimääräistä ikää, jolloin ihmiset
todellisuudessa lakkaavat tekemästä työtä Euroopan unionissa, olisi pyrittävä nostamaan
vähitellen noin viidellä vuodella vuoteen 2010 mennessä. Edistymistä tällä alalla
tarkastellaan vuosittain ennen Eurooppa-neuvoston keväällä pidettävää kokousta.

Ammattitaidon ja liikkuvuuden edistäminen Euroopan unionissa

33. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan esteiden poistamisesta
Euroopan työmarkkinoilta vuoteen 2005 mennessä ja kehottaa neuvostoa ryhtymään
ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Etusija olisi annettava seuraaville seikoille:

− Nizzassa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti luodaan oikeudelliset
edellytykset, joilla taataan kaikille koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin
osallistuville todellinen liikkuvuus.

− Jäljempänä oleva koulutusta koskeva kohta huomioon ottaen madalletaan
ammattipätevyyksien tunnustamisen lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä sekä
muita esteitä, jotka johtuvat siitä, että muodollisia kelpoisuuksia ja virallisen
järjestelmän ulkopuolista koulutusta ei tunnusteta.

− Varmistetaan, että kaikilla kansalaisilla, erityisesti sellaisilla ryhmillä kuin työttömät
naiset, on hyvät perustaidot varsinkin tieto- ja viestintätekniikassa.

− Lisätään soveltuvissa tapauksissa sosiaaliturvaoikeuksien ja myös eläkkeiden
siirrettävyyttä Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto kehottaa
jatkamaan kiireellisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 uudistamista Laekenin Eurooppa-neuvostossa
hyväksyttyjen parametrien mukaisesti, jotta uusi asetus voidaan antaa vuoden 2003
loppuun mennessä.
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34. Konkreettisia toimia tarvitaan. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto on päättänyt seuraavaa:

− Eurooppalainen sairausvakuutuskortti korvaa paperilomakkeet, joita nykyään tarvitaan
toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa hoitoa varten. Komissio esittää asiaa koskevan
ehdotuksen ennen kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokousta. Tällainen kortti
yksinkertaistaa menettelyjä mutta ei muuta nykyisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

− Tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa perustetaan eurooppalainen ammatillista
liikkuvuutta koskeva täyden palvelun www-sivusto. Tarkoitus olisi, että sivusto on
kokonaisuudessaan käytettävissä viimeistään vuoden 2003 loppuun mennessä.

Euroopan talouksien yhdistäminen

Rahoitusmarkkinat

35. Ainoastaan yhdentyneet ja tehokkaat eurooppalaiset pääomamarkkinat antavat sekä
kuluttajille että yrityksille mahdollisuuden hyödyntää kaikki euron edut. Kilpailukykyisten
rahoitusmarkkinoiden ansiosta kuluttajilla ja investoijilla on enemmän valinnanvaraa ja hinnat
laskevat. Suojelun asianmukainen taso kuitenkin säilyy. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto

− pitää myönteisenä Lamfalussyn ehdotuksista saavutettua yhteisymmärrystä ja kehottaa
panemaan ne välittömästi täytäntöön

− vahvistaa sitoutuneensa lujasti panemaan rahoituspalveluja koskevan
toimintasuunnitelman täytäntöön sekä aikaansaamaan täysin yhdentyneet arvopaperi- ja
riskipääomamarkkinat vuoteen 2003 mennessä ja rahoituspalvelumarkkinat vuoteen
2005 mennessä

− kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään mahdollisimman aikaisin
vuonna 2002 vakuuksia, markkinoiden väärinkäyttöä, vakuutusedustajia,
rahoituspalveluiden etämyyntiä, finanssiryhmittymiä, tarjousesitteitä ja
ammattieläkerahastoja koskevat direktiiviehdotukset sekä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja koskevan asetusehdotuksen.

Euroopan energia-, liikenne- ja viestintäverkkojen yhdentyminen

36. Tehokkaat ja integroidut energia- ja liikenneverkot ovat Euroopan sisämarkkinoiden
selkäranka. Markkinoiden avaamista jatkamalla, asianmukaisella sääntelyllä, nykyisten
verkkojen paremmalla hyödyntämisellä sekä puuttuvien yhteyksien rakentamisella lisätään
tehokkuutta ja kilpailua, varmistetaan palvelujen laatu sekä vähennetään ylikuormitusta, mikä
puolestaan edistää kestävää kehitystä.

37. Energian alalla Eurooppa-neuvosto

− panee tyytyväisenä merkille komission ensimmäisen selvityksen kaasu- ja sähköalan
sisämarkkinoiden tosiasiallisesta avaamisesta Tukholmassa sovitun mukaisesti. Se
kehottaa komissiota ajantasaistamaan selvityksen vuosittain ennen kevään Eurooppa-
neuvostoa, jotta todellista edistymistä voitaisiin arvioida;
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− kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa vuonna 2002 vielä hyväksymättä olevat sähkö- ja kaasumarkkinoiden avaamisen
viimeistä vaihetta koskevat ehdotukset, joihin sisältyvät seuraavat seikat:

= Euroopan muut kuin kotitalouskuluttajat voivat valita vapaasti sähkön ja kaasun
toimittajan vuodesta 2004. Tämä koskee vähintään 60:tä prosenttia koko
markkinoista.

= Päätös jatkotoimenpiteistä tehdään saatujen kokemusten pohjalta ennen kevään
2003 Eurooppa-neuvostoa ottaen huomioon määritellyt julkisen palvelun
velvoitteet, toimitusvarmuuden sekä erityisesti tarpeen suojella syrjäseutuja ja
heikoimmassa asemassa olevia väestönosia.

= Siirto- ja jakelutoiminta erotetaan tuotannosta ja toimituksesta.
= Kuluttajille ja tuottajille taataan syrjimätön pääsy verkkoon; hintatiedot ovat

avoimia ja ne julkaistaan.
= Kuhunkin jäsenvaltioon perustetaan asianmukaisiin sääntelypuitteisiin

sääntelytoimi, jolla pyritään varmistamaan erityisesti hinnoitteluperusteiden
tehokas valvonta.

− kehottaa neuvostoa pyrkimään mahdollisimman pian vuoden 2002 aikana
yhteisymmärrykseen rajat ylittävän sähkökaupan hinnoittelujärjestelmästä sekä
ylikuormituksen hallinnasta syrjimättömyys-, avoimuus- ja yksinkertaisuusperiaatteiden
pohjalta;

− sopii, että jäsenvaltioiden tavoitteeksi asetetaan, että ne saavuttavat vuoteen 2005
mennessä sähköverkkojen yhteenliitäntäasteen, joka vastaa vähintään 10:tä prosenttia
kokonaistuotantokapasiteetista. Rahoituksesta vastaisivat pääosin mukana olevat
yritykset;

− kehottaa hyväksymään vuoden 2002 joulukuuhun mennessä Euroopan laajuisia
energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen ja niihin liittyvien rahoitussääntöjen
tarkistuksen ja panee merkille, että komissio aikoo esittää Sevillan Eurooppa-
neuvostolle toimitusvarmuutta koskevan selvityksen, joka perustuu energiahuoltoa
koskevan komission vihreän kirjan pohjalta käytävien keskustelujen tuloksiin;

− pyytää komissiota ja neuvostoa analysoimaan kevään 2006 Eurooppa-neuvostossa
Euroopan energiasisämarkkinoiden kokonaistilannetta ja erityisesti sitä, miten pitkälle
on edetty asiaa koskevan säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja
mitä vaikutuksia sillä on kuluttajansuojaan, infrastruktuureihin kohdistuviin
investointeihin, markkinoiden todelliseen yhdentymiseen ja verkkojen
yhteenliittämiseen, kilpailuun sekä ympäristöön.
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38. Liikenteen alalla Eurooppa-neuvosto

− panee tyytyväisenä merkille Galileo-hankkeen edistymisen ja pyytää maaliskuussa
kokoontuvaa neuvostoa (liikenne) tekemään tarvittavat päätökset tämän ohjelman
rahoittamiseksi ja käynnistämiseksi sekä yhteisyrityksen perustamiseksi yhteistyössä
Euroopan avaruusjärjestön kanssa;

− toteaa, että yhteisön on tärkeää liittyä Eurocontroliin, ja kehottaa jatkamaan aktiivisesti
komission ehdotuspaketin käsittelyä ennen vuoden 2002 loppua, jotta yhteisen ilmatilan
aikaansaamiseksi tarvittavat päätökset voidaan tehdä vuonna 2004; lentoasemien tulo- ja
lähtöaikojen jakamista koskevia sääntöehdotuksia koskevat päätökset olisi lisäksi tehtävä
vuoden 2002 loppuun mennessä;

− pyytää, että neuvosto jatkaa toisen rautateitä koskevan toimenpidekokonaisuuden käsittelyä
ensimmäisen rautatiepaketin toimivuudesta tehdyn komission selvityksen pohjalta. Tähän
toimenpidekokonaisuuteen kuuluvat muun muassa yhteentoimivuus ja tiukat
turvallisuusnormit;

− kehottaa hyväksymään vuoden 2002 joulukuuhun mennessä satamapalveluista sekä julkisia
palveluhankintoja koskevista sopimuksista tehdyt ehdotukset;

− pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään joulukuuhun 2002 mennessä
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien suuntaviivojen sekä niihin liittyvien
rahoitussääntöjen tarkistuksen, komission kartoittamat uudet ensisijaiset hankkeet mukaan
luettuina, jotta liikenneolosuhteita ja liikenneturvallisuutta saataisiin parannettua kaikkialla
Euroopan unionissa ja liikenteen pullonkauloja poistettua muun muassa sellaisilla alueilla
kuin Alpit ja Pyreneet sekä Itämeri.

39. Viestinnän alalla uuden televiestintäpaketin hyväksyminen tarkoittaa, että kaikkiin toisiaan
lähentyviin teknologioihin sovelletaan samoja sääntöjä, mikä lisää kilpailua ja luo
tasavertaiset toimintaedellytykset Euroopassa. Jäsenvaltioita pyydetään varmistamaan
viestintää koskevan uuden sääntelykokonaisuuden täytäntöönpano toukokuuhun 2003
mennessä. Tietosuojaa koskeva direktiivi olisi lisäksi hyväksyttävä ripeästi.

40. Uusia toimia kuitenkin tarvitaan. Seuraavaa vaihetta varten Eurooppa-neuvosto

− pitää ensisijaisen tärkeänä laajakaistaverkkojen laajaa levinneisyyttä ja käyttöä koko
yhteisössä vuoteen 2005 mennessä sekä Internetin Ipv6-yhteyskäytännön kehittämistä;

− kehottaa komissiota laatimaan kattavan eEurope 2005 -toimintasuunnitelman, joka
esitetään ennen Sevillan Eurooppa-neuvostoa ja jonka painopistealueina ovat edellä
mainitut ensisijaiset asiat sekä verkkojen turvallisuus ja tietoturva, sähköinen hallinto,
tietotekniikkaa hyödyntävä opiskelu, sähköinen terveydenhuolto ja sähköinen
kaupankäynti;

− kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vuoden 2003 loppuun mennessä Internet-
yhteyksillä varustettujen mikrotietokoneiden määrä suhteessa koulujen oppilasmäärään
olisi kaikkialla Euroopan unionissa vähintään yksi tietokone viittätoista oppilasta kohti.
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41. Teknologinen lähentyminen tarjoaa liike-elämälle ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia
hyötyä tietoyhteiskunnasta. Digitaalinen televisio ja kolmannen sukupolven matkaviestimet
ovat avainasemassa tarjottaessa laajaa mahdollisuutta käyttää vuorovaikutteisia palveluja.

Näin ollen Eurooppa-neuvosto

− kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään avoimien ympäristöjen käyttöä, jotta
kansalaisilla olisi vapaus valita, mitä tietoyhteiskunnan sovelluksia ja palveluita he
haluavat käyttää esimerkiksi digitaalisen television, kolmannen sukupolven
matkaviestinten ja muiden sellaisten ympäristöjen kautta, joita teknologinen
lähentyminen voi tulevaisuudessa tuottaa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
jatkamaan pyrkimyksiään kolmannen sukupolven matkaviestinten
käyttöönottamiseksi;

− kehottaa komissiota esittämään Sevillan Eurooppa-neuvostolle kattavan selvityksen
esteistä, jotka vielä vaikeuttavat laajaa pääsyä tietoyhteiskunnan uusiin palveluihin ja
sovelluksiin digitaalisen television ja kolmannen sukupolven matkaviestinten
avoimien ympäristöjen kautta, kolmannen sukupolven matkaviestinten täysimittaista
käyttöönottoa, sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen hallinnon kehittämistä sekä
sellaisen aseman antamista kansallisille sähköisille tunnistus- ja
todentamisjärjestelmille, joka niillä voisi olla tässä yhteydessä.

Laadukkaat julkiset palvelut

42. Laadukkaiden julkisten palvelujen merkitys olisi otettava kaikilta osin huomioon Euroopan
verkkojen yhdentymisessä sekä peruspalvelujen markkinoiden avaamisessa. Eurooppa-
neuvosto korostaakin, että mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja
on tärkeää sekä kansalaisten että alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.
Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota

− esittämään tiedonantonsa arviointimenetelmistä toukokuun neuvostolle ja
raportoimaan Sevillan Eurooppa-neuvostolle valtiontukea koskevien suuntaviivojen
kehittämisestä sekä tarvittaessa ehdottamaan tämän alan ryhmäpoikkeusasetusta

− jatkamaan asian käsittelyä niin, että EY:n perustamissopimuksen 16 artiklassa
tarkoitetut yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen periaatteet voitaisiin
konsolidoida ja eritellä puitedirektiiviehdotuksessa. Samalla on kuitenkin otettava
huomioon eri alojen erityispiirteet ja perustamissopimuksen 86 artiklan määräykset.
Komissio esittää asiaa koskevan selvityksen vuoden loppuun mennessä.
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Tietoon perustuva kilpailukykyinen talous

Koulutus

43. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että koulutusjärjestelmiä koskevasta
yksityiskohtaisesta työohjelmasta vuoteen 2010 saakka on päästy sopimukseen. Eurooppa-
neuvosto asettaa tavoitteeksi sen, että eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä tulee
maailmanlaajuisia esimerkkejä vuoteen 2010 mennessä. Se on yhtä mieltä siitä, että tämän
ohjelman on perustuttava kolmeen perusperiaatteeseen: parannetaan laatua, helpotetaan
kaikkien mahdollisuuksia opiskeluun ja avaudutaan ympäröivään maailmaan.

Se kehottaa neuvostoa ja komissiota raportoimaan kevään 2004 Eurooppa-neuvostolle siitä,
miten ohjelman toteuttamisessa on edistytty.

44. Eurooppa-neuvosto kehottaa toteuttamaan tällä alalla seuraavanlaisia lisätoimia:

− Otetaan käyttöön välineitä, joilla varmistetaan tutkintojen ja pätevyyksien avoimuus
(eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä ECTS, tutkintojen
ja todistusten liitteet, eurooppalainen ansioluettelo), ja tehdään tiiviimpää
yliopistotutkintoja koskevaa yhteistyötä Sorbonne–Bologna–Praha-prosessin
mukaisesti ennen Berliinissä vuonna 2003 pidettävää kokousta. Samantapaisia toimia
olisi edistettävä ammatillisen koulutuksen alalla.

− Parannetaan perustaitojen hallintaa esimerkiksi opettamalla vähintään kahta vierasta
kieltä hyvin varhaisesta iästä lähtien ja otetaan käyttöön kielitaitoa osoittava
indikaattori vuonna 2003. Kehitetään tietoteknisiä taitoja ja otetaan yleiseen käyttöön
toisen asteen oppilaiden tietotekniikka- ja Internet-todistus.

− Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota teettämään toteutettavuustutkimuksen, jotta
voitaisiin löytää vaihtoehtoisia tapoja auttaa toisen asteen oppilaitoksia aloittamaan tai
tehostamaan Internetin välityksellä tapahtuvaa ystävyyskoulutoimintaa muualla
Euroopassa sijaitsevien koulujen kanssa ja raportoimaan asiasta kesäkuussa Sevillan
Eurooppa-neuvostolle.

− Edistetään koulutuksessa eurooppalaista ulottuvuutta ja otetaan se mukaan oppilaiden
perustaitoihin vuoteen 2004 mennessä.

45. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon "Eurooppalaisen
elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen" ja kehottaa neuvostoa antamaan ennen Sevillan
Eurooppa-neuvostoa elinikäistä oppimista koskevan päätöslauselman, jossa otetaan huomioon
Euroopan työllisyysstrategia.
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Tutkimus ja pioneeriteknologia

46. Eurooppa-neuvosto kehottaa toistamiseen neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään
kuudennen tutkimuksen puiteohjelman ja sitä koskevat oikeudelliset asiakirjat kesäkuuhun
2002 mennessä.

47. Jotta voitaisiin kuroa umpeen ero EU:n tärkeimpiin kilpailijoihin nähden, unionin tutkimus-,
kehitys- ja innovointitoimintaa olisi tehostettava erityisesti pioneeriteknologian alalla. Tämän
huomioon ottaen Eurooppa-neuvosto

− on yhtä mieltä siitä, että unionin tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan osoitettavaa
kokonaisrahoitusta olisi lisättävä siten, että se lähestyisi kolmea prosenttia BKT:stä
vuoteen 2010 mennessä; kaksi kolmannesta tästä uudesta investoinnista olisi saatava
yksityiseltä sektorilta

− panee merkille komission aikomuksen ehdottaa keväällä 2003 toimenpiteitä, joilla
innovointi saataisiin paremmin integroitua eurooppalaiseen osaamisalueeseen, jotta
voitaisiin tehostaa teollis- ja tekijänoikeuksien käyttöä kaikkialla Euroopassa, kehittää
ja edistää edelleen yksityisiä investointeja ja riskipääoman käyttöä tutkimukseen ja
lisätä yritysten ja tiedemaailman välistä verkottumista

− korostaa jälleen kerran yhteisöpatentin merkitystä ja kehottaa neuvostoa pyrkimään
asiassa yhteiseen poliittiseen lähestymistapaan toukokuun istunnossaan. Yhteisön
patentin olisi oltava tehokas ja joustava väline, joka on yritysten käytettävissä
kohtuuhintaan; samalla olisi noudatettava oikeusvarmuuden ja jäsenvaltioiden välisen
syrjimättömyyden periaatteita sekä huolehdittava korkeasta laadusta.

48. Pioneeriteknologiat ovat tulevan kasvun keskeinen tekijä. Eurooppa-neuvosto kehottaa
neuvostoa tarkastelemaan ennen kesäkuuta 2002 komission tiedonantoa "Biotieteet ja
biotekniikka – strategia Euroopalle". Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota
laatimaan toimenpiteitä ja aikataulun, joiden avulla yhteisön yritykset kykenevät
hyödyntämään biotekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Samalla on kuitenkin otettava
huomioon ennaltavarautumisen periaate sekä eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat.
Komissiota pyydetään raportoimaan asian edistymisestä ennen kevään 2003 Eurooppa-
neuvostoa.

TYÖMENETELMIEN PARANTAMINEN

Barcelonan jälkeen

49. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja komissiota tehostamaan asiaan liittyviä prosesseja:
painopisteen olisi oltava täytäntöönpanoon liittyvissä toimissa eikä vuosittaisessa
suuntaviivojen laatimisessa. Jotta Eurooppa-neuvosto kykenisi antamaan poliittisen sysäyksen
niille toimille, jotka ovat olennaisia unionin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen
kannalta, se on päättänyt, että talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja vuotuisen
työllisyyspaketin hyväksymisaikataulut olisi synkronoitava mahdollisimman pian.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 18.03.2002 - FI - PE 316.165

21

Näin Eurooppa-neuvosto voisi kevätkokouksessaan arvioida ja tarvittaessa mukauttaa
yhteisön talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkoja kokonaisuutena.

____________________
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OSA  II
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EUROOPAN TULEVAISUUS

50. Valtion- ja hallitusten päämiehet ovat tyytyväisiä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän
valmistelukunnan työn alkamiseen ja keskustelevat asiasta ensimmäisen kerran
valmistelukunnan puheenjohtajan Valéry Giscard d'Estaingin selonteon perusteella Sevillan
Eurooppa-neuvostossa.

51. Neuvoston pääsihteeri Javier Solana esitteli Eurooppa-neuvoston jäsenille selvityksensä
neuvoston toiminnan parantamisesta ja sen tehokkuuden ja lainsäädäntöprosessin avoimuuden
lisäämiseksi ehdotetuista uudistuksista. Eurooppa-neuvosto kehotti puheenjohtajavaltiota
tiiviissä yhteistyössä neuvoston pääsihteerin kanssa pitämään tältä pohjalta yhteyttä
Eurooppa-neuvoston jäseniin ja heidän nimeämiinsä yhteyshenkilöihin, jotta Sevillan
kokouksessa voitaisiin esittää selvitys, jossa ehdotetaan toimenpiteitä hyväksymistä varten.
Yleisten asioiden neuvosto tarkastelee selvitystä Sevillan Eurooppa-neuvoston valmistelun
yhteydessä.

EURO–VÄLIMERI-RAHOITUSYHTEISTYÖ

52. Eurooppa-neuvosto toteaa uudelleen Välimeren alueen keskeisen merkityksen ja toistaa
aikovansa päättäväisesti kehittää Euro–Välimeri-kumppanuutta. Se panee tässä yhteydessä
tyytyväisenä merkille Ecofin-neuvoston päätöksen Euroopan investointipankin (EIP)
tehostetusta Euro–Välimeri-investointivälineestä, jota täydennetään Euro–Välimeri-
kumppanuusjärjestelyllä sekä alueelle avattavalla EIP:n edustustolla. Välineen tehokkuuden
arvioinnin perusteella ja EU:n Barcelonan prosessin kumppanien kanssa käytävien
keskustelujen tulokset huomioon ottaen harkitaan päätöstä EIP:n enemmistöomistuksessa
olevan tytäryhtiön perustamisesta EU:n Välimeren kumppanuusmaita varten. Kyseinen päätös
tehdään vuoden kuluttua välineen käyttöönotosta.

POHJOINEN ULOTTUVUUS

53. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa, jäsenvaltioita, komissiota ja Euroopan
investointipankkia toimimaan yhdessä niin, että löydettäisiin nopeasti ratkaisuja nykyisiin
taloudellisiin ja teknisiin ongelmiin, jotka estävät pohjoisen ulottuvuuden
ympäristökumppanuutta koskevien Göteborgin Eurooppa-neuvoston päätelmien täyden
täytäntöönpanon.

YHDYSVALTOJEN TERÄSTÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

54. Eurooppa-neuvosto on pannut erittäin huolestuneena merkille Yhdysvaltojen terästeollisuuden
alalla käyttöön ottamat toimet, jotka eivät ole yhdenmukaisia WTO:n sääntöjen kanssa ja
jotka ovat Dohassa sovitun maailmankaupan vapauttamista koskevan yhteisen tavoitteen
hengen vastaisia. Se tukee täysin komission aikomusta jatkaa WTO-sopimusten mukaisia
neuvotteluja ja aloittaa mahdollisia yhteisön suojatoimia koskeva menettely.

NIZZAN SOPIMUKSEN RATIFIOINTI
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55. Irlannin pääministeri esitteli pääpiirteittäin Irlannin hallituksen näkemyksen Nizzan
sopimuksen ratifioinnista, joka on määrä saada päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa vuoden
2002 loppuun mennessä, jotta laajentuminen voi edetä suunnitellusti.

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen esitettyyn näkemykseen ja ilmaisi uudelleen halunsa tukea
Irlannin hallitusta kaikin mahdollisin tavoin tässä prosessissa ja päätti palata asiaan
seuraavassa kokouksessaan Sevillassa.

GIBRALTAR

56. Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan päätöstä
aloittaa uudelleen marraskuussa 1984 käynnistetty Gibraltaria koskeva Brysselin prosessi. Se
korostaa EU:n tukevan molempien hallitusten sitoumusta selvittää Gibraltaria koskevat
erimielisyytensä ja tehdä kattava sopimus ennen kesää. Se kehottaa komissiota selvittämään
keinoja, joilla EU voisi tukea saavutettavaa sopimusta.

LÄNSI-BALKAN

57. Länsi-Balkan on edelleen olennainen tekijä Euroopan vakauden ja turvallisuuden kannalta.
Eurooppa-neuvosto vahvistaa maaliskuussa 2000 Feirassa tekemänsä sitoumukset.

SERBIA JA MONTENEGRO

58. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että Serbian ja Montenegron johtajat pääsivät
Belgradissa 14. maaliskuuta yhteisymmärrykseen Serbiaa ja Montenegroa koskevan yhteisen
perustuslaillisen järjestelyn periaatteesta. Se arvostaa pääsihteerin, korkean edustajan Javier
Solanan toimintaa tässä asiassa. Se katsoo, että tämä valtioliiton vahvistava sopimus on
ratkaiseva tekijä Serbian ja Montenegron lähentymisessä Eurooppaan ja että se edistää
merkittävästi alueen vakautta.

59. Eurooppa-neuvosto panee merkille, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan
yhteiset sisämarkkinat, yhteinen tulli- ja kauppapolitiikka mukaan luettuna. EU odottaa, että
molemmat tasavallat myötävaikuttavat täysipainoisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
EU on valmis tukemaan näitä pyrkimyksiä osana vakautus- ja assosiaatioprosessia. EU antaa
jatkossakin neuvontaa ja tukea ja seuraa säännöllisesti saavutettua edistystä. Unioni odottaa
lisäksi molempien tasavaltojen tekevän yhteistyötä yhteisten instituutioiden toiminnan
varmistamiseksi.

60. Unioni jatkaa vakautus- ja assosiaatioprosessin yhteydessä taloudellisen tukensa antamista
nykyisen politiikkansa mukaisesti, joka edellyttää tiettyjen ehtojen täyttämistä. Tuen määrää
ja tuensaajia määritellessään unioni ottaa huomioon kummankin tasavallan edistymisen ja
myös sen, miten kumpikin tasavalta on osaltaan edistänyt yhteisen valtion toimintaa ja
eurooppalaisten normien saavuttamista.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
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61. Eurooppa-neuvosto muistuttaa Euroopan unionin keskeisestä tehtävästä entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian vakautus-, sovittelu- ja jälleenrakennusprosessissa. Eurooppa-
neuvosto toteaa tässä yhteydessä, että Euroopan unioni on valmis ottamaan vastuun entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian vaalien jälkeen ja sen hallituksen pyynnöstä operaatiosta,
joka seuraisi Naton nykyistä operaatiota entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa
edellyttäen, että EU:n ja Naton välistä yhteistyötä koskevat pysyvät järjestelyt ("Berliini plus"
-järjestelyt) ovat tällöin käytettävissä. Tätä varten Eurooppa-neuvosto pyytää neuvoston
asianomaisia poliittisia ja sotilaallisia elimiä alkamaan välittömästi valmistella Natoa kuullen
vaihtoehtoja, joiden avulla Euroopan unioni voi tehdä tarvittavat päätökset.

62. Eurooppa-neuvosto korostaa pitävänsä erityisen tärkeänä pysyvien järjestelyjen
aikaansaamista Euroopan unionin ja Naton välillä mahdollisimman nopeasti. Tätä varten se
myös pyytää puheenjohtajavaltiota suorittamaan yhdessä korkean edustajan kanssa tarvittavia
korkean tason yhteydenottoja myönteisen tuloksen varmistamiseksi.

LÄHI-ITÄ

63. Eurooppa-neuvosto on antanut liitteenä olevan Barcelonan julkilausuman Lähi-idästä.

ZIMBABWE

64. Eurooppa-neuvosto, joka toteaa, että Zimbabwen hallitus esti EU:n tarkkailijoita seuraamasta
presidentinvaaleja, ja joka panee merkille kansainyhteisön tarkkailijaryhmän sekä Eteläisen
Afrikan kehitysyhteisön (SADC) parlamentaarisen foorumin raporttien tuomitsevat
johtopäätökset, katsoo, ettei näitä vaaleja voida pitää vapaina ja rehellisinä. Euroopan unioni
tuomitsee tavan, jolla Zimbabwen hallitus järjesti kyseiset vaalit.

65. Euroopan unioni onnittelee Zimbabwen kansaa demokraattisesta kansalaistahdosta, jota se
osoitti äänestäessään presidentinvaaleissa.

66. Euroopan unioni on huolestunut Zimbabwen oppositiopuolueen johtavien jäsenten kansalais-
ja poliittisiin oikeuksiin kohdistuvista uhista, ja on päättänyt seurata tilannetta tarkasti.
Euroopan unioni jatkaa humanitaarisen avun antamista Zimbabwen kansalle ja aikoo pohtia
mahdollisia lisätoimenpiteitä Zimbabwen hallitusta vastaan.

67. Eurooppa-neuvosto on päättänyt lähettää lähitulevaisuudessa korkean tason troikan
keskustelemaan Euroopan unionin Zimbabween kohdistuvista huolenaiheista Eteläisen
Afrikan kehitysyhteisön alueen maiden kanssa, koska ne ovat yhdessä sitoutuneet
oikeusvaltion ja demokratian periaatteisiin.
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ANGOLA

68. Eurooppa-neuvosto pitää tervetulleena Angolan hallituksen 13. maaliskuuta antamaa
ilmoitusta vihollisuuksien lopettamisesta Angolassa täydellisen aselevon saamiseksi maahan.
Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen myös viranomaisten aikomukseen sallia UNITAn
poliittinen uudelleenorganisointi ja sen uusien johtajien vaali. Se kannustaa osapuolia
Lusakan pöytäkirjan määräysten täysimääräiseen täytäntöönpanoon YK:n alaisuudessa
käytävän poliittisen vuoropuhelun avulla pysyvän rauhan ja vakauden edistämiseksi
Angolassa. Eurooppa-neuvosto, joka haluaa helpottaa Angolan laajojen väestönosien vakavaa
humanitaarista tilannetta, pyytää Angolan viranomaisia helpottamaan kansainvälisten
organisaatioiden, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen humanitaarista toimintaa.

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

69. Eurooppa-neuvosto ilmaisee huolensa siitä, miten tilanne on kehittynyt Kongon
demokraattisessa tasavallassa, ja pelkää, että se saattaa vaikuttaa kielteisesti käynnissä
olevaan Kongon sisäiseen vuoropuheluun.

NIGERIA

70. Eurooppa-neuvosto on syvästi huolissaan saamistaan tiedoista, joiden mukaan Nigeriassa on
mahdollisesti tapahtunut naisen kivittäminen. Se kehottaa Nigerian viranomaisia
kunnioittamaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa erityisesti naisten kyseessä
ollessa.

________________________
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Liite

BARCELONAN JULKILAUSUMA LÄHI-IDÄSTÄ

1. Lähi-itää koettelee erittäin vakava kriisi. Euroopan unioni kehottaa molempia osapuolia
ryhtymään välittömiin ja tehokkaisiin toimiin verenvuodatuksen lopettamiseksi. Tätä
konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti. Rauha ja turvallisuus voidaan saavuttaa vain
neuvotteluteitse.

2. Ulospääsyn löytäminen nykytilanteesta edellyttää ehdottomasti sekä turvallisuusnäkökohtien
että poliittisten ja taloudellisten näkökohtien käsittelemistä saman prosessin erottamattomina
ja toisistaan riippuvina osatekijöinä. Poliittiset tulevaisuudennäkymät on palautettava terveelle
pohjalle, ja poliittisia ja turvallisuutta koskevia toimenpiteitä on toteutettava rinnakkain siten,
että ne vahvistavat toisiaan. Eurooppa-neuvosto on erittäin tyytyväinen YK:n
turvallisuusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan 1397, joka ilmentää kansainvälisen
yhteisön vahvaa sitoutumista asiaan.

3. Päätöslauselma on pantava täytäntöön viipymättä, erityisesti vaatimus lopettaa välittömästi
kaikki väkivaltaisuudet, mukaan lukien kaikki terroriteot, provokaatio, kiihottaminen ja
tuhoaminen. On myös noudatettava israelilais- ja palestiinalaisosapuolille sekä niiden
johtajille esitettyä vetoomusta tehdä yhteistyötä Tenetin toimintasuunnitelman ja Mitchellin
raportin suositusten täytäntöönpanemiseksi, jotta neuvottelut poliittisesta ratkaisusta voidaan
aloittaa uudelleen.

4. Viime viikkojen summittaiset terrori-iskut, joissa viattomia siviilejä on kuollut ja
haavoittunut, on tuomittava. Palestiinalaishallinto on laillinen hallinto, joten se kantaa täyden
vastuun terrorismin torjunnasta kaikin käytettävissään olevin laillisin keinoin. Sen
mahdollisuuksia toimia näin ei saa heikentää. Israelilla on oikeus taistella terrorismia vastaan,
mutta siitä huolimatta sen on välittömästi vedettävä pois sotilasjoukkonsa
palestiinalaishallinnon valvontaan kuuluvilta alueilta, lopetettava oikeuden päätökseen
perustumattomat teloitukset, poistettava sulut ja rajoitukset, keskeytettävä siirtokuntien
perustaminen ja noudatettava kansainvälistä oikeutta. Kummankin osapuolen on
kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Kohtuutonta voimankäyttöä ei voida hyväksyä.
Terveydenhuoltolaitoksiin ja humanitaarisiin yhteisöihin sekä niiden henkilökuntaan
kohdistuvat toimet on ehdottomasti tuomittava. Näiden tahojen on voitava hoitaa tehtävänsä.

5. Eurooppa-neuvosto panee merkille Israelin hallituksen päätöksen lopettaa
palestiinalaishallinnon presidentin Jasser Arafatin saarto Ramallahissa ja pyytää, että kaikki
jäljellä olevat hänen liikkumisvapauteensa kohdistuvat rajoitukset poistetaan välittömästi.

6. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Yhdysvaltain presidentin päätökseen lähettää
erikoislähettiläs Anthony Zinni takaisin alueelle. Euroopan unioni on erikoislähettiläänsä,
suurlähettiläs Miguel Angel Moratinosin välityksellä valmis yhteistoimintaan erikoislähettiläs
Zinnin, Venäjän federaation erikoislähettilään sekä YK:n erityiskoordinaattorin kanssa.

7. Eurooppa-neuvosto on edelleen vakuuttunut siitä, että puolueeton tarkkailujärjestelmä auttaisi
molempia osapuolia jatkamaan ponnisteluja tavoitteeseen pääsemiseksi, ja se kehottaa niitä
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harkitsemaan ehdotuksia tarkkailijoiden hyväksymisestä. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat
valmiit osallistumaan tällaiseen järjestelmään.

8. Euroopan unioni on vakaasti päättänyt tehdä oman osuutensa yhdessä osapuolten, alueen
maiden, Yhdysvaltojen, YK:n ja Venäjän kanssa YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmiin 242, 338 ja 1397 sekä Madridin konferenssin, Oslon sopimuksen ja sen
jälkeen tehtyjen sopimusten periaatteisiin perustuvaan ratkaisuun pääsemiseksi. Tällaisen
ratkaisun pohjalta kaksi valtiota, Israel ja Palestiina, voisi elää rauhan ja turvallisuuden
vallitessa ja toimia täysipainoisina vaikuttajina alueella. Korkea edustaja Javier Solana jatkaa
säännöllisiä neuvottelujaan kaikkien mukana olevien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

9. Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa perimmäinen tavoite on kaksitahoinen: toisaalta
pyritään luomaan demokraattinen, elinkelpoinen ja itsenäinen Palestiinan valtio ja
lopettamaan vuonna 1967 alkanut miehitys ja toisaalta takaamaan kansainvälisen yhteisön ja
varsinkin arabimaiden sitoumuksella Israelille oikeus elää turvallisten ja varmojen rajojen
sisällä.

10. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille Saudi-Arabian kruununprinssin Abdullahin
hiljattain tekemän aloitteen, joka perustuu tilanteen täydelliseen normalisointiin ja
täydelliseen vetäytymiseen YK:n päätöslauselmien mukaisesti ja joka tarjoaa ainutlaatuisen
tilaisuuden ratkaista arabien ja Israelin välinen konflikti oikeudenmukaisesti, pysyvästi ja
kokonaisvaltaisesti. Eurooppa-neuvosto toivoo, että Beirutissa järjestettävä Arabiliiton
huippukokous vie asiaa eteenpäin ja että Israelin hallitus ja kansa suhtautuvat siihen
myönteisesti.

11. Eurooppa-neuvosto antaa tunnustusta ja kiitosta niille israelilaisille ja palestiinalaisille, jotka
väsymättä jatkavat työtä rauhan hyväksi, ja tukee molempien osapuolten ylläpitämiä suoria
yhteyksiä ja vuoropuhelua.

12. Jatkona nykyisille toimilleen Euroopan unioni aikoo antaa kattavaa ja merkittävää
taloudellista tukea rauhan rakentamiseksi alueella. Se pyrkii parantamaan palestiinalaisten
elinoloja, vahvistamaan ja tukemaan palestiinalaishallintoa, lujittamaan tulevan Palestiinan
valtion talouden perustaa ja edistämään kehitystä ja alueen taloudellista yhdentymistä. Näin
ollen Euroopan unioni on valmis osallistumaan Palestiinan talouden jälleenrakentamiseen
aluekehityksen olennaisena osana.

13. Euroopan unioni on edelleen vakuuttunut siitä, että Lähi-idän rauha voi olla kestävä vain, jos
se on kokonaisvaltainen.

________________________
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OSA III

Keskusteluja varten toimitetut asiakirjat
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TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

5. maaliskuuta 2002
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodelle 2002 – keskeisiä kysymyksiä käsittelevä selvitys

I JOHDANTO

1. Euroopan unionilla on tarkoin määritelty talouspoliittinen strategia, joka perustuu kasvuun
ja vakauteen tähtäävään makrotalouspolitiikkaan ja talousuudistuksen jatkuvaan etenemiseen.
Strategialla voidaan joustavasti reagoida taloudellisen tilanteen muutoksiin lyhyellä
aikavälillä, samalla kun talouden tuotantokapasiteetti turvataan ja sitä vahvistetaan
keskipitkällä aikavälillä.

2. Euroseteleiden ja -metallirahojen onnistunut käyttöönotto sinetöi talous- ja rahaliiton
toteuttamisen; sen myötä yli 300 ihmistä kuuluu samaan valuutta-alueeseen. Eurolla on
merkittävä vaikutus kansainvälisen valuuttajärjestelmän ja maailmantalouden vakauteen, ja se
edistää integraation syventämistä ja teeman "enemmän Eurooppaa" toteuttamista.

3. Euron käyttö nopeuttaa euroalueen talouksien yhdentymistä sekä luo osaltaan uusia
investointimahdollisuuksia, kasvua ja uusia työpaikkoja. Tiiviimpään yhdentymiseen ja
keskinäiseen riippuvuuteen eteneminen vaatii myös EU:n talouspoliittisen strategian
vahvistamista ja jatkuvaa toteuttamista.

4. Barcelonan Eurooppa-neuvoston on toimittava talous- ja rahaliiton toiminnallisen perustan
lujittamiseksi ja sisämarkkinoiden toteuttamisen saattamiseksi päätökseen. Tavoitteena on
koordinoitu toiminta, jossa korostetaan selvästi kansallista vastuuta Euroopan keskipitkän ja
pitkän aikavälin kasvun perustan luomisessa. Talouspoliittisilta viesteiltä vaaditaan nyt
enemmän kuin koskaan selkeyttä, yksiselitteisyyttä ja tehokasta käytännön toteutusta.
Kestävän elpymisen varmistaminen edellyttää sitoutumista. Tämä tarkoittaa viime kädessä
Lissabonissa käynnistettyjen ja Tukholmassa edistettyjen talousuudistuspyrkimysten
vakuuttavuudesta huolehtimista ja vauhdittamista ja makrotalouspuitteiden uskottavuuden
turvaamista.

5. Talouspolitiikan laajoilla suuntaviivoilla on keskeinen merkitys talouspolitiikan
koordinoinnille Euroopan unionissa. Niiden on oltava ytimekkäät ja niissä on keskityttävä
unionin pääasiallisiin haasteisiin erityisesti euroalueen osalta, jossa koordinointi on
tarpeellisinta, ja niiden avulla on voitava varmistaa, että kaikissa yhteisön taloudellisissa
koordinointiprosesseissa toteutetut toimenpiteet ovat sopusoinnussa kyseisen koordinoinnin
kanssa.
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II TALOUSPUITTEET JA -NÄKYMÄT

6. Nykyiselle taloudelliselle ympäristölle on ominaista kokonaisvaltaisen elpymisen alkaminen
vuoden 2001 jyrkän laskun jälkeen. Eräistä merkittävistä indikaattoreista voidaan jo päätellä,
että taloudellinen tilanne on vakaantumassa, ja merkit taloudellisen toiminnan
voimistumisesta ovat lisääntyneet. Epävarmuus elpymisen aikataulusta, laajuudesta ja
voimakkuudesta on kuitenkin jäljellä, ja hidastumisen riskit ovat edelleen olemassa.

7. Makrotalouspoliittinen reagointi kehityksen hidastumiseen on ollut nopea ja päättäväinen.
Rahaviranomaiset ovat alentaneet korkotasoa, koska inflaatiopaineita ei ole näköpiirissä, ja
finanssipolitiikka on tehnyt tehtävänsä automaattisten vakauttajien toiminnan kautta, joka
tasoittaa osaltaan merkittävästi tuotannon kasvun vaihteluja. Nopea talouspoliittinen reagointi,
talouden terve perusta ja luottamuksen palauttaminen tarjoavat puitteet elpymiselle.
Kestävän elpymisen mahdollisuuksia on lisättävä rakenteellisin uudistustoimenpitein
kasvupotentiaalin vahvistamiseksi.

III EUROOPAN UNIONIN TALOUSPOLIITTINEN STRATEGIA

1. Makrotalouspolitiikka

8. Euroalue on rahaliitto, jonka jäsenillä on yhteinen riippumaton rahapolitiikka ja hajautetut
mutta koordinoidut finanssipolitiikat. Siksi on edistyttävä seuraavissa asioissa:

– Tehostetaan euroalueen taloussuhdanteiden seurantaa ja arviointia. Tämä tarkoittaa
lisätoimia euroalueen tilastojen ja indikaattorien laadinnassa käytettyjen menetelmien
parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

– Suoritetaan euroalueen politiikkayhdistelmän järjestelmällinen analyysi, jolla
arvioidaan raha- ja finanssipolitiikkojen vaikutuksia euroalueen talouskehitykseen,
jolloin tarkastellaan mm. inflaatiota, palkkakehitystä, investointeja ja euron
vaihtokursseja.

– Vahvistetaan nykyisiä talouspolitiikan, erityisesti finanssipolitiikan,
koordinointijärjestelmiä euroryhmässä.

9. Finanssipolitiikkojen koordinointi perustuu siihen, että sitoudutaan budjettivakauteen ja
vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuihin toimintasääntöihin. Jäsenvaltiot ovat edelleen
sitoutuneet noudattamaan keskipitkän aikavälin tavoitetta säilyttää julkisen talouden
rahoitusasema lähes tasapainoisena tai ylijäämäisenä vuoteen 2004 mennessä.

Automaattisten vakauttajien olisi voitava toimia symmetrisesti sekä nousu- että laskukaudella
edellyttäen, että kolmen prosentin rajaa suhteessa bruttokansantuotteeseen ei rikota
laskukaudella. Tämä tarkoittaa erityisesti, että suotuisan suhdannevaiheen kasvuedut olisi
hyödynnettävä kokonaisuudessaan.

Jäsenvaltiot voisivat toteuttaa harkinnanvaraista politiikkaa vain, jos ne ovat luoneet
tarvittavan liikkumavaran.
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10. Julkisen talouden pitkän aikavälin laatu ja kestävyys edellyttävät lisätoimia
ja -koordinointia:

– Laatu tarkoittaa julkisen talouden asianmukaisen tulo- ja menorakenteen toteuttamista
terveen ja kestävän julkisen talouden varmistamiseksi samalla, kun lisätään unionin
talouksien kasvupotentiaalia. Tämän huomioon ottaen veroja ja menoja koskevien
uudistusten on tähdättävä työllisyyttä ja investointeja edistävien olosuhteiden luomiseen
samalla, kun noudatetaan keskipitkän aikavälin tavoitetta lähes tasapainoisesta tai
ylijäämäisestä julkisen talouden rahoitusasemasta.

– Kestävyys vaatii monialaista strategiaa, jonka avulla voidaan hallita väestön
ikääntymisen vaikutuksia, mukaan lukien terveydenhuollon tarpeet, ja varmistaa
samalla julkisen talouden pitkän aikavälin vakavaraisuus EU:ssa. Strategian olisi
perustuttava julkisen velan supistamiseen edelleen, työllisyysasteiden nostamiseen ja
itse eläkejärjestelmien uudistamiseen.

2. Rakenneuudistuspolitiikka

2.1 Hyödykemarkkinoiden uudistaminen

11. Euroopan hyödyke- ja palvelumarkkinoiden vapauttamiseen, avaamiseen ja yhdentämiseen
tähtäävät toimenpiteet, joiden avulla myös luodaan kilpailua markkinoilla, auttavat pääsemään
todella joustavaan tuotantojärjestelmään, jossa resursseja pystytään ohjaamaan sinne, missä
niitä voidaan parhaiten hyödyntää. Tällä on osaltaan tuotantoa, työllisyyttä, tuloja ja
hyvinvointia lisäävä vaikutus. Kaikki jäsenvaltiot ovat tästä vakuuttuneita, ja Lissabonin
huippukokouksessa päätetty kunnianhimoinen taloudellinen uudistusohjelma rakentuu tälle
pohjalle.

12. Kansallisia talousuudistuksia voidaan tehostaa koordinoimalla ja nopeuttamalla niitä
parhaiten edistyneiden tasolle. Rakenneuudistuspolitiikka, jota sovelletaan samaan aikaan
johdonmukaisesti, tuo seuraavat edut:

– Se antaa talous- ja rahaliitolle keinot selviytyä ulkoisista häiriöistä lisäten markkinoiden
joustavuutta.

– Merkittäviä yhteisvaikutuksia pystytään käyttämään hyödyksi.

– Resurssit kohdennetaan parhaalla mahdollisella tavalla perustuen yhteisesti
toteutettuihin vapauttamistoimiin.

– Vältetään pullonkaulat ja häiriöt palvelumarkkinoilla.

– Varmistetaan, että toimijat kilpailevat Euroopassa tasavertaiselta pohjalta.
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Lisäksi on tärkeää parantaa verotusympäristöä lisäämällä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä
haitallisten verotusjärjestelmien purkamiseksi ja veropetosten vastustamiseksi.

Uudistukset verkkotoimialalla

13. Vaikka verkkotoimialan vapauttamisessa on edistytty merkittävästi, on vielä paljon tehtävää:

– Vapauttaminen ei ole edennyt samaan tahtiin eri jäsenvaltioissa.

– Yhteisön sisäisen kaupan mahdollisuudet ovat rajoitetut: kansallisilla markkinoille
pääsyä rajoitetaan edelleen, verkkojen yhteenliittämisen alalla ei juurikaan ole
edistytty, ja jäsenvaltioiden välisiä vaihtoja on yleensä vähän ja harvoin.

14. Lisäuudistuksia tarvitaan kiireellisimmin energian ja liikenteen aloilla.
Vapauttamisstrategioissa on tehtävä selvä ero yhteenliittämisen ja tosiasiallisen vapauttamisen
välillä. Vapauttamisstrategioissa on otettava huomioon myös se, että verkkotoimialalla on
yleishyödyllisiä tehtäviä. Tämän vuoksi huolellisesti suunniteltu sääntely on erittäin tärkeää.

A. Verkkojen yhteenliittämisen infrastruktuuri

Sähkö ja kaasu:

– Sovitaan kevään huippukokouksessa jäsenvaltioiden verkkojen fyysisen
yhteenliittämisen aikataulutetut tavoitteet, jotka riittävät osoittamaan konkreettisen
etenemisen kohti yhtenäisiä energiamarkkinoita, ja määritellään asianmukaiset puitteet
tarvittavan infrastruktuurin kehittämiseksi. Mukana olevien yritysten olisi pääasiallisesti
huolehdittava tarvittavasta rahoituksesta.

– Taataan kolmansien osapuolten tasavertainen pääsy verkkoihin.

Lentoliikenne:

– jatketaan aktiivisesti niiden aloitteiden käsittelyä, joiden tarkoituksena on yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan luominen ennen vuotta 2004 pitäen mielessä myös sen, että
yhteisön on tärkeää osallistua Eurocontrolin toimintaan.

Euroopan laajuiset verkot:

– tarkastellaan aktiivisesti komission 20.12.2001 hyväksymään lainsäädäntöpakettiin
sisältyviä toimenpiteitä, mukaan lukien ehdotuksia infrastruktuurihankkeiden
kehittämiseksi ja Euroopan laajuisten verkkojen rahoituksen muuttamiseksi
talousarviorajoitusten puitteissa.
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B. Vapauttaminen

Sähkö ja kaasu:

– laaditaan kevään huippukokouksessa tiukka aikataulu, joka koskee [yritysten]1

mahdollisuutta valita vapaasti toimittaja.

Rautatieliikenne:

– otetaan aktiivisesti huomioon "toinen rautatiepaketti", jonka tavoitteena on vähitellen
avata kilpailu palvelujen tarjoamiselle ensimmäisen paketin arviointiin perustuen.

C. Yleishyödylliset palvelut

Markkinoiden vapauttamisella olisi varmistettava todellinen kilpailu ja yleishyödyllisiä
palveluja koskevien velvoitteiden noudattaminen (yhdenvertaiset käyttömahdollisuudet,
palvelujen jatkuvuus, käyttäjien turvallisuus). Nämä velvoitteet voidaan määrätä, mutta ne
eivät missään tapauksessa saa johtaa markkinoiden vääristymiseen. Jäsenvaltiot voivat
perustamissopimuksen määräyksiä noudattaen edelleen määritellä yleishyödylliset palvelut ja
tavan, jolla ne organisoidaan.

Yrittäjyyttä suosivan ympäristön luominen

15. Todellinen kilpailu markkinoilla on talousuudistusprosessin kulmakivi. Kilpailulla saadaan
aikaan kuri ja kannustimet, joilla varmistetaan aiempaa tehokkaampi talous ja parannetaan
Euroopan unionin kilpailukykyä.

Tästä syystä on tärkeää lisätä kilpailuviranomaisten valmiuksia, jotta voidaan mukautua
Euroopan unionin taloudellisten rakenteiden muutoksiin yhä globaalistuvammassa
maailmassa.

16. Valtiontuen vähentäminen ja parempi kohdentaminen ovat tärkeä osa todellista kilpailua koko
Euroopan unionissa. Tätä varten unioni vahvistaa uudelleen, että jäsenvaltiot sitoutuvat
vähentämään valtiontukea prosentteina BKT:stä vuoteen 2003 mennessä, pyrkivät poistamaan
tuen, jonka vääristävä vaikutus on suurin (kilpailun osalta), suuntaavat tuen uudelleen
laaja-alaisempiin ja yhteisiin tavoitteisiin, mukaan luettuna koheesiotavoitteet, ja kohdentavat
sen kohteisiin, joiden suhteen markkinat selvästi ovat epäonnistuneet.

Euroopan unioni toteaa uudelleen, että sekä komission että jäsenvaltioiden on lisättävä
järjestelmän avoimuutta.

                                                
1 Puheenjohtajan huomautus: Neuvosto ei ollut yhtä mieltä energian vapauttamista koskevan

virkkeen sanamuodosta.
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17. Yrittäjyyttä olisi kannustettava vähentämällä hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä
mahdollisimman paljon. Olisi määriteltävä vertailuarvoja, joilla lyhennetään pk-yritysten
perustamiseen kuluvaa aikaa, ja laaditaan toimintasuunnitelma sääntelypuitteiden
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi Mandelkernin raportin päätelmien mukaisesti. Pieniä
yrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja olisi pantava tehokkaammin täytäntöön. Lisäksi
on tärkeää parantaa yritysten verotusympäristöä.

18. Hyvä yritysjohdon valvonta on taloudellisen tehokkuuden avaintekijä. Sen vaikutus
yritysjohtamisen parantamiseen ja luottamuksen, sijoitusten ja pääomavirtojen lisäämiseen
ovat laajalti tunnetut. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia johtamisen ja
kirjanpidon avoimuuden takaamiseksi sekä osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien
suojaamiseksi.

19. Yhteisön direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden
täytäntöönpanoa on tehostettava Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.
Aitojen sisämarkkinoiden aikaansaaminen edellyttää, että palvelumarkkinoiden yhdentyminen
nopeutuu, julkisten hankintojen avaaminen edistyy, vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta
sovelletaan laajemmin ja tuotestandardeja koskevaa työtä nopeutetaan.

2.2 Pääomamarkkinoiden ja rahoituspalvelujen uudistaminen

20. Uudistuksella olisi ennen kaikkea pyrittävä nopeuttamaan rahoitusmarkkinoiden
yhdentymistä ja saavuttamaan kaikki edut säästöjen tehokkaasta kanavoinnista vähentämällä
pääoman hankkimisesta syntyviä kuluja investointien edistämiseksi EU:ssa. Näiden
pyrkimysten keskeinen tekijä on rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma, jonka osatekijät on
saatava osaksi lainsäädäntöä vuoteen 2005 mennessä, ja kaikkien kyseessä olevien osapuolten
on kaikin keinoin pyrittävä aikaansaamaan yhdentyneet arvopaperimarkkinat vuoden 2003
loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on myös tarpeen tehostaa rajatylittäviä selvitys- ja
maksujärjestelmiä Euroopan tasolla.

21. Rahoitusmarkkinoiden yhdentämiseksi on yhdistettävä vastavuoroinen tunnustaminen
oikeudellisissa asioissa alkuperämaaperiaatetta soveltaen ja sijoittajansuojan kannalta
välttämätön käytännesääntöjen yhdenmukaistaminen. Edellytetään seuraavaa aikataulua:

– neuvoston ja Euroopan parlamentin on vuonna 2002 hyväksyttävä
•  markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi
•  vakuuksien käyttämistä koskeva direktiivi
•  asetus, jolla säädetään kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönotosta

EU:ssa
•  vakuutusedustajia koskeva direktiivi
•  tarjousesitteitä koskeva direktiiviehdotus
•  finanssiryhmittymiä koskeva direktiiviehdotus
•  ammattieläkerahastoja koskeva direktiiviehdotus



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 18.03.2002 - FI - PE 316.165

41

– täydennettävä komission direktiiviehdotuksia julkisista ostotarjouksista sekä
säännöllistä tilinpäätösraportointia koskevien vaatimusten ja sijoituspalveludirektiivin
tarkistamisesta ja hyväksyttävä ne.

22. Riskipääoma on yksi painopistealueista. Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman
välitavoitteet olisi esitettävä vuoteen 2003 mennessä, jotta viimeiset esteet saataisiin raivattua
aitojen Euroopan riskipääomamarkkinoiden luomisen tieltä.

23. Näiden aloitteiden tehokkuus riippuu lainsäädäntömenettelyn nopeuttamisesta panemalla
täytäntöön Lamfalussyn raportin uudistusehdotukset.

2.3 Työmarkkinauudistus

24. Toiminnassa olisi keskityttävä työmarkkinoiden nykyaikaistamiseen työpaikkojen luomisen
tukemiseksi. EU on asettanut itselleen vaativat tavoitteet, ja paljon on vielä tehtävä:
työvoiman tarjontaa lisättävä, varmistettava, että yksikkötyökustannukset ovat
sopusoinnussa Euroopan talouden kilpailukyvyn kanssa ja tukevat työvoiman kysynnän
kasvua, ja saatava työvoiman tarjonta ja kysyntä paremmin vastaamaan toisiaan.

25. Euroopan talouden valmius luoda työpaikkoja on huomattavasti parantunut viime vuosien
aikana, mikä on mahdollistanut työttömyysasteen pienenemisen. 1990-luvun toisen puoliskon
kasvupyrähdys, työmarkkinoiden toiminnan tiettyjen osa-alueiden edistyminen,
talouspolitiikkojen yhteensovittaminen ja maltillinen palkkakehitys ovat olleet avainasemassa
muutoksen aikaansaamisessa. Neuvosto panee merkille edistymisen seuraavissa ryhmissä:

– aktiivinen työmarkkinapolitiikka. On valittu ehkäisevä lähestymistapa ja keskitytty
niiden ryhmien työllistyvyyteen, jotka ovat vaikeasti työmarkkinoille sijoitettavia
erityisesti ammattitaidon puutteellisuuden vuoksi. Toimia olisi jatkettava.
Samanaikaisesti olisi arvioitava, miten näitä politiikkoja voitaisiin paremmin kohdentaa.

– työn verotuksen keventäminen. Koko EU:ssa on vähennetty verotuksen kielteisiä
vaikutuksia työntekoon ottaen erityisesti huomioon vähän koulutusta vaativat ammatit.

26. Toimia on kuitenkin jatkettava seuraavilla aloilla:

– verotoimenpiteet työvoiman kysynnän ja työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi.

– etuusjärjestelmät, jotta työssäkäynti olisi kannattavaa ja jotta edistettäisiin
työnhakuprosessia hakijoiden pitämiseksi köyhyys- ja työttömyysloukkojen
ulkopuolella. Uudistamista kaipaisivat: etuuksien ehdollisuus, vaatimukset etuuksien
saannille, kesto, korvausaste, työssäoloaikaiset etuudet, verohyvitysten käyttö,
hallinnolliset järjestelmät ja hallinnoinnin tiukkuus.
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– palkanmuodostusjärjestelmät. EU:n kilpailukyvyn takaamiseksi ja työllisyyden
parantamiseksi kaikilla taitotasoilla ja maantieteellisillä alueilla on tärkeää, että
työmarkkinalaitokset ja keskitetyt työehtojärjestelmät ottavat huomioon
palkkakehityksen ja työmarkkinaolojen välisen suhteen ja mahdollistavat näin
suuremmat palkkaerot tuottavuuden kehityksen ja ammattitaitoerojen mukaisesti.

– työmarkkinoiden tehokkuuden parantaminen. Usein syntyy tilanteita, joissa samaan
aikaan vallitsee korkea työttömyys ja työvoimasta on pulaa. Parhaita keinoja varmistaa
kysynnän ja tarjonnan optimaalinen suhde on lisätä työntekijöiden ammatillista ja
maantieteellistä liikkuvuutta, esimerkiksi lisäämällä avoimuutta ja
tunnustamismenetelmiä ammattikoulutusjärjestelmien välillä, ja parantamalla nykyisen
työvoiman koulutusta tietoyhteiskuntaan liittyvien taitojen lisäämiseksi.
Koulutusjärjestelmät ovat tärkeä tekijä työmarkkinoiden tehokkuuden parantamisessa.

– aktiivinen ikääntyminen. Varhaiseläkekannustimista olisi pyrittävä pidättäytymään, ja
olisi tehostettava pyrkimyksiä lisätä ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia
työmarkkinoilla, esimerkiksi säätämällä osaeläkejärjestelmiä.

– poistetaan esteet ja pidäkkeet naispuolisen työvoiman osallistumiselle parantamalla
muun muassa lastenhoitopalvelujen tarjontaa.

– työlainsäädäntö. Arvioidaan työsopimusten laatimiseen ja päättämiseen liittyvät
kustannukset, jotta joustavuuden ja sosiaalisen suojelun välillä voidaan päästä
asianmukaiseen tasapainoon.

27. Edellä hahmoteltuja perusasioita olisi käsiteltävä sekä talouspolitiikan laajoissa
suuntaviivoissa että työllisyyden suuntaviivoissa ottaen samalla asianmukaisesti huomioon
muut Luxemburgin prosessin tarkastelun yhteydessä ilmenevät asiat.

3. Tietoperustainen talous

28. Ponnisteluja eEurope-aloitteen hyväksi olisi jatkettava. Laajakaistaverkon kehittämistä olisi
nopeutettava kannustamalla kilpailua paikallisissa televiestintäverkoissa.

29. Tutkimus- ja kehittämistyö sekä innovointi ovat tietoperustaisen talouden tärkein moottori.
Pyrkimyksiä tutkimus- ja kehittämistyön sekä innovoinnin ja erityisesti yritysten tutkimus- ja
kehittämistoiminnan edistämiseksi on tehostettava yhdenmukaistetulla strategialla, johon
kuuluu kilpailun lisääminen hyödykemarkkinoilla, riskipääoman saatavuuden parantaminen,
teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantaminen sekä verkottumisen ja teknologian
levityksen tehostaminen.

30. Uusia perustaitoja ja opetusmenetelmiä tällä hetkellä koulussa olevan ikäpolven
valmentamiseksi tietoyhteiskuntaan on kehitettävä edelleen.
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4. Kestävä kehitys

31. Tämänhetkinen kasvu ei missään tapauksessa saa vaarantaa tulevien sukupolvien
kasvumahdollisuuksia. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöseikat on kaikki otettava
huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan suunnittelussa ja
yhteensovittamisessa. Neuvosto ehdottaa painokkaasti, että EU:n kestävän kehityksen
strategiassa käytetään markkinavälineitä.

32. Göteborgin Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjalta olisi pyrittävä oikeaan
hinnanmuodostukseen, niin että hinnat vastaavat paremmin eri toimien todellisia sosiaalisia
kustannuksia.

33. Kestävän kehityksen edistämiseksi politiikkaa on johdonmukaistettava. Tässä yhteydessä on
ensiarvoisen tärkeää suorittaa politiikan vaikutusten etukäteisarviointia.

34. On tarpeen päättää energiaverotuksen asianmukaisista puitteista Euroopan tasolla samalla kun
tehdään päätöksiä energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta.
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TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKA

7. maaliskuuta 2002

1. Barcelonassa pidettävä Eurooppa-neuvoston kokous on toinen keväällä järjestettävä
huippukokous, jossa käsitellään Lissabonissa, Feirassa, Nizzassa, Tukholmassa, Göteborgissa
ja Laekenissa kokoontuneissa Eurooppa-neuvostoissa määriteltyjä toimeksiantoja Euroopan
unionin lähivuosien strategisen päämäärän saavuttamiseksi. Kyseisen päämäärän mukaan
Euroopan unionista "on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva
talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia
työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta".

2. Barcelonassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston tehtävänä on lisäksi tarkastella Nizzassa
hyväksytyn Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamisessa saavutettua edistystä.

3. 7.3.2002 kokoontuva työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto on varsin tyytyväinen vuonna
1997 käynnistetyn Euroopan työllisyysstrategian saavutuksiin. Mainittu prosessi on osoittanut
tuloksellisuutensa sekä talouden kasvaessa että epäsuotuisammissa olosuhteissa.

4. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto suhtautuu lisäksi hyvin myönteisesti avoimen
koordinointimenetelmän kehittämisessä saavutettuun edistykseen. Menetelmällä pyritään
varmistamaan pitkällä aikavälillä kestävät eläkejärjestelmät, ja tarkoituksena on, että
Barcelonassa kokoontuva Eurooppa-neuvosto vahvistaisi lopullisesti kyseisen menetelmän.

5. Puheenjohtajavaltio katsoo, että neuvosto

•  suhtautuu myönteisesti komission yhteenvetoraporttiin ja toteaa, että sosiaalisen ja
taloudellisen ulottuvuuden välistä tasapainoa, yhdenmukaisuutta, yhteensovittamista
ja synkronointia on tehostettava Lissabonin strategian puitteissa kummankin
ulottuvuuden yhteydessä käytettävillä välineillä työllisyyskomitean ja sosiaalisen
suojelun komitean lausuntojen mukaisesti.

Yhteensovittamisen on kohdistuttava erityisesti talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja
koskevaan prosessiin ja Euroopan työllisyysstrategiaa koskevaan prosessiin niiden
yhdenmukaisuuden parantamiseksi. Aikataulut on sovitettava yhteen niin, että nämä
prosessit pysyvät toisistaan riippumattomina, ja keväällä kokoontuvan Eurooppa-
neuvoston on ohjattava kumpaakin yhdenmukaisesti ja tasapainoisesti. Eurooppa-
neuvosto määrittää näin ollen ensisijaiset poliittiset tavoitteet, joita sitten käsitellään
neuvoston eri kokoonpanoissa.

katsoo, että Euroopan työllisyysstrategian yhteydessä ei ole tarpeen asettaa tavoitteita,
jotka poikkeavat Lissabonissa yleisesti määritetyistä tavoitteista, ja että näin ollen
Euroopan uutta työllisyysstrategiaa olisi toteutettava vuoteen 2010 asti siten, että
väliarviointi suoritetaan vuonna 2006. Prosessia on yksinkertaistettava sitä
heikentämättä, erityisesti vähentämällä työllisyyden suuntaviivojen määrää. Uudessa
strategiassa otetaan huomioon tekeillä olevan arvioinnin tulokset ja se sisältää kaikki
Luxemburgin prosessin myönteiset osatekijät, joiden avulla kaikki jäsenvaltiot ovat
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voineet edistyä tavoitteiden asettamisessa ja yhteisten politiikkojen laatimisessa
erityispiirteensä huomioon ottaen.

•  pitää tiukasti kiinni siitä, että täystyöllisyys on talous- ja sosiaalipolitiikan keskeinen tavoite,
joka edellyttää useampien ja parempien työpaikkojen luomista. Sen vuoksi on edelleen
kiinnitettävä erityistä huomiota työllisyyspolitiikkojen ja työmarkkinoiden uudistamiseen.
Tässä yhteydessä on välttämätöntä poistaa työmarkkinoille pääsyn esteet ja edistää aktiivisia
työllisyyspolitiikkoja säilyttämällä ennaltaehkäisevä lähestymistapa ja kiinnittämällä
huomiota työttömiin yksilöinä, jotta nämä välttäisivät pitkäaikaistyöttömyyden ja
parantaisivat työllistyvyyttään.

korostaa, että Lissabonissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan
työllisyysstrategiassa on kiinnitettävä erityisesti huomiota haasteisiin, erityisesti
ikääntymisestä johtuviin haasteisiin, joihin EU:n on vastattava pitkällä aikavälillä.
Euroopan työllisyysstrategian on mahdollistettava se, että kaikilla on mahdollisuus
osallistua työelämään. Lisäksi sen on tuettava sellaisten dynaamisten ja tehokkaiden
työmarkkinoiden luomista, joilla motivoituneet ja koulutetut työntekijät voivat saada
korkealaatuisia ja tuottavia töitä. Täten kyseisessä strategiassa on tarkasteltava
asianmukaisesti sekä työn tarjontaa että kysyntää parantavia politiikkoja.

Tätä varten on edistyttävä työmarkkinoiden nykyaikaistamisessa ja uudistamisessa sekä
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä. Näin annetaan tukea tarvitseville mahdollisuus
turvautua niihin ja samalla kannustetaan aktiivisuuteen, tuetaan elinikäistä koulutusta
tietoyhteiskunnan varmistamiseksi ja sellaisten politiikkojen kehittämiseksi, jotka
rohkaisevat yrittäjiä luomaan työpaikkoja eivätkä estä heitä tekemästä sitä.

•  korostaa työpaikkojen laadun tärkeyttä. Laadun ei pidä luoda uutta jäykkyyttä
työmarkkinoille, mutta sen avulla voidaan parantaa työllisyyden tasoa. Näin ollen parempien
työpaikkojen luomista koskeva tavoite täydentää ja vahvistaa uusien työpaikkojen luomista
koskevaa tavoitetta.

•  painottaa tarvetta vahvistaa työmarkkinaosapuolien asemaa työn organisoinnin
uudistamisessa, työn laadun parantamisessa, ammatillisessa koulutuksessa, työn saannissa ja
työssä pysymisessä. Työmarkkinaosapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että löydetään
työn joustavuuden ja turvallisuuden välinen tasapaino ja mahdollistetaan yritysten
sopeutuminen. Niiden erityisenä tehtävänä on ennakoida ja hallinnoida muutoksia sekä saada
aikaan tasapaino, joka takaa yritysten toiminnan ja työntekijöiden edut. Sosiaaliasioiden
huippukokouksen käyttöönotto on tärkeä edistysaskel edellä mainitun tavoitteen
saavuttamisen kannalta. Työmarkkinaosapuolien tällä foorumilla esittämät näkemykset ovat
epäilemättä hyvin arvokas väline, jolla voidaan tutkia soveltuvia tapoja lujittaa niiden
osallistumista Euroopan työllisyysstrategiaan.
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•  vahvistaa tarpeen lujittaa sosiaalista osallisuutta ja syrjäytymisen torjuntaa Nizzassa
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti sekä katsoo, että asian
monitahoisuudesta huolimatta paras väline osallisuuden aikaansaamiseksi on työ. Tämän
vuoksi työvoimapalvelujen ja sosiaalipalvelujen välinen yhteistyö on keskeisellä sijalla siten,
että molemmat järjestelmät parantavat sosiaalisesti syrjäytyneiden työllistyvyyttä. Työllisyys
on aina suotavampaa kuin työttömyys, mutta sen on täytettävä tietyt vähimmäisehdot ja
tarjottava tilaisuuksia uralla etenemiseen.

•  Korostaa syrjäytymisen torjuntaa koskevan yhteisön strategian merkitystä ja sitä, että
jäsenvaltiot hyväksyvät kansalliset suunnitelmat. Neuvosto vaatii lisäksi, että
työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea työskentelevät edelleen sellaisten tarkkojen
sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen tarkoitettujen tavoitteiden hyväksymiseksi ottamalla
huomioon Laekenissa hyväksytyt indikaattorit ja syrjäytymisen monialaisen luonteen.

•  vahvistaa niin ikään, että on tärkeää kehittää sosiaalisen suojelun strategiaa eläkkeiden
laadun ja kestävyyden osalta. Tämä edistää eläkejärjestelmien uudistamista avoimen
koordinointimenetelmän mukaisesti. Näin järjestelmät voivat täyttää sosiaaliset tavoitteensa,
niiden rahoitus olisi kestävää ja niiden valmiuksia vastata yhteiskunnan uusiin tarpeisiin
voitaisiin mukauttaa. Neuvosto pitää edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta
erittäin tärkeinä ja hyödyllisinä yhteisiä tavoitteita ja työmenetelmää, jotka Barcelonassa
kokoontuvan Eurooppa-neuvoston on tarkoitus vahvistaa.

•  korostaa, että on edelleen työskenneltävä miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseksi
kehittämällä toimenpiteitä, jotka helpottavat naisten pääsyä työmarkkinoille ja siellä
pysymistä ilman että ketään syrjitään. Tässä yhteydessä on tärkeää lisätä perhe- ja työelämän
yhteensovittamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä erityisesti luomalla lasten ja muiden
huollettavien hoitopalveluja. Niin ikään on luotava kattava ja monialainen lähestymistapa
kaikentyyppisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi kaikkien asianomaisten
politiikan alojen yhteistyöllä.

6. Puheenjohtajavaltio panee merkille, että neuvosto on tyytyväinen Euroopan sosiaalisen
toimintaohjelman kehittämisessä saavutettuun edistymiseen, ja korostaa kuluneen
kahdentoista kuukauden aikana käynnistettyjen hankkeiden merkitystä.

7. Puheenjohtajavaltio toteaa, että neuvosto on tyytyväinen ammattitaitoa ja liikkuvuutta
koskevan toimintasuunnitelman sisältöön, ja on neuvoston kanssa samaa mieltä kyseiseen
suunnitelmaan sisältyvän kolmen haasteen tärkeydestä. Nämä haasteet ovat a) ammatillisen
liikkuvuuden parantaminen, b) maantieteellisen liikkuvuuden edistäminen ja c) EU:n työ- ja
koulutustilaisuuksista tiedottamiseen tarkoitettujen asianmukaisten kanavien luominen. Tästä
syystä neuvosto korostaa, että on tarpeen kehittää ja tunnustaa tutkintoja ja pätevyyksiä (myös
muiden kuin virallisten järjestelmien kautta hankittuja pätevyyksiä), investoida ihmisiin ja
jatkaa ponnisteluja elinikäisen koulutuksen takaamiseksi sekä nykyaikaistaa julkisia
työnvoimapalveluja ja erityisesti Euroopan työnvälitysverkostoa EURESia.
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8. Puheenjohtajavaltio vahvistaa, että neuvosto on kiinnostunut merkityksestä, joka elinikäisellä
oppimisella on autettaessa henkilöitä pääsemään työmarkkinoille ja pysymään siellä sekä
edistymään työelämässä. Sitä kiinnostaa erityisesti asema, joka varsinaisessa työympäristössä
kehitettävillä järjestelmillä on edellä asetetun tavoitteen saavuttamisessa.

9. Puheenjohtajavaltio panee merkille, että neuvosto korostaa väestön ikääntymisen vuoksi
tarvetta lisätä kaikkien osallistumista työmarkkinoille ja helpottaa ikääntyneiden
työntekijöiden vapaaehtoista työssä pysymistä. Työmarkkinaosapuolilla on
perustavanlaatuinen tehtävä tarvittavien politiikkojen määrittelyssä. Neuvosto korostaa myös,
että varhaiseläkkeelle jääminen ei saa enää olla välitön ratkaisu yritysten
rakennemuutosongelmiin. Ikääntyneille työntekijöille on annettava mahdollisuus
työpaikkojensa säilyttämiseen; tätä tukevia välineitä ovat työn organisoinnin joustavat mallit
(mm. osa-aikatyö ja etätyö) sekä takeet jatkuvasta koulutuksesta.

Puheenjohtajavaltio toteaa myös, että neuvosto hyväksyy komission ja neuvoston yhteisen
raportin työvoimaosuuden nostamisesta ja aktiivisen ikääntymisen edistämisestä.

10. Mainittuja työllisyystoimia täydentävänä välttämättömänä tekijänä korostuu jäsenvaltioiden
eläkejärjestelmien asteittaiseen ja joustavaan eläkkeelle siirtymiseen tähtäävä uudistus,
jonka tavoitteena on kannustaa todellisen eläkeiän vapaaehtoiseen nostamiseen odotettavissa
olevan elinajan noustessa, helpottaa asteittaista siirtymistä kokopäivätyöstä eläkkeelle ja
kannustaa ikääntyneitä ottamaan aktiivisesti osaa julkiseen, yhteiskunnalliseen ja
kulttuurielämään aktiivisen ikääntymisen tavoitteen saavuttamiseksi.

11. Puheenjohtajavaltio korostaa työllisyystoimien edistämistä koskevaan päätökseen liittyvän,
sovittelumenettelyllä aikaansaadun sopimuksen merkitystä Lissabonin puitteissa toteutettavan
Euroopan työllisyysstrategian jatkokehityksen kannalta ja painottavat toimielinten
halukkuutta saattaa strategian tulokset avoimemmin Euroopan kansalaisten ja asianomaisten
sidosryhmien ulottuville kiinnittäen erityistä huomiota strategian alueellisiin ja paikallisiin
ulottuvuuksiin.

12. Puheenjohtajavaltio toteaa, että neuvosto kannattaa sosiaalisen suojelun komitean ja
talouspoliittisen komitean yhteisen raportin terveyden- ja vanhustenhuoltoa koskevia
periaatteita. Tarkoituksena on varmistaa kaikkien saatavilla oleva laadukas terveydenhuolto,
parantaa terveysjärjestelmien avoimuutta ja laadukkuutta ja jatkaa aloitettua
uudistusprosessia, jolla pyritään sovittamaan menojen kehitys yhteen julkistalouden laadun
parantamisen kanssa. Viimeksi mainitun avulla on tarkoitus varmistaa terveydenhuollon
riittävä rahoitus, ja siihen tarvitaan kaikkien asianomaisten toimijoiden yhteistyötä ja
osallistumista.

Tästä syystä neuvosto on sitä mieltä, että vuosien 2002 ja 2003 aikana on luotava ja
kehitettävä jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä kohdealojen tunnistamiseksi, tietojen
vaihtamiseksi mm. hyvistä toimintatavoista sekä sellaisista Euroopan tason yhteisistä
haasteista keskustelemiseksi, jotka voivat tuottaa lisäarvoa Lissabonin strategian tavoitteiden
saavuttamiseksi.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 18.03.2002 - FI - PE 316.165

48

SISÄMARKKINAT, KULUTTAJA-ASIAT JA MATKAILU

1. maaliskuuta 2002

Osana pyrkimyksiä saavuttaa Lissabonin Eurooppa-neuvostossa määritelty Euroopan unionin uusi
strateginen päämäärä ja sisämarkkina-, kuluttaja- ja matkailuneuvoston lausuntona Barcelonassa
kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle:

Neuvosto lausuu tyytyväisyytensä kehityksestä, joka talousuudistuksissa jo on aikaansaatu
markkinoita avaamalla ja alentamalla kuluttajahintoja siten, että samalla on säilytetty
yleishyödyllisten palvelujen yleispalvelu- ja laatu-ulottuvuudet.

Neuvosto toteaa kuitenkin, että Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi nykyisissä taloudellisissa oloissa on tärkeää antaa uutta vauhtia
tuotemarkkinauudistuksille erityisesti aloilla, joilla kehitys on ollut hidasta, euron onnistuneen
käyttöönoton antamaa vakautta hyväksi käyttäen.

Neuvosto korostaa, että elinkeinoelämän ja kuluttajien markkinoita, tavaroita ja palveluja kohtaan
tuntemaa luottamusta on lujitettava.

Neuvosto muistuttaa, että sisämarkkinoiden moitteettomalla toiminnalla on edistettävä
perustamissopimuksessa määrättyjä tavoitteita, joita ovat koko yhteisön sopusointuisen ja kestävän
kehityksen edistäminen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden
horisontaalisen yhdentymisen lujittaminen.

Neuvosto korostaa, että markkinoiden moitteeton toiminta on tärkeätä Euroopan unionin tulevan
laajentumisen kannalta.

Neuvosto muistuttaa Göteborgin Eurooppa-neuvostolle antamastaan lausunnosta, joka koski
strategiaa kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi
sisämarkkinapolitiikassa2.

Neuvosto muistuttaa vuoden 2001 talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin sisältyvistä
sisämarkkinanäkökohdista.

Neuvosto viittaa tulossa olevaan komission sisämarkkinastrategian tarkistukseen ja ajan tasalle
saattamiseen.

Neuvosto tukeutuu jäsenvaltioiden ja komission vuosikertomuksiin tuote- ja pääomamarkkinoiden
toiminnasta Cardiffin prosessin puitteissa.

                                                
2 8970/01 MI 82 ENV 237.
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Neuvosto kehittää edelleen 31.1.2002 antamaansa lausuntoa3 sisämarkkina-alan avainkysymyksistä
vuoden 2002 talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja varten ja ottaen huomioon Barcelonassa
kokoontuvalle kevään Eurooppa-neuvostolle laadittuun komission tiedonantoon "Lissabonin
strategia – muutoksen toteuttaminen" sisältyvien sisämarkkinakysymysten olennaiset näkökohdat4,

NEUVOSTO ON TEHNYT SEURAAVAT PÄÄTELMÄT:

Optimaalisten olosuhteiden luominen yrityksille

1. Sisämarkkina-, kuluttaja- ja matkailuneuvosto korostaa päättäväisen toiminnan tarvetta, jotta
saadaan toteutettua eri Eurooppa-neuvostoissa sovittu talousuudistusohjelma, jonka
tavoitteena on talouselämän dynaamisena ympäristönä entistä tehokkaammin toimivat
sisämarkkinat.

2. Jäsenvaltioiden olisi jatkettava työtään valtiontuen kokonaistason, erityisesti ad hoc -tuen,
alentamiseksi ja suunnattava tuki yleistä etua koskeviin horisontaalisiin tavoitteisiin, joihin
kuuluu myös taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Komissiota kehotetaan tämän
vuoksi antamaan jatkossakin säännöllisesti tietoja valtiontukirekisterin ja tulostaulun
välityksellä.

3. Kilpailusääntöjen uudenaikaistamista olisi vietävä tarmokkaasti eteenpäin, jotta neuvosto
voisi hyväksyä asiaa koskevan ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Komission ja
tehokkaiden, riippumattomien kansallisten kilpailuviranomaisten on sovellettava
kilpailusääntöjä johdonmukaisesti.

4. Olisi työskenneltävä tehokkaammin sen puolesta, että neuvosto ja Euroopan parlamentti
hyväksyisivät nopeasti julkisia hankintoja koskevan lainsäädäntöpaketin. Neuvosto
kannustaa erityisesti komissiota jatkamaan työtään, jolla helpotetaan pk-yritysten
osallistumista julkisiin hankintoihin.

5. Ottaen huomioon neuvoston ja komission sääntely-ympäristön yksinkertaistamiselle ja
parantamiselle antaman suuren painoarvon ja Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmät
neuvosto kehottaa komissiota esittämään toimintasuunnitelmansa mahdollisimman pian
vuoden 2002 alkupuoliskolla ja ottamaan siinä erityisesti huomioon Mandelkernin ryhmän
selvityksen5. Yhteisön ja jäsenvaltioiden olisi vauhditettava nykyistä työtään
yksinkertaistaakseen ja uudenaikaistaakseen sitä lainsäädäntöä ja niitä hallintomenettelyjä,
jotka vaikuttavat liikealaan ja kuluttajiin yhteisön, kansallisella ja alueellisella tasolla. Ennen
säädösten antamista joko yhteisön tasolla tai kansallisesti olisi tehtävä sääntelyn vaikutuksia
koskeva arviointi.

                                                
3 5753/02 MI 12 ECOFIN 37.
4 KOM(2002) 14 - 5654/02.
5 14564/01 MI 195 POLGEN 33.
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6. Sisämarkkinoilla jäljellä olevien kaupan teknisten esteiden poistamisessa olisi edettävä
nykyistä ripeämmin. Olisi kehitettävä erityinen tulostaulu, jonka avulla on helppo todeta vielä
vallitsevat tekniset esteet ja ne jäsenvaltiot, joissa niitä vielä on, sekä standardoinnissa
saavutettu edistys.

Standardoinnista neuvosto on antanut erilliset päätelmät 1.3.2002 pitäen mielessä
standardoinnin strategisen merkityksen yhteisön eri politiikkojen täytäntöönpanossa ja tarpeen
tarkastella kiireellisesti komission syyskuussa 2001 antaman kertomuksen6 seurantaa. Tässä
yhteydessä standardointielinten olisi käsiteltävä erityisesti sellaisten tavoitteiden asettamista,
joilla parannetaan niiden tehokkuutta, ja asteittaisen uusien tuotteiden järjestelmän luomista.

Komissiota kehotetaan esittämään mahdollisimman pian kertomus vastavuoroisesta
hyväksymisestä 28.10.1999 annetun neuvoston päätöslauselman7 täytäntöönpanosta ja
pohtimaan sitä, miten määritellään, millä aloilla vastavuoroinen tunnustaminen on
asianmukaisempaa ja millä taas yhdenmukaistaminen.

7. Neuvosto odottaa selvitystä, jonka komission on määrä esittää tavaramerkkioikeuksien
sammumista koskevassa asiassa vastauksena Euroopan parlamentin 5.10.2001 antamaan
päätöslauselmaan.

8. Sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen palvelujen osalta on ratkaisevan tärkeä
strateginen haaste yhteisölle. Kilpailua palvelualoilla olisi lisättävä, niin että sitä tukee rajat
ylittävän kaupan ja markkinoille pääsyn esteiden poistaminen. Neuvosto kehottaa tätä varten
komissiota esittämään mahdollisimman pian tiedonannostaan "Palvelujen
sisämarkkinastrategia"8 lupaamansa seurannan ja pyytää jäsenvaltioita toimimaan tässä
asiassa yhteistyössä komission kanssa.

9. Edelleen on tehtävä työtä luonnollisten ja oikeushenkilöiden sijoittautumisoikeutta sekä
asiantuntija- ja teknologisten palvelujen rajat ylittävää suorittamista koskevien esteiden
poistamiseksi. Olisi myös toteutettava toimenpiteitä liikkuvuuden edistämiseksi unionissa.
Tässä olisi etusijalle asetettava akateemisten tutkintojen ja ammattipätevyyden vastavuoroista
tunnustamista koskeva direktiiviehdotus, jonka komissio esittänee lähitulevaisuudessa.

10. Sisämarkkinalainsäädännön täydellinen täytäntöönpano on kaikkien jäsenvaltioiden laillinen
velvollisuus ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edellytys. Vaikka viime vuosina
on edetty tätä tavoitetta kohti, olisi jäsenvaltioiden voimistettava sitoutumistaan saattaa
sisämarkkinalainsäädäntö täydellisesti ja hyvissä ajoin osaksi kansallista lainsäädäntöään
ja vähentää entistä nopeammin sen lainsäädännön määrää, joka vielä on saattamatta osaksi
kansallista lainsäädäntöä. Tukholmassa asetetun välitavoitteen mukaisesti Barcelonan
Eurooppa-neuvostoon mennessä 98,5 prosenttia sisämarkkinalainsäädännöstä olisi oltava
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

                                                
6 KOM(2001) 527 - 12172/01 MI 139 ECO 255 + COR 1.
7 EYVL C 141, 19.5.2000, s. 5.
8 KOM(2000) 888 – 5224/01 MI 3.
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Tuloksia arvioidessaan Barcelonan Eurooppa-neuvoston olisi harkittava tarpeellisia
jatkotoimenpiteitä. Komissiota kehotetaan myös jatkamaan aktiivisesti työtään yhteisön
lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen ja tehokkaan täytäntöönpanon takaajana myös
puuttumalla viipymättä ja tehokkaasti rikkomuksiin.

Luottamuksen luominen markkinoihin, tavaroihin ja palveluihin

11. Liikealan ja kuluttajien tavaroita ja palveluita kohtaan tuntema luottamus ja toimivat
markkinat ovat liike-elämän kehittymisen olennainen edellytys sisämarkkinoilla. Kuluttajien
rajat ylittävää kauppaa kohtaan tuntemaa luottamusta, mukaan lukien luottamusta
sähköiseen kauppaan, lisätään avoimilla ja kaikille pääsyn tarjoavilla markkinoilla, ja sitä
edistetään vahvistamalla kuluttajansuojaa, helpottamalla tiedonsaantia ja mahdollisuutta
käyttää asianmukaisia oikeudellisia ja muita muutoksenhakujärjestelmiä, varmistamalla
tavaroiden ja palvelujen laadun ja turvallisuuden korkea taso ja seuraamalla
säännöllisesti hintakehitystä.

12. Tärkeää on kuluttajansuojaa koskevan komission vihreän kirjan9 tehokas seuranta.

On jatkettava työtä, joka koskee ehdotusta asetukseksi myynninedistämisestä10.

13. Liikealan ja kuluttajien sisämarkkinoita kohtaan tunteman luottamuksen lujittamiseksi
neuvosto on tehostanut nykyistä ongelmanratkaisujärjestelmää antamalla 1.3.2002
SOLVIT-aloitetta koskevat erilliset päätelmät11.

14. Tärkeää on rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman täydellinen ja ripeä
täytäntöönpano. Euron käyttöönotto on lisäsyy siihen, miksi on välttämätöntä alentaa
kuluttajille ja yrityksille rajat ylittävien liiketoimien suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia
ja sen vaatimaa aikaa. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että rajat ylittävistä
euromääräisistä maksuista 19.12.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta12

sovelletaan, että direktiivi rahoituspalvelujen etämyynnistä13 annetaan lopullisesti ja että
uusien maksutapojen käyttöturvallisuutta parannetaan.

15. Neuvosto odottaa suurella kiinnostuksella komission tulevaa ehdotusta julkisista
ostotarjouksista.

Peruspalvelut ja verkkotoimiala

16. Vaikka edistymistä on tapahtunut peruspalvelujen ja verkkotoimialan avaamisessa
kilpailulle, tarvitaan uutta sitoutumista Lissabonissa sovittujen uudistusten panemiseksi
täytäntöön, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaammin keskeisillä aloilla, ottaen

                                                
9 KOM(2001) 531 – 12613/01 CONSOM 81 MI 143 ENV 477.
10 KOM(2001) 546 – 12614/01 MI 144 CONSOM 82 CODEC 993.
11 KOM(2001) 702 – 14650/01 MI 193 ECO 363; EYVL L 331, 15.12.2001, s. 79.
12 EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13.
13 Neuvoston yhteinen kanta, 12425/1/01 REV 1 CONSOM 79 ECOFIN 257 CODEC 965.
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asianmukaisesti huomioon yleishyödyllisistä palveluista 26.11.2001 annetut neuvoston
päätelmät 14.

17. Etusijalle olisi asetettava yhteisymmärrykseen pääseminen energiamarkkinoiden
avaamiseen ja edelleen kehittämiseen liittyvien ehdotusten pohjalta, ottaen huomioon, että
kuluttajien tarpeet ja markkinoiden avoimuuden tarve on tyydytettävä asianmukaisilla
lainsäädännöllisillä välineillä, jotta kyseisillä aloilla tavoitteena oleva markkinoiden
avaaminen voidaan toteuttaa.

18. Pitäen mielessä, että yhteisön on tärkeää liittyä Eurocontroliin, yhtenäistä ilmatilaa
koskevien aloitteiden käsittelyä on jatkettava aktiivisesti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
luomiseksi vuoteen 2004 mennessä.

19. Tukholman ja Laekenin Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaisesti ja ottaen huomioon,
että komissio on Cardiffin prosessin puitteissa esittänyt ensimmäisen horisontaalisen arvion
yleishyödyllisiä palveluja tuottavien verkkotoimialojen markkinoiden toiminnasta15,
komissiota pyydetään esittämään lisäarvioita.

20. Olisi toteutettava toimia tehokkaan yhteenliitettävyyden ja yhteentoimivuuden
varmistamiseksi erityisesti tappiollisilla aloilla, kuten liikenteessä ja energia-alalla. Tässä
yhteydessä olisi tehostettava Euroopan laajuisia verkkoja, myös niiden rahoitusta,
koskevien komission ehdotusten käsittelyä.

Innovaatiopolitiikka

21. Erityisesti olisi korostettava tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien
parantamista yrityksissä ja varsinkin pk-yrityksissä, jotta ne voisivat täysin hyödyntää
kyseisten tekniikoiden tarjoamia etuja. Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmien
mukaisesti tutkimuksen kuudennessa puiteohjelmassa olisi tämän vuoksi hyödynnettävä
kaikin tavoin muun muassa uusia välineitä, joilla voidaan tukea huippuosaamisen verkostoja,
integroituja hankkeita ja kansallisten ohjelmien yhteistä toteuttamista puiteohjelman
kohdennettujen painopistealueiden mukaisesti. Samalla olisi lujitettava muun muassa
yhteenkuuluvuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten asemaa.

22. Jatkossakin olisi edistettävä innovointia, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä yrittäjyyttä,
erityisesti pk-yrittäjyyttä, ja olisi parannettava tällaisten yritysten mahdollisuutta saada
riskipääomaa, myös korkean teknologian alan uusia yrityksiä varten, panemalla riskipääomaa
koskeva toimintasuunnitelma pikaisesti täytäntöön. Olisi edistettävä suotuisten edellytysten
luomista yksityisen sektorin sijoittamiselle tutkimukseen ja kehitykseen.

23. Ottaen huomioon useiden Eurooppa-neuvostojen päätelmät olisi jatkettava yhteisöpatenttia ja
hyödyllisyysmallia koskevaa työtä. Kuten Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmissä
todetaan, yhteisöpatentin olisi oltava joustava väline, joka olisi kustannuksiltaan
mahdollisimman edullinen mutta noudattaisi jäsenvaltioiden yritysten välistä
syrjimättömyysperiaatetta ja varmistaisi korkean laadun.

                                                
14 14866/01 MI 200 ECO 372 CONSOM 111.
15 SEK(2001) 1998 – 15192/01 UEM 86 ECOFIN 397 MI 209 ADD 2.
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24. Olisi myös jatkettava työtä uutta teknologiaa koskevien yhtenäisten ja tehokkaiden
puitteiden luomiseksi. Niiden avulla yhteisön yritykset voisivat täysin hyödyntää avainalaksi
katsottavan biotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ottaen samalla asianmukaisesti huomioon
ennalta varautumisen periaatteen, kunnioittaen perusarvoja sekä ottaen huomioon eettiset ja
sosiaaliset näkökohdat. Neuvosto panee tältä osin tyytyväisenä merkille komission hiljattain
antaman tiedonannon biotieteistä ja biotekniikasta.

Lisää huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten uudella teknologialla voidaan edistää
työllisyyttä, kilpailukykyä ja kasvua unionissa.

Cardiffin talousuudistusprosessin yhteydessä käytettyjen menetelmien tarkistaminen

25. Neuvosto kehottaa pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan perusteellisesti
sisämarkkinanäkökohtien osalta menetelmiä, joita tähän asti on käytetty vuosittain Cardiffin
prosessissa, ja esittämään neuvostolle asiasta kertomuksen vuoden 2002 syyskuuhun
mennessä.
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YMPÄRISTÖ

4. maaliskuuta 2002

KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA

I   Maailmanlaajuinen ulottuvuus: kestävän kehityksen huippukokouksen valmistelu
(Johannesburg 26.8.–4.9.2002)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

1. VAHVISTAA, että kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja, joissa yhdistetään
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat tasapainoisella tavalla; TUNNUSTAA, että
terve politiikka, demokraattiset instituutiot, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioitus ovat
edellytyksiä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja PALAUTTAA MIELIIN Göteborgin
Eurooppa-neuvostossa saavutetun yhteisymmärryksen EU:n kestävän kehityksen strategian
kehittämisestä;

2. KOROSTAA kestävän kehityksen strategian sisäisten ja ulkoisten näkökohtien välisiä
yhteyksiä ja niiden keskinäistä täydentävyyttä sekä sitoutumista toimien tehostamiseen näiden
keskinäisten yhteyksien lisäämiseksi entisestään ja VAHVISTAA, että Göteborgissa sovitut
sisäiset näkökohdat olisi pantava kokonaisuudessaan täytäntöön keinona edistää
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien käsittelyä, ottaen huomioon EU:n politiikan
vaikutukset muuhun maailmaan;

3. VAHVISTAA, että Euroopan unionin olisi oltava johtavassa asemassa maailmanlaajuisissa
pyrkimyksissä kestävän kehityksen saavuttamiseksi kaikilla tasoilla;

4. TOISTAA Euroopan unionin pyrkivän siihen, että kestävän kehityksen huippukokouksen
lopputulos on toimintapainotteinen ja että sen tulokset pannaan tosiasiallisesti täytäntöön
Agenda 21:n sekä muun muassa Dohan kehitysohjelman, kehityksen rahoittamista koskevan
Monterreyn konferenssin ja kansainvälisesti hyväksyttyjen, erityisesti vuosituhannen
julistukseen sisältyvien kehityspäämäärien ja -tavoitteiden perustalta;

Euroopan unioni toivoo kestävän kehityksen huippukokoukselta tuloksia, jotka sisältävät
sekä maailmanlaajuista poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen että hallitusten,
kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta;

5. VAHVISTAA Göteborgissa annetun sitoumuksen, jonka mukaan YK:n viralliseen
kehitysaputavoitteeseen eli 0,7 prosenttiin BKT:sta olisi päästävä mahdollisimman pian ja
saavutettava tässä konkreettista edistystä ennen Johannesburgissa 2002 pidettävää kestävän
kehityksen huippukokousta, sekä sen, että neuvosto on sitoutunut tarkastelemaan keinoja ja
aikataulua, joiden mukaan jokainen jäsenvaltio voisi saavuttaa YK:n virallisen
kehitysaputavoitteen eli 0,7 prosenttia BKT:sta, ja jatkamaan toimia
kehitysyhteistyövälineiden parantamiseksi varsinkin niissä maissa, joita on kohdannut kriisi
tai konflikti;
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6. PALAUTTAA MIELIIN, että kestävä kehitys on sekä kansallisten että ulkoisten
politiikkojemme ensisijainen tavoite. Kestävyyden ottamista huomioon olisi edistettävä
Euroopan unionin muun muassa Välimeren alueen ja Keski- ja Itä-Euroopan naapurimaidensa
kanssa tekemissä kahden- ja monenvälisissä yhteistyösopimuksissa;

7. KOROSTAA, että kestävän kehityksen maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen liittyvät EU:n
pääasialliset haasteet ovat seuraavat:

1) köyhyyden poistaminen sekä sosiaalisen kehityksen ja terveyden edistäminen,
2) maailmanlaajuistumisen valjastaminen kestävän kehityksen edistämiseen,
3) kestävät tuotanto- ja kulutusmallit,
4) luonnonvarojen ja ympäristövarojen säilyttäminen ja kestävä hallinta,
5) kestävän kehityksen hallinnon, erityisesti ympäristöalan kansainvälisen hallinnon,

vahvistaminen kaikilla tasoilla, yleisön osallistuminen mukaan lukien,
6) täytäntöönpanokeinot, mukaan lukien valmiuksien lisääminen ja teknologiayhteistyö;

8. PANEE MERKILLE YK:n pääsihteerin arvion, jonka mukaan YK:n ympäristö- ja
kehityskonferenssin (UNCED) jälkeen on edetty kohti kestävää kehitystä, mutta eteneminen
on ollut epätasaista. Kestävän kehityksen politiikkojen ja ohjelmien epäkohtana kaikilla
tasoilla on ollut se, että monessa suhteessa niillä ei ole voitu samanaikaisesti edistää
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden saavuttamista;

9. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE komission laatiman tiedonannon "Kestävään
kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö", joka edistää osaltaan EU:n kestävän
kehityksen strategiaa käsittelemällä unionin osallistumista maailmanlaajuiseen kestävään
kehitykseen ja jossa ehdotetaan strategisia keinoja maailmanlaajuisen sopimuksen
aikaansaamiseksi Johannesburgissa pidettävässä kestävän kehityksen huippukokouksessa.
Näillä tekijöillä ja muilla EU:n toimilla sekä käsittelemällä kestävää kehitystä maaliskuussa
2002 Barcelonassa kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa Göteborgin päätelmien mukaisesti
edesautetaan kestävää kehitystä koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan
valmistelua. Neuvosto käsittelee asiaankuuluvissa kokoonpanoissaan komission tiedonantoa
ja kestävän kehityksen huippukokousta koskevia EU:n valmisteluja, ja Sevillan Eurooppa-
neuvostolle annetaan päätelmät maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta;

10. KATSOO, että sisäisten ja ulkoisten politiikkojen on nivouduttava toisiinsa ja oltava
johdonmukaisia, jotta voidaan varmistaa, että EU:n taloudelliset, sosiaaliset ja
ympäristötavoitteet tukevat toisiaan ja että EU voi tosiasiallisesti vaikuttaa kestävään
kehitykseen kaikilla tasoilla. Tätä tarkoitusta varten on Göteborgin Eurooppa-neuvoston
päätelmien mukaisesti arvioitava kaikkien tärkeimpien sisäisiä ja ulkoisia politiikkoja
koskevien ehdotusten vaikutukset kestävään kehitykseen selvittämällä niiden taloudelliset,
sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. EU:n keskeisten politiikkojen mukauttamista tähän olisi
myös jatkettava;

11. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE New Yorkissa kokoontuneen valmistelukomitea II:n
tulokset, jotka toimivat käyttökelpoisena lähtökohtana valmistelukomitea III:n aikana
käytäville neuvotteluille. Tulevassa työskentelyssä olisi keskityttävä yhdenmukaisiin ja
kohdennettuihin ensisijaisiin tavoitteisiin, eri ryhmien ja alueiden etujen tasapainottamiseen ja
kaikkien kolmen kestävän kehityksen ulottuvuuden huomioon ottamiseen käsiteltävissä
asioissa;
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12. PAINOTTAA, että Euroopan unioni on sitoutunut edistämään kaikilla tasoilla hyvää hallintoa
ja yleisön osallistumista. Ympäristöulottuvuuden osalta YK:n ympäristöohjelman (UNEP)
yleiskomitean ja maailmanlaajuisen ympäristöministerifoorumin kolmannen, Cartagenassa
(Kolumbia) pidettävän kokouksen olisi katsottava olevan hyödyllinen edistysaskel kestävän
kehityksen kansainvälisessä hallintoprosessissa. Tässä yhteydessä on tärkeää tehostaa YK:n
ympäristöohjelman osuutta kestävän kehityksen huippukokoukseen ja huippukokouksen
jatkotoimia;

13. KOROSTAA, että erityisesti kehittyneiden maiden on otettava vastuuta nykyisiin ja tuleviin
kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisesta ja kehitysmaiden tukemisesta näiden pyrkiessä
kestävään kehitykseen. Samanaikaisesti kehitysmaiden sisäpolitiikalla ja kansainvälisten
instituutioiden tosiasiallisella osallistumisella on tässä yhteydessä ratkaiseva merkitys;

Johannesburgin huippukokoukseen ja sen jälkeiseen aikaan valmistautuminen edellyttää EU:n
sitoutumista kestävään kehitykseen toteuttamalla mm. seuraavat tärkeät toimet:

– Edistetään kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja erottamalla taloudellinen kasvu ja
ympäristön pilaantuminen toisistaan ja ottamalla ekosysteemien kestokyky huomioon.
Tämä edellyttää ekotehokkuutta ja valmiuksien kehittämistä edistävää asianmukaista
politiikkaa;

– Otetaan kehitysmaat mukaan maailmantalouteen erityisesti Dohan kehitysohjelman
täytäntöönpanon kautta ja autetaan varmistamaan, että kauppapolitiikalla ja
investointivirroilla edistetään kestävää kehitystä. Olisi edistettävä ympäristöä säästäviä
ja yhteiskunnallisesti kestäviä investointeja ja liiketoimintamalleja. Olisi tuettava
kestäviä suoria ulkomaisia investointeja kehitysmaihin ja kestävän kehityksen mukaisia
vientiluottoja;

– Edistetään kestävän kehityksen kumppanuutta kansainvälisten järjestöjen, hallitusten,
kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, elinkeinoelämää sekä julkisia ja paikallisia
viranomaisia olisi kannustettava edistämään tällaista kumppanuutta jakamalla omia
kokemuksiaan ja edistämällä yhteisiä toimia muilla alueilla toimivien kollegojensa
kanssa;

– Käynnistetään erityisesti seuraavia EU-aloitteita: 1. puhtaan juomaveden ja
saniteettitilojen saatavuutta sekä kestävää vesivarojen hoitoa koskeva strateginen
kumppanuus, johon hallitukset ja muut sidosryhmät osallistuvat ja jonka perustana on
vesistöalueiden kokonaisvaltainen hoito; 2. köyhyyden poistamiseen tarkoitettua
energiaa ja kestävää kehitystä koskeva aloite, jossa painotetaan erityisesti kestävien
energialähteiden saatavuutta, energiatehokkuuden parantamista, puhdasta teknologiaa ja
uusiutuvaa energiaa; 3. keinoja erityisesti Afrikan huomioon ottamiseksi esimerkiksi
tukemalla Afrikan omia aloitteita kuten Afrikan uutta kehityskumppanuutta (NEPAD);
4. useiden kansainvälisten välineiden pikainen ratifioiminen (erityisesti ilmastoa,
bioturvallisuutta, hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä ja farmaseuttisten valmisteiden
tuotannon tarkastusten keskinäistä hyväksymistä koskevat välineet);
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14. KATSOO, että maailmanlaajuisen ulottuvuuden toteuttamista olisi tarkasteltava säännöllisesti
erottamattomana osana kestävän kehityksen strategiaa koskevaa EU:n kokonaispakettia
keväällä pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Sopivana ajankohtana olisi
tarkasteltava erityisesti Johannesburgin huippukokouksen tuloksia ja jatkotoimia.

II   Ympäristönäkökohdat

JOHDANTO

NEUVOSTO

PALAUTTAA MIELIIN, että Göteborgin Eurooppa-neuvoston hyväksymän kestävän kehityksen
strategian mukaisesti kevään Eurooppa-neuvostot tarkastelevat strategian täytäntöönpanon
edistymistä ja antavat poliittista ohjausta kestävän kehityksen edistämiseksi. Barcelonan Eurooppa-
neuvosto alkaa soveltaa tätä uutta lähestymistapaa strategian kolmen ulottuvuuden (sosiaalisen,
taloudellisen ja ympäristöulottuvuuden) tasapainoisen ja koordinoidun analyysin pohjalta Euroopan
unionin strategisten suuntaviivojen määrittelyssä, tarkastelussa, arvioinnissa ja seurannassa.

15. KOROSTAA, että kestävään kehitykseen pääsemiseksi tarvitaan jatkuvia toimia ja
PAINOTTAA tämän vuoksi, että kestävän kehityksen strategia ja sen ympäristöön liittyvät
painopisteet on pantava täytäntöön kaikilta osin muun muassa neuvoston 3 päivänä
joulukuuta* ja 12 päivänä joulukuuta 2001** hyväksymissä päätelmissä esitetyin toimin ja
toimenpitein; lisäksi tuleviksi kuukausiksi on annettava lisää ohjausta joillakin tärkeimmillä
aloilla.

ULKOINEN JA MAAILMANLAAJUINEN ULOTTUVUUS: KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KOKONAISPAKETIN TÄYDENTÄMINEN

16. MUISTUTTAA, että kestävän kehityksen strategian mukaan yleisten asioiden neuvoston
hyväksymässä etenemissuunnitelmassa todetaan, että on tärkeää hyväksyä kestävän
kehityksen kokonaispaketti, johon kuuluu Göteborgissa hyväksytty sisäinen ulottuvuus, jota
täydennetään ulkoisella ja maailmanlaajuisella ulottuvuudella. Tämä kokonaisuus tulisi
toimittaa hyvissä ajoin EU:n konkreettisena panoksena kestävän kehityksen
maailmanlaajuiseen huippukokoukseen
(elo–syyskuu 2002).

17. VAHVISTAA, että sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan,
ja näin kestävää kehitystä voidaan käsitellä kaikilla tasoilla vuonna 1992 annetun ympäristöä
ja kehitystä koskevan Rio de Janeiron julistuksen periaatteiden mukaisesti.

                                                
* 14589/01 –Ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen pääindikaattorit.
** 15280/01 – Euroopan unionin kestävän kehityksen strategia:

Göteborgin Eurooppa-neuvoston seuranta ympäristöön liittyvien asioiden osalta.
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YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOON OTTAMINEN ALAKOHTAISISSA
POLITIIKOISSA

18. VAHVISTAA, että on tärkeää jatkaa ja voimistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista
alakohtaisissa politiikoissa, koska tämä on yhdessä kestävän kehityksen strategian ja
kuudennen ympäristötoimintaohjelman kanssa yksi pääasiallisista ja toisiaan täydentävistä
tavoista saavuttaa kestävä kehitys; PITÄÄ MYÖNTEISENÄ Ecofin-neuvoston 5 päivänä
maaliskuuta 2002 ja yleisten asioiden neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 2002 ilmaisemaa
aikomusta hyväksyä ympäristönäkökohtien huomioon ottamista koskevia strategioita sekä
neuvoston asiakirjaa Barcelonan Eurooppa-neuvostolle ympäristönäkökohtien huomioon
ottamisesta kalastuspolitiikassa, jossa esitetään, että strategia ja väliaikaiset indikaattorit
hyväksytään ennen vuoden 2002 loppua.

19. KOROSTAA, että Eurooppa-neuvostolla on tärkeä tehtävä laatia poliittisia suuntaviivoja tälle
prosessille sekä seurata ja edistää sitä, ja MUISTUTTAA, että on tärkeää panna strategiat
niiden hyväksymisen jälkeen viipymättä ja tosiasiallisesti täytäntöön ja että on säännöllisesti
arvioitava, seurattava ja valvottava niiden täytäntöönpanoa niissä esitettyjen aikataulujen
mukaisesti. Tätä varten pidetään tarpeellisena kehittää indikaattoreita, joiden avulla voidaan
objektiivisesti analysoida kyseisten strategioiden täytäntöönpanoa, sekä sisällyttää niihin
lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita ja toiminta-aikatauluja.

20. KATSOO, että tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu
direktiivi 2001/42 on yksi tärkeistä välineistä, joiden avulla ympäristönäkökohdat voidaan
ottaa tehokkaasti huomioon muilla aloilla.

YHTEENVETORAPORTTI

21. PANEE MERKILLE komission raportin "Lissabonin strategia – muutoksen toteuttaminen";
Göteborgissa määriteltyjen suuntaviivojen mukaisesti JAKAA komission näkemyksen siitä,
että on siirryttävä strategiasta täytäntöönpanoon; KATSOO, ettei kyseinen raportti ota
riittävällä tavalla huomioon ympäristöulottuvuutta ja PAINOTTAA, että seuraavassa
raportissa ympäristökysymyksiä olisi käsiteltävä laajemmin, jotta saataisiin poliittiselle
päätöksenteolle uusi lähestymistapa, jossa kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta
käsitellään tasapainoisemmin niiden ottamiseksi asteittain huomioon eri politiikoissa
etenemissuunnitelman mukaisesti.

22. VAHVISTAA, että Göteborgin Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyä vaikutusten
kestävyyden arviointia olisi sovellettava EU:n kaikkiin tärkeimpiin sisäisiin ja ulkoisiin
politiikkoihin, ja PITÄÄ TERVETULLEENA komission joulukuussa 2001 esittämässä
tiedonannossa lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja parantamisesta ja yhteenvetoraportissa
esiintuotua aikomusta luoda vaikutusten kestävyyden arviointijärjestelmä ennen vuoden 2002
loppua sekä KEHOTTAA komissiota luomaan tämän järjestelmän mahdollisimman pian
ottaen huomioon tasapainoisella tavalla kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta sekä
kuudennen ympäristötoimintaohjelman asiaankuuluvat määräykset.
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23. PAINOTTAA, että tietoon perustuvassa taloudessa on hyödyllistä kehittää ja käyttää
ympäristöystävällistä ja resurssitehokasta tekniikkaa, sillä näin luodaan kasvua ja työpaikkoja,
edistetään kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja ja katkaistaan talouskasvun ja luonnonvarojen
käytön välinen kytkös.

24. PITÄÄ MYÖNTEISENÄ komission yhteenvetoraportissaan esiin tuomaa aikomusta laatia
selvitys ympäristöteknologiasta ja sen jälkeen toimintasuunnitelma ympäristöteknologian
hyödyntämistä haittaavien esteiden poistamiseksi.

25. MUISTUTTAA, että Göteborgin Eurooppa-neuvosto lisäsi Lissabonin strategiaan
ympäristöulottuvuuden, ja KATSOO, että EU:sta olisi tultava ekotehokas talous, jossa
energiaa ja luonnonvaroja käytetään niin, että otetaan huomioon ympäristön kestokyky, ja
korostaa sen vuoksi Barcelonan Eurooppa-neuvoston tärkeyttä kestävän kehityksen strategian
onnistumiselle Göteborgissa sovitun mukaisesti.

26. KEHOTTAA komissiota laatimaan strategian kaikkien niiden toimijoiden tietoisuuden
lisäämiseksi, joita ympäristö ja kestävä kehitys koskevat, ja tiedottamaan EU:n tämän alan
strategiasta.

INDIKAATTORIT

27. OTTAA HUOMIOON, että kestävän kehityksen strategiaan liittyvien tärkeimpien
ympäristöindikaattorien määrittämiseksi neuvosto on hyväksynyt luettelon ympäristöön
liittyvistä kestävän kehityksen pääindikaattoreista, jonka komissio on ottanut mukaan
yhteenvetoraporttiinsa, ja on suositellut työohjelman laatimista avoimen indikaattoriluettelon
kehittämiseksi, ja PAINOTTAA, että on tärkeää huolehtia indikaattorien laadintaan liittyvien
eri prosessien välisestä koordinoinnista.

28. PAHOITTELEE sitä, ettei komissio ole voinut toimittaa raporttia kestävään kehitykseen
liittyvien uusien indikaattoreiden kehittämiseen tarvittavien tietojen ja menetelmien
saatavuudesta eikä ehdotusta työohjelmaksi, joita neuvosto pyysi komissiolta joulukuisissa
päätelmissään, ja panee merkille, että komissio toimittaa nämä asiakirjat hyvissä ajoin ennen
lokakuun 2002 ympäristöneuvoston istuntoa.

29. Palauttaen mieliin neuvoston asettamat painopisteet* PYYTÄÄ komissiota ja Eurostatia sekä
Euroopan ympäristökeskusta ja jäsenvaltioita kehittämään asianmukaisia kansanterveyteen –
etenkin kemikaaleihin – ja luonnonvarojen – etenkin veden – kestävään hoitoon sekä meren ja
maan biologiseen monimuotoisuuteen ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä indikaattoreita,
jotta neuvosto voisi syksyllä hyväksyä soveltuvat indikaattorit, jotka on otettava huomioon
laadittaessa yhteenvetoraportteja vuodesta 2003 lähtien sekä kestävän kehityksen seurannassa
ja arvioinnissa.

30. KEHOTTAA Eurooppa-neuvostoa tukemaan sitä, että ympäristöä koskevien, sosiaalisten ja
taloudellisten indikaattorien välistä tasapainoa parannetaan, jotta kestävän kehityksen kolme
ulottuvuutta otetaan yhtäläisesti huomioon.

                                                
* Ks. asiak. 14589/91.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 18.03.2002 - FI - PE 316.165

60

TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

Kestävän kehityksen strategiat

31. SUOSITTAA, että jäsenvaltiot tukisivat, vahvistaisivat ja täydentäisivät EU:n kestävän
kehityksen strategiaa panemalla täytäntöön kansallisia kestävän kehityksen strategioita
soveltuvilla tasoilla ja kannustavat paikallisia Agenda 21 -prosesseja; MUISTUTTAA, että
Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ovat kehottaneet jäsenvaltioita laatimaan kestävän kehityksen
strategiansa niin, että ne perustuvat laajoihin ja asianmukaisiin kuulemismenettelyihin ja
laajaan yksimielisyyteen yhteiskunnassa, sekä sisällyttämään niihin indikaattoreiden avulla
toteutettavat arviointi- ja seurantamenettelyt, ja KANNUSTAA jäsenvaltioita saattamaan
tämän työn päätökseen ennen kestävän kehityksen huippukokousta ja varmistamaan EU:n ja
jäsenvaltioiden toiminnan yhdenmukaisuuden tältä osin.

32. KOROSTAA, miten tärkeää on ottaa kestävän kehityksen näkökohdat huomioon
kaavoituspolitiikassa ja alue- ja kaupunkisuunnittelussa kansallisissa, alueellisissa ja/tai
paikallisissa kestävän kehityksen strategioissa.

Ilmastonmuutos

33. ON TYYTYVÄINEN siihen, että Euroopan yhteisö on päättänyt ratifioida Kioton
pöytäkirjan, ja KEHOTTAA jäsenvaltioita saattamaan päätökseen kansalliset
ratifiointimenettelynsä kesäkuuhun 2002 mennessä (, jotta pöytäkirja voisi tulla voimaan
ennen kestävän kehityksen huippukokousta elo–syyskuussa 2002).

34. Palauttaa mieliin 12 päivänä joulukuuta 2001 antamansa päätelmät ilmastonmuutoksesta ja
KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään edelleen Euroopan
ilmastonmuutosohjelman ensimmäisen vaiheen ehdotuksia täydentäviä mahdollisia yhteisiä ja
koordinoituja politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen, sekä edistämään merkittävästi niiden muiden ehdotusten käsittelyä, joiden
tavoitteena on varmistaa Kioton pöytäkirjan mukaisen päästöjen määrällisen rajoittamis- tai
vähentämisvelvoitteen täyttäminen sovitussa aikataulussa.

35. KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan energiatehokkuutta koskevaan
toimintasuunnitelmaan ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin strategioihin sisältyvien
yhteisön hankkeiden täytäntöönpanoa.

Kestävän kehityksen strategian täytäntöönpanon tulevat painopisteet

36. PALAUTTAA MIELIIN, kuten Göteborgissa todettiin, että on tarpeen katkaista talouskasvun
ja liikenteen kasvun välinen kytkös, erityisesti siirtymällä maantieliikenteestä raide- ja
vesiliikenteeseen sekä julkiseen matkustajaliikenteeseen sekä toteuttamalla lähteisiin liittyviä
toimenpiteitä ja ottamalla käyttöön puhdasta teknologiaa.
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37. KATSOO, että on tärkeää tutkia, miten voitaisiin edelleen edistää kestävää kehitystä,
erityisesti kartoittamalla sellaiset esteet, jotka voivat haitata talouskasvun ja luonnonvarojen
käytön välisen kytköksen purkamista.

38. Ottaen huomioon kestävän kehityksen strategiassa määritellyn tavoitteen biologisen
monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä, kuudennen
ympäristöä koskevan toimintaohjelman sekä biodiversiteettisopimuksen KATSOO, että on
ensisijaisen tärkeää edistää seuraavia seikkoja:

•  Biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen ja säilyttämiseen liittyvien näkökohtien
täydellinen huomioon ottaminen kaikilla keskeisillä aloilla ja kaikessa toiminnassa sekä
biologista monimuotoisuutta koskevien yhteisön toimintasuunnitelmien toteuttaminen
luonnonvarojen suojelussa, maataloudessa, kalastuksessa ja kehitysyhteistyössä sekä
taloudellisessa yhteistyössä sekä siitä huolehtiminen, että yhteisön toimintasuunnitelmat
ja kansalliset toimenpiteet täydentävät toisiaan.

•  Biologiseen monimuotoisuuteen liittyvän yhteisön politiikan, myös biologista
monimuotoisuutta koskevan Euroopan yhteisön strategian, tehokkaan täytäntöönpanon
edellyttämien toimien edistäminen etenkin kehittämällä Natura 2000 -verkostoa
lopulliseen muotoonsa ja soveltamalla tarvittavia teknisiä ja rahoituksellisia välineitä ja
toimenpiteitä sen kattavan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä Natura 2000 -alueiden
ulkopuolisten, elinympäristödirektiivin ja lintudirektiivin nojalla suojeltavien lajien
suojelemiseksi.

•  Geneettisiä voimavaroja ja perinteistä tietoa käyttämällä saadun hyödyn
oikeudenmukaista ja yhtäläistä saatavuutta ja jakamista edistävien toimenpiteiden
tukeminen.

•  Tarvittavien lisätoimien, kuten esimerkiksi biologiselle monimuotoisuudelle vakavaa
vahinkoa aiheuttavien vieraiden tulokaslajien torjunnan, valvonnan ja hävittämisen,
kehittäminen.

•  Metsien ja muiden ekosysteemien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen
tähtäävien toimenpiteiden hyväksyminen ja täytäntöönpano perustamalla kansainvälisiä
ympäristöalan verkostoja.

39. KEHOTTAA komissiota esittämään pikaisesti ehdotuksen Cartagenan
bioturvallisuuspöytäkirjan ratifioimiseksi Euroopan yhteisön toimesta ja KEHOTTAA niitä
jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet pöytäkirjaa, viemään päätökseen kansalliset
ratifiointimenettelynsä, jotta sekä yhteisö että jäsenvaltiot ratifioisivat pöytäkirjan ennen
kestävän kehityksen huippukokousta (elo–syyskuu 2002).

40. Ottaen huomioon yhteisön toiminnan tärkeyden maaperävarannon suojelemisen kannalta
KEHOTTAA komissiota esittämään mahdollisimman pian tiedonannon, joka koskee
maaperän laadun integroitua suojelua, perustaksi maaperän suojelua koskevalle tulevalle
yhteisön strategialle.
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41. KEHOTTAA komissiota esittämään valkoisen kirjan yhdennetystä tuotepolitiikasta,
luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan aihekohtaisen strategian ja jätteiden kierrätystä
koskevan strategian.

42. KATSOO, että on tärkeää edistää verotuksellisten toimenpiteiden käyttöä oikein ajoitetut
asianmukaiset yhteisön energiaverotuspuitteet mukaan lukien, kannustaa siirtymistä
tehokkaampaan energiankäyttöön, puhtaampaan energiaan ja liikenteeseen sekä edistää
teknologista innovointia.

43. PALAUTTAA MIELIIN pitävänsä tärkeänä kuudennessa toimintaohjelmassa määriteltyjä
painopistealueita ja tarvittavien toimenpiteiden laatimista ajoissa.

44. Katsoen, että kestävän liikenteen edistämiseksi on tärkeää tukea siirtymistä
ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin, ja ottaen huomioon Euroopan unionin eri
maissa ja niiden välillä ja ehdokasvaltioissa olevat alueelliset ja paikalliset erot yhteisen
liikennepolitiikan kehittämistoimissa vuoteen 2010 saakka etusija olisi annettava hankkeille,
jotka edistävät investointeja julkisen liikenteen, rautateiden, lähimerenkulun, yhdistettyjen
kuljetusten ja tehokkaaseen yhdistettävyyteen liittyviin infrastruktuureihin PANEE
MERKILLE tässä yhteydessä komission äskettäin esittämän valkoisen kirjan
liikennepolitiikasta.

45. Katsoen, että kaupunkiliikenne on ratkaiseva tekijä kaupunkien ympäristön ja elämänlaadun
kannalta ja vaikuttaa voimakkaasti maailmanlaajuisiin ympäristöilmiöihin, kuten
ilmastonmuutokseen, PANEE MERKILLE komission aikomuksen esittää tiedonanto
kaupunkien liikennepolitiikasta.

46. KEHOTTAA komissiota kehittämään strategisen lähestymistavan teknisten riskien hallintaan
ja ottamaan tässä huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöä koskevat haasteet
kaupunkien kestävän kehityksen kannalta.

47. PALAUTTAA MIELIIN Nizzan Eurooppa-neuvoston (joulukuu 2000) päätelmiin sisältyvän
ennaltavarautumisen periaatteen ja tarpeen selventää sen soveltamista koskevia järjestelyjä.

Ehdokasvaltiot

48. Koska vuodesta 2003 alkaen komission yhteenvetoraportti sisältää myös ehdokasvaltiot,
KATSOO, että näiden on tärkeää ottaa huomioon yhteisön kestävän kehityksen strategian
politiikat ja tavoitteet jo liittymistä edeltävänä aikana, jotta niiden tilanne ilmenisi vuoden
2003 yhteenvetoraportista.
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Kestävän kehityksen edistäminen

49. Ottaen huomioon, että Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian tavoitteiden
saavuttaminen pitkällä aikavälillä edellyttää ajoittaisia tuki- ja tarkistustoimia, ja antaakseen
panoksensa kevään Eurooppa-neuvostossa tapahtuvaan vuosittaiseen tarkasteluun neuvosto
PÄÄTTÄÄ komission yhteenvetoraportin, kuudennen puiteohjelman kehittämisen ja
täytäntöönpanon, ympäristönäkökohtien huomioonottamisprosessin sekä muiden soveltuvien
seikkojen pohjalta hyväksyä vuosittain päätelmät, joissa esitetään suuntaviivat kestävän
kehityksen strategian ympäristöulottuvuuksista toimitettavaksi kevään Eurooppa-neuvostolle.

50. Neuvosto panee merkille komission aikomuksen esittää vuosittain ympäristöä koskeva
raportti, jolla se osallistuisi ympäristöneuvoston työskentelyyn kevään Eurooppa-neuvoston
valmistelemiseksi.

________________________
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LIITE

LUETTELO EUROOPPA-NEUVOSTOLLE
TOIMITETUISTA ASIAKIRJOISTA

•  Komission tiedonanto Barcelonassa kokoontuvalle kevään Eurooppa-neuvostolle: "Lissabonin
strategia – muutoksen toteuttaminen" (yhteenvetoraportti)

[asiak. 5654/02]

ja

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: "Lissabonin strategia – muutoksen toteuttaminen"
[asiak. 5654/02 ADD 1 + REV 1 (fr,de,en) + ADD 2]

•  Komission kertomus vuoden 2001 talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen täytäntöönpanosta
[asiak. 6641/02 + ADD 1]

•  Komission tiedonanto: Selvitys käteisen eurorahan käyttöönotosta
[asiak. 7020/02]

•  Talouspoliittisen komitean vuoden 2002 selvitys talousuudistuksesta
[asiak. 6636/02]

•  Neuvoston alustava selvitys terveyden- ja vanhustenhuollosta
[asiak. 6361/02 + COR 1 (en)]

•  Komission ja neuvoston yhteinen raportti: "Työvoimaosuuden nostaminen ja aktiivisen
ikääntymisen edistäminen"

[asiak. 6707/02]

•  Euroopan koulutusjärjestelmien tavoitteiden yksityiskohtainen seurantaohjelma
[asiak. 6365/02]

•  Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma
[asiak. 6299/02]

•  Komission tiedonanto: eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen
[asiak. 14440/01]

•  Puheenjohtajan päätelmät naisiin kohdistuvasta väkivallasta
[asiak. 6994/02]

•  Neuvoston raportti strategiasta ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi
talouspolitiikoissa

[asiak. 6913/02]
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•  Komission tiedonanto: Sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamista koskeva tulostaulu
[asiak. 6488/02]

•  Komission tiedonanto: "Biotieteet ja biotekniikka – strategia Euroopalle"
[asiak. 6415/02]

•  Puheenjohtajan suuntaviivat Göteborgin Eurooppa-neuvoston EU:n kestävän kehityksen
strategiaa koskevien päätelmien seurantaa varten

[asiak. 6837/1/02 REV 1]

•  Strategia ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta yleisten asioiden neuvoston ulkoisissa
politiikoissa

[asiak. 6927/02]

•  Neuvoston (kalastus) asiakirja: Ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioon
ottaminen yhteisessä kalastuspolitiikassa

[asiak. 6288/02]

•  Ehdotus Eurooppa-neuvoston kertomukseksi Euroopan parlamentille Euroopan unionissa
toteutuneesta kehityksestä vuonna 2001

[asiak. 6802/02]

________________________
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